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الحدث
المشاركون في "ندوة وھران" یشیدون بدورھا في تقویة اللّحمة اإلفریقیة

تثمین جھود الجزائر الداعمة إلفریقیا في منظمة األمم المتحدة 

سفیر الیابان بالجزائر: یصرح
"رغبتنا في صناعة السیارات معروفة وننتظر 

مراجعة قانون االستثمار بالجزائر"

أبرز المكلف بالدراسات والتلخیص بدیوان وزارة 
الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج، كمال 
أشغال  اختتام  عقب  صحفیة  ندوة  خالل  أرتیب، 
العمل  وجوب  على  "شددوا  المشاركین  أن  الندوة 
على تنسیق أكبر بین مجلس السلم واألمن باالتحاد 
مجلس  مستوى  على  أ3+1  ومجموعة  االفریقي 
األمن الدولي، مع التأكید على أن یكون ھذا التنسیق 
افتتاح أشغال مجلس األمن حتى یكون ممثلو  قبل 
یجب  التي  المواضیع  بجمیع  درایة  على  إفریقیا 

توحید صوت إفریقیا حولھا".
أیضا على مساندة كل  اتفقوا  المشاركین  إن  وقال 
المؤسسات اإلفریقیة التي وضعتھا الدول اإلفریقیة 
الھیئات  ھذه  عن  تصدر  التي  القرارات  واحترام 
والمؤسسات اإلفریقیة من قبل الدول اإلفریقیة. كما 
تمت الدعوة الى العمل على تقویة القیادة اإلفریقیة 
ووزن المؤسسات اإلفریقیة لدى المنظمات العالمیة 
والحظ  المتحدة.  األمم  بمنظمة  خاصة  وبصفة 
المتعدد  العمل  على  تحامل  ھناك  أن  المشاركون 
أعضاء  بین  المصالح  لتضارب  نظرا  األطراف 

مجلس األمن الدولي.
وتم في ھذا اإلطار إسداء الشكر لكل من الجزائر 

وتونس على العمل الذي قامتا بھ باسم إفریقیا على 
بتقویة  والمطالبة  المتحدة  األمم  منظمة  مستوى 
زائد  وتونس،  والنیجر  (كینیا  أ3+1   مجموعة 
فانسین  سان   " الكاریبي  لمنطقة  الجدید  العضو 

وغرینادا").
ومن جھة أخرى، طالب المشاركون بتقویة الحكامة 
الشباب  من  لكل  ھام  دور  إعطاء  مع  اإلفریقیة 
والمرأة والعمل على تقلیص الھوة بین اإلعالنات 

السیاسیة والموارد التي یتم وضعھا لتحقیقھا.
بالعمل الجبار الذي تقوم بھ  كما أشاد المشاركون 
الجزائر من خالل ممثلھا وزیر الشؤون الخارجیة 
والجالیة الوطنیة بالخارج، رمطان لعمامرة، الذي 
كان سباقا القتراح االجتماع والمطالبة بتقویة تمثیل 

االتحاد اإلفریقي على مستوى مجلس األمن.
تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  دعوا  كما 
الى استمرار احتضان بلده لھذه األشغال، مشیدین 
اللحمة  لتقویة  الجزائر  بھ  تقوم  الذي  الھام  بالدور 

اإلفریقیة حول القضایا العادلة والمصیریة.
التي تواصلت أشغالھا  الندوة  لإلشارة عرفت ھذه 
المستوى  رفیعة  مشاركة  أیام  ثالثة  مدار  على 
األعضاء  للدول  الوزاري  المستوى  على  خاصة 

وكذا  اإلفریقي  لالتحاد  واألمن  السلم  مجلس  في 
األعضاء األفارقة في مجلس األمن الدولي لمنظمة 
سامین  وممثلین  خبراء  المتحدة عالوة على  األمم 
وجامعة  المتحدة  األمم  ومنظمة  اإلفریقیة  للھیئات 

الدول العربیة.
علیھا  أشرف  التي  الندوة  ھذه  أشغال  جرت  وقد 
وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج 
خاللھا  ناقش  جلسات،  عبر  لعمامرة،  رمطان 
المشاركون العدید من القضایا على غرار "التنسیق 
و  الدولي"  األمن  بمجلس  إفریقیا  صوت  لدعم 
و"خطر   " إفریقیا  في  الراشد  والحكم  "الحوكمة 
میكانیزمات  وتحسین  اإلفریقیة  بالقارة  اإلرھاب 

مكافحة ھذه اآلفة".
كما ناقش المشاركون مسألة "تحسین التنسیق بین 
ومجموعة  اإلفریقي  لالتحاد  واألمن  السلم  مجلس 
الجدید  العضو  زائد  وتونس)  والنیجر  كینیا   ) أ3 
لدعم   " فانسین وغرینادا  الكاریبي " سان  لمنطقة 
لمنظمة  الدولي  األمن  مجلس  في  إفریقیا  صوت 

األمم المتحدة.
وزیر خارجیة أنغوال: الجزائر تكتسب العدید من 

الخبرات لتقاسمھا في مجال مكافحة اإلرھاب
أنغوال  لجمھوریة  الخارجیة  العالقات  وزیر  قال 
رفیعة  الثامنة  الندوة  ھامش  على  تیتي،  أنطونیو 
إن  إفریقیا،  في  واألمن  السلم  حول  المستوى 
اآلفة  ھذه  من  طویلة  لفترة  عانت  التي  الجزائر 
في  االفریقیة  البلدان  مع  لتقاسمھا  الخبرة  تكتسب 

مجال مكافحة اإلرھاب الذي یمس القارة".
وبخصوص لقاء وھران ذكر الوزیر األنغولي أن 
مسار وھران مھم جدا للتنسیق داخل مجلس األمن 
الدولي لمنظمة األمم المتحدة، مشیرا إلى أن مسار 
وھران یسمح لألفارقة بالتحدث بصوت واحد .وفي 
ھذا الصدد أبرز أن 65 إلى 70 بالمائة من القضایا 
التي یتم معالجتھا على مستوى مجلس األمن الدولي 
لألمم المتحدة ھي إفریقیة، مضیفا أنھ یجب علینا 

تنظیم أنفسنا وتنسیق مواقفنا.

ثمن المشاركون في أشغال الندوة الثامنة رفیعة المستوى 
حول السلم واألمن في إفریقیا التي اختتمت، أمس بوھران دور 
الجزائر ومجھوداتھا المبذولة لدعم القارة السمراء في منابر 

منظمة االمم المتحدة.

عزیز. ط

المفوض للشؤون السیاسیة والسلم واألمن وإدارة النزاعات في القارة
"الجزائر تواصل أداء دورھا من أجل إفریقیا أفضل"

والسلم  السیاسیة  للشؤون  المفوض  أكد 
إفریقیا  في  النزاعات  وإدارة  واألمن 
بانكول  اإلفریقي،  االتحاد  لدى  والسفیر 
أداء  تواصل  الجزائر  أن  بوھران  أدیوي 

دورھا اإلفریقي من أجل إفریقیا أفضل.
صرح بانكول أدیوي للصحافة على ھامش 
أشغال الندوة الثامنة رفیعة المستوى حول 
"الجزائر  أن  إفریقیا  في  واألمن  السلم 
أجل  من  اإلفریقي  دورھا  أداء  تواصل 
إفریقیا أفضل سلمیة وآمنة وإفریقیا حقوق 
المستدامة  التنمیة  تضمن  التي  اإلنسان 

والتطلعات التي نحتاج إلیھا حًقا".
"الصوت  أن  الدبلوماسي  ذات  وأبرز 
اإلفریقي مرجح على الصعید الدولي ونحن 
االتحاد  في  رائدة  عضو  دولة  إلى  بحاجة 

الدور  ھذا  لتلعب  الجزائر  مثل  األفریقي 
نرى  أن  نرغب  "نحن   : مضیفا  الخاص" 
ھذه  في  ممثلة  تكون  أن  تواصل  الجزائر 
االتحاد  مستوى  على  سواء  المیكانیزمات 

االفریقي أو على المستوى الدولي".
ندوة  تناولتھا  التي  المواضیع  وحول 
وھران أشار السفیر لدى االتحاد اإلفریقي 
في  الحوكمة  الى  تطرقوا  المشاركین  أن 
إفریقیا وكیفیة محاربة اإلرھاب والتطرف 
والتنسیق بین الدول األعضاء في المنظمة 
اإلفریقیة مصرحا "یتعین مكافحة اإلرھاب 
تحدیات  ومواجھة  والرادیكالیة  والتطرف 

مكافحة التخلف والفقر".
االتحاد  في  أعضاء  "بصفتنا  قائال  وأردف 
وھران  مسار  یتولى  أن  نرید  األفریقي 

بأن  مذكرا  ثراءئھ"  الى  بالنظر  الریادة 
مسار السلم واألمن في إفریقیا بدأ بوھران 
الحكومة  قبل  من   2013-2014 في 
واإلصغاء  التنسیق  لترقیة  الجزائریة 
الدول  مختلف  بین  والتشاور  واالتصال 
األعضاء في االتحاد االفریقي داخل مجلس 
األفارقة  الثالثة  واألعضاء  واألمن  السلم 
األمن  مجلس  في   (A3) الدائمین  غیر 

الدولي لألمم المتحدة.
ومن جھة أخرى وفي رده على سؤال یتعلق 
السفیر  ذات  أكد  الغربیة  الصحراء  بقضیة 
أن ھذا الملف مطروح على طاولة االتحاد 
األفریقي، مبرزا أنھ من المھم تشجیع دولنا 
األعضاء على مواصلة التزاماتھا من أجل 

السلم واألمن واالستقرار.            ق. و

كونو  الجزائر  في  الیابان  سفیر  أشار 
االھتمام  الى  بوھران  أمس،  أكیرا 
الیابانیون  المتعاملون  الذي یولیھ  البالغ 
نظرائھم  مع  شراكات  إبرام  أجل  من 
بینھا  الجزائریین في عدة مجاالت من 
الصیدالنیة  والصناعة  االتصاالت 
في  أكیرا  كونو  وأوضح  والصحة. 
تصریح لوكالة االنباء الجزائریة، على 
نصر  البروفیسور  منح  حفل  ھامش 
المشرقة،  "الشمس  وسام  براشد  الدین 
بجامعة  المنتظم  الذھبیة"  األشعة 
بوضیاف"  "محمد  والتكنولوجیا  العلوم 
اقتصادیین  متعاملین  عدة  أن  لوھران، 
یرغبون في عقد شراكات مع  یابانیین 
ذات  وأضاف  الجزائریین.  المتعاملین 
الدبلوماسي أن قطاع صناعة السیارات 
یمثل أحد المجاالت الرئیسیة التي یولیھا 
قائال:  اھتمام،  الیابانیون  المتعاملون 
"رغبتنا في صناعة السیارات معروفة 
االستثمار  قانون  مراجعة  وننتظر 
أن  الیاباني  السفیر  وأكد  بالجزائر". 

الجزائر  في  المبذولة  "المجھودات 
تعد  األعمال،  مناخ  تحسین  أجل  من 
االقتصادیین  للمتعاملین  بالنسبة  ھامة 
مرتقبة  زیارة  عن  معلنا  الیابانیین"، 
لرجال أعمال یابانیین إلى الجزائر بعد 
العالم  عبر  الصحیة  الوضعیة  استقرار 
وذلك في إطار إدارة البلدین في ترقیة 

التعاون الثنائي.
العالقات  الذي وصف  أكیرا  أبرز  كما 
بـ  والجزائر  الیابان  بین  الثنائیة 
المبذولة حدیثا من  "الممتازة"، الجھود 
مذكرا  الدبلوماسي،  النشاط  تفعیل  أجل 
الصداقة"  لعالقات  الطویل  "التاریخ  بـ 
التي تربط البلدین وأن الیابان كان من 
بین أول البلدان التي اعترفت باستقالل 
ھذا  في  وعبر   .1962 في  الجزائر 
السیاق عن أملھ في أن یكون االحتفال 
بین  ما  للعالقات  الستین  بالذكرى 
فرصة   ،2022 في  والیابان  الجزائر 

لتعزیز التعاون ما بین البلدین.   
                                  ف. م

شدد على تدارك التأخر في مشاریع "عدل"

زیتوني یدعو الى التزام الصارمة تجاه 
الشركات المتحایلة"

لتحسین  الوطنیة  للوكالة  العام  المدیر  دعا 
زیتوني،  فیصل  "عدل"،  وتطویره  السكن 
أمس، المدراء الجھویین االلتزام بالصرامة 
ال  التي  "المتحایلة"  اإلنجاز  تجاه شركات 

تحترم بنود العقد أو آجال تسلیم السكنات.
الجھویین  للمدریین  تعلیمات  زیتوني  وجھ 
اإلنجاز  شركات  مع  التسامح"  "بعدم 
العقد  ببنود  إخاللھا  حال  في  "المتحایلة" 
بیان  حسب  السكنات،  تسلیم  بآجال  أو 
عن  األول  المسؤول  شدد  كما  للوكالة. 
ضرورة  على  السیاق،  ذات  في  الوكالة، 
"تسریع األشغال وتدارك التأخر مع تكثیف 
جودة  ومعاینة  لسیرھا  الدوریة  المتابعة 
ونوعیة البناء" بالتنسیق مع مصالح الھیئة 

الوطنیة للرقابة التقنیة للبناء "سي.تي.سي" 
ومكاتب الدراسات.  

ھذه  "عدل"  ل  العام  المدیر  وأسدى 
ترأسھ  تنسیقي  اجتماع  خالل  التعلیمات 
المساعد  العام  المدیر  من  كل  بحضور 
العام  والمدیر  المشاریع  بمتابعة  المكلف 
والتسویق،  باالكتتاب  المكلف  المساعد 
البیع  صیغة  مشاریع  تمویل  ومدیرة 
العملیات  وتنفیذ   سیر  ومدیر  باإلیجار 
ومدیر الصفقات ومدیر الدراسات بالوكالة 
عدل،  لوكالة  الجھویین  المدیرین  وكذا 
الجزائر-غرب،  الجزائر-شرق،  عنابة، 

تیارت، ورقلة، سطیف، قسنطینة.
ف. م 

یخصص للدراسة والمصادقة على عدة 
مشاریع قوانین

الرئیس تبون یترأس 
مجلسا للوزراء الیوم

األعلى  القائد  الجمھوریة،  رئیس  یترأس 
الوطني، عبد  الدفاع  المسلحة، وزیر  للقوات 
المجید تبون، الیوم، اجتماعا لمجلس الوزراء 
مشاریع  على  والمصادقة  للدراسة  یخصص 
عدة  تخص  عروض  وتقدیم  ومراسم  قوانین 
قطاعات، حسب ما افاد بھ الیوم السبت بیان 

لرئاسة الجمھوریة.
تبون،  المجید  "یترأس عبد  البیان:  في  وجاء 
للقوات  األعلى  القائد  الجمھوریة،  رئیس 
الیوم،  الوطني،  الدفاع  وزیر  المسلحة، 
اجتماعا لمجلس الوزراء، یخصص للدراسة 
ومراسیم  قوانین  مشاریع  على  والمصادقة 
العلمي  البحث  قطاعات  تخص  وعروض 
وكذا  واالتصاالت،  الناشئة  والمؤسسات 
األبیض  البحر  أللعاب  التحضیرات،  متابعة 

المتوسط، بوھران 2022".           ق. و

نائب األمین العام لعملیات السالم لمنظمة األمم المتحدة 

التعاون بین األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي 
أساسي لمكافحة اإلرھاب في إفریقیا

أكد نائب األمین العام لعملیات السالم لمنظمة األمم المتحدة، اجان بیار الكروا، بوھران 
المتحدة واالتحاد اإلفریقي ھو أحد األدوات األساسیة لمحاربة  بین األمم  التعاون  أن 
اإلرھاب في إفریقیا.  صرح الكروا على ھامش الندوة الثامنة رفیعة المستوى حول 
اإلرھاب  تحدیات  أن  رأینا جمیعا  "لقد  أمس،  اختتمت  التي  إفریقیا  في  واألمن  السلم 
تتطور وأن التعاون بین األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي یعتبر أحد األدوات األساسیة 

الحتواء ھذه اآلفة بشكل أفضل في القارة اإلفریقیة ومكافحتھا ".

رئیس دولة فلسطین محمود عباس یحل 
بالجزائر الیوم

   یحل رئیس دولة فلسطین، محمود عباس، الیوم بالجزائر، في إطار زیارة دولة، 
حسب ما أفاد بھ، أمس، بیان لرئاسة الجمھوریة. وجاء في البیان: "یشرع رئیس دولة 
فلسطین الشقیقة، محمود عباس، في زیارة دولة إلى الجزائر، تدوم ثالثة أیام، ابتداء 

ع.ط من األحد 5 دیسمبر 2021".       
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ل 30 ربيع الثاني  
1443 ه  

الحدث

الوطنیة  الوكالة  أن  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  أكد 
المقبل  العام  خالل  میدانیا  جاھزة  ستكون  الصناعي  للعقار 
حصول  تسھیل  حول  تتمحور  مھمتھا  أن  موضحا   ،2022
العقارات  شراء  وكذا  العقاریة،  األوعیة  على  المستثمرین 
في  النشاط  مناطق  لتبقى  الصناعیة  للمناطق  التابعة  الموجھة 
متناول اإلدارة المحلیة. وأوضح الرئیس تبون، في كلمة ألقاھا 
خالل افتتاح أشغال الندوة الوطنیة حول اإلنعاش الصناعي، أن 
المستثمرین  بتسھیل حصول  المتخصصة ستسمح  الوكالة  ھذه 

على االوعیة العقاریة "في أجال قصیرة"، لیسحب بذلك ملف 
العقار الصناعي من الوالة ورؤساء المجالس المحلیة، وستقوم 
ھذه الوكالة بشراء العقارات الموجھة التابعة للمناطق الصناعیة 
المحلیة، كما دعا في  النشاط في متناول اإلدارة  لتبقى مناطق 
ھذا الصدد المسؤولین المركزیین والمحلیین إلى تسھیل مھمة 
التنمیة  یسھل  الذي  ھو  الناجح  "المسؤول   : قائال  المستثمرین 
المحلیة ولیس الذي یبحث عن ذرائع لعدم توقیع تصریح ینص 
علیھ القانون".                                       إ. سایح/واج 

القرار من شأنھ استحداث أزید من 75 ألف منصب عمل

وكالة تطویر االستثمار ترفع التجمید عن 581 ملف لالستثمار 
قامت الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار "أندي" إلى غایة نھایة نوفمبر الماضي برفع التجمید عن 581 ملف طلب لالستفادة 
من المزایا التي تقدمھا الدولة لفائدة المستثمرین، وأوضح الرئیس تبون في كلمة القاھا خالل افتتاح أشغال الندوة الوطنیة حول 
االنعاش الصناعي، أن الوكالة ستقوم خالل االسبوع األول من شھر دیسمبر برفع التجمید عن 356 ملف إضافي، وسیمكن ذلك 

من استحداث ما یزید عن 75 ألف منصب عمل وھو رقم "جد معتبر" سیكون لھ أثر ھام في الحد من البطالة.

رئیس الجمھوریة یعلن عن تسھیالت خاصة بالمستثمرین، ویؤكد:

الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي ستباشر مھامھا السنة المقبلة 

الجمھوریة،  رئیس  أشرف   
عبد المجید تبون، أمس، على 
الوطنیة  الندوة  أشغال  افتتاح 
الصناعي،  اإلنعاش  حول 
والتي تھدف إلى إرساء رؤیة 
الصناعي  للقطاع  استراتیجیة 
حول  الفاعلین  حشد  وإلى 

أھداف اإلنعاش االقتصادي.
كلمة  في  تبون  الرئیس  وقال 
الندوة  افتتاح  خالل  ألقاھا 
اإلنعاش  حول  الوطنیة 
"بعد  إنھ  الصناعي، 
الدستوري  الصرح  استكمال 
سنة  ستكون  والمؤسساتي، 
2022 مخصصة لالقتصاد، 

المسؤولین  من  سنرى  وھنا 
اخترناه  التي  بالطریق  یلتزم 

ومن یعرقل".
الجمھوریة،  رئیس  وقدم 
القطاع  لوضعیة  تشخیصا 
من  الجزائر  في  الصناعي 
بھا،  التي مر  المراحل  خالل 
"مر   : الصدد  بھذا  وقال 
الجزائر  في  الصناعة  قطاع 
بمراحل عدیدة، تتمثل األولى 
المفرط  التصنیع  مرحلة  في 
الصناعة  في  باألخص 
والصلب  الحدید  منھا  الثقیلة 
النسیجیة  الصناعة  وكذا 
مضیفا  البتروكیماویة"،  ثم 

(صناعات  منھا  یتبق  لم  "أنھ 
القلیل  اال  االولى)  المرحلة 
مالیة  ازمات  عدة  نتیجة 
بعد  أما  وأمنیة"،  وسیاسیة 
"البحبوحة  فترة  البالد  دخول 
مرحلة  القطاع  المالیة"، شھد 
المتمثل  المزیف  "التصنیع 
في  كاریكاتوریة  بصفة 
تھریب  وفي  العجالت  نفخ 
الخارج  الى  االموال  رؤوس 
وفي  متعددة،  تسمیات  تحت 

التركیب عوض التصنیع".
الرئیس  أكد  الشأن،  ھذا  وفي 
الراھن  "الوضع  أن  تبون 
في  الصناعة  الیھ  آلت  الذي 

محتوما  قدرا  لیست  بالدنا 
كان  وإن  وضع،  ھو  بل 
بعض  في  التحكم  یستعصى 
جوانبھ، یمكنھ تصویبھ عاجال 
من  الالزمة  التدابیر  باتخاذ 
على  التدریجي  القضاء  اجل 
المال  وھدر  الفساد  أسباب 
مخلفات  من  وتطھیره  العام 
وأضاف:  الظواھر"،  ھذه 
العدالة  قالت  بعدما  نحن  "ھا 
كلمتھا األخیرة، نعود الى بناء 
على  حقیقیة  وطنیة  صناعة 
أسس عقالنیة تخدم المصلحة 
روافد  من  كرافد  الوطنیة 

التنمیة الشاملة.

أعلن رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، أن 2022 "ستكون 
سنة اقتصادیة محضة"، ملتزما بالتكفل بالملفات التي من شأنھا 

تحقیق االقالع االقتصادي للبالد.

رئیس الجمھوریة یلتزم بالتكفل بجمیع الملفات العالقة، ویؤكد:

2022 ستكون سنة 
اإلقالع االقتصادي

إیمان سایح/واج

رفع العراقیل عن 57 مشروعا استثماریا 

رئیس الجھوریة یفتح النار 
على "معرقلي المشاریع"

الرئیس تبون: "الجزئیات تھمني ألن المواطن البسیط یھمني"
أكد رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، اھتمامھ بجمیع الجزئیات باعتبار أن انشغاالت المواطن البسیط تمثل صلب أولویاتھ. وجاء ذلك 
في كلمة ألقاھا خالل افتتح الندوة الوطنیة حول اإلنعاش االقتصادي والتي قدم فیھا أمثلة حیة عن شباب تعرضت مشاریعھم االستثماریة 

للتوقف أو التجمید بفعل ممارسات بیروقراطیة أو نابعة من تخوفات بعض المسؤولین.
وصرح تبون، في ھذا اإلطار: "قد یعتقد البعض أننا نھبط إلى مستوى الجزئیات. الجزئیات تھمني ألن المواطن البسیط یھمني". وأشار 
ھنا إلى نموذج شاب مقاول في والیة وھران ینتج الحلیب ویربي األبقار، أبلغتھ اإلدارة بقرار ھدم مقر نشاطھ "ألنھ یوجد في منطقة 
صناعیة ولیست فالحیة". وكان من األجدر نقل نشاط ھذا المواطن للمكان المناسب ولیس وقف نشاطھ المنتج، یضیف الرئیس تبون 

مبرزا أن "الھدم سھل، بینما یبقى البناء صعبا". 

أنھ  أحمد زغدار،  الصناعة،  وزیر  كشف 
سیتم، خالل الندوة الوطنیة حول االنعاش 
الصناعي، المنعقدة بقصر األمم بالعاصمة، 
تقدیم مشروع خطة عمل لمناقشتھا وإثرائھا 
كل  طرف  من  طریق  كورقة  واعتمادھا 
بھدف  واالداریین،  االقتصادیین  الفاعلین 

بعث نمو الصناعة بالجزائر.
أوضح زغدار، في كلمتھ االفتتاحیة للندوة 
التي  الصناعي،  اإلنعاش  حول  الوطنیة 
الجمھوریة،  رئیس  رئاسة  تحت  افتتحت 
عبد المجید تبون، أن ھذه الندوة تھدف إلى 
"االنطالق في مسار یسمح لجمیع الفاعلین 
بتوحید جھودھم بشكل أفضل إلعادة بعث 
نمو االقتصاد  الصناعة، ومن خاللھا  نمو 

الوطني برمتھ".
خالل  سیتم  زغدار،  یقول  ذلك،  ولتحقیق 
عمل  خطة  مشروع  "تقدیم  الندوة  ھذه 
طموحة، عملیة وواقعیة لمناقشتھا وإثرائھا 
الفاعلین  لكل  طریق  كورقة  واعتمادھا 
حوار  إطار  في  واالداریین  االقتصادیین 
بناء ومجد". وأكد الوزیر أن االستراتیجیة 
الموضوعة من طرف الوزارة تسعى إلى 
االحالل   : ھما  أساسیین  ھدفین  تحقیق 
المحلیة  بالمنتجات  للواردات  التدریجي 
وتنمیة منطق تصدیر السلع الصناعیة لدى 

الفروع الصناعیة.
وأضاف زغدار أن المنھجیة المتبعة تھدف 
المتاحة  الوسائل  إلى "تسخیر جمیع  كذلك 
البالد على  في  التصنیع  بعملیة  تدفع  التي 
من  الدروس  استخالص  مع  متینة،  أسس 
الحقائق  ومراعاة  الماضیة،  التجارب 
المتعلقة بتحسین البیئة االقتصادیة وتحریر 

المبادرات".
وزارة  عمل  خطة  تتضمن  لذلك،  إضافة 
لنمط  شاملة  "مراجعة  إجراء  الصناعة 
أجل  من  العمومیة  المؤسسات  حوكمة 
تمكینھا من استئناف النمو وتشكیل ممثلین 
رئیسیین في السوق الوطنیة وولوج السوق 

الدولیة". 
الخاصة  "الشركات  أن  الوزیر  وأكد 
القطاع  طرف  من  العنایة  بنفس  ستحظى 

وقدراتھا  االقتصادي  حجمھا  من  للرفع 
ألھمیة  بالنظر  والتنافسیة  اإلنتاجیة 
االستثمارات ومبادرات التحدیث المتخذة، 
ذات  العقبات  إزاحة  على  العمل  مع 
القصور  وأوجھ  البیروقراطیة  الطبیعة 
التشریعات، أو  اللوجستیات، أو  من حیث 
المستوى  على  المعاییر  أو  اإلجراءات، 

الوطني".
كما ذكر زغدار بأن خطة عمل الحكومة، 
الجمھوریة،  رئیس  برنامج  من  المنبثقة 
للصناعة  القویة  المشاركة  على  "تعول 
من  والرفع  الوطني  االقتصاد  تنشیط  في 
كما  الخام،  المحلي  الناتج  في  مساھمتھا 
الكفاءة  تحسین  إلى  خاص  بشكل  تھدف 
خالل  من  الموارد  وتثمین  االقتصادیة، 
تحویلھا وإنتاج سلع موجھة لدعم القطاعات 
األخرى والمشاركة في تغطیة االحتیاجات 

المتزایدة للسكان".
أساسیة  محاور  أربع  تحدید  تم  وعلیھ، 
الندوة  ھذه  ورشات  مستوى  على  تعالج 
یعرفھا  التي  اإلشكاالت  جل  تغطي  والتي 
وترقیة  المؤسسات  دعم  وھي  القطاع 
تحسین  والصادرات،  الوطني  االنتاج 
حوكمة  العقار،  ووفرة  االستثمار  بیئة 
ودور  االقتصادیة  العمومیة  المؤسسات 
الدولة كمساھم وعملیات االدماج والتنویع 

وتطویر التنافسیة.
رفع  أجل  من  "معا  اختیار  وبخصوص 
أن رئیس  أكد  للتظاھرة،  التحدي" كشعار 
والمشجع  المرافق  "سیكون  الجمھوریة 
والداعم لھذا الخیار االستراتیجي"، مشیرا 
الى رفع ھذا التحدي سیضیف "لبنة أخرى 
في بناء صرح -الجزائر الجدیدة-التي یجد 
او  الوطن  داخل  من  جزائري  كل  فیھا 

خارجھ، ضالتھ وراحتھ".
وعبر الوزیر عن أملھ في تكون مشاركة 
واألكادیمیین  والخبراء  المتخصصین 
"فعالة  الندوة  ھذه  خالل  واالطارات 
ومثمرة" لوضع ورقة طریق والعمل على 

تجسیدھا في اآلجال المسطرة.
إ. س/واج

یتم من خالل إشراك جمیع الفاعلین االقتصادیین واإلداریین 

زغدار یكشف عن إعداد ورقة طریق 
لبعث نمو الصناعة

أسدى أوسمة استحقاق وطني لمدراء مؤسسات عمومیة وشركات خاصة

الرئیس تبون یكرم العالم بلقاسم حبة
أسدى رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، أوسمة استحقاق وطني من مصاف صدر 
لمدراء مؤسسات عمومیة وشركات خاصة ساھموا في تطویر اإلنتاج الصناعي في 
التكریم الذي جاء على ھامش ندوة االنعاش الصناعي بقصر األمم،  بالدنا، وشمل 
العالم بلقاسم حبة الذي تسلمت زوجتھ التكریم نیابة عنھ. وحظي باألوسمة كل من 
مدراء شركات "سوناطراك"، "صیدال"، "كوسیدار"، "مخابر فینوس"، "فادیركو"، 

"بیمو"، مؤسسة ناشئة "تیك موج"، مؤسسة ناشئة "ألجیرین قرین."

المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  كشف 
تبون عن رفع العراقیل عن 57 مشروعا 
استثماري  مشروع   402 بین  من 
ألسباب  جاھزیتھ،  من  بالرغم  متوقف، 
المشاریع  تعطیل  أن  مؤكدا  إداریة، 
یمثل "جریمة في حق االقتصاد"، یقف 
وراءھا من أسماھم " أشخاص یدافعون 
عن مصالح مشبوھة بخلفیات سیاسویة". 
ألقاھا  كلمة  تبون خالل  الرئیس  أوضح 
في افتتاح الندوة الوطنیة حول اإلنعاش 
ھذه  عن  التجمید  رفع  أن  الصناعي، 
المشاریع الجاھزة تم في ظرف "قصیر 
للتساؤل  "یدفع  الذي  األمر  وھو  جدا" 
التي تقف وراء  الحقیقیة  حول األسباب 

ھذه العراقیل".
وأكد في ھذا السیاق، أن تعطیل المشاریع 
بیروقراطیة  الجاھزة لالنطالق ألسباب 
یقف  االقتصاد"  حق  في  "جریمة  یمثل 
وراءھا أشخاص "یدافعون عن مصالح 
مشبوھة بخلفیات سیاسویة"، مضیفا أنھ 
رخص  بسبب  مشاریع  تجمید  یعقل  ال 
إداریة بالرغم من استثمار الملیارات في 

غیر  "تصرفا  یعتبر  ما  وھو  إنجازھا، 
وطني".

الرئیس تبون: "أمرت بتسویة وضعیة 
402 مشروع صناعي متوقف"

الجمھوریة،  رئیس  كشف  ذلك،  إلى 
عبد المجید تبون، عن خطوات مملوسة 
شرع فیھا من أجل الخروج من الركود 
في  القطاع  مساھمة  ورفع  الصناعي 
یتجاوز  ال  الذي  الخام  الوطني  االنتاج 
العراقیل  برفع  بدایة  مؤكدا  بالمائة،   6
الموجودة  المصانع  أمام  الموضوعة 
الناتج  من  تمكینھا  دون  تحول  والتي 
وجھ  كما  المطلوب.  بالقدر  الوطني 
للمساعدة  المعنیین  للمسؤولین  تعلیمات 
التي  االنجاز  قید  المشاریع  إتمام  في 
بأنھ  السیاق  ھذا  في  وذكر  تعطیلھا،  تم 
402 مشاكل  لمعالجة  تعلیمات  أعطى 
منھا   57 على  القیود  رفع  تم  مشروع 
رئیس  وتابع  منھا،  قصیر  ظرف  في 
تجمید  ھناك  ھل  "نتساءل  الجمھوریة: 
عمدي للسیاسة الصناعیة الجدیدة دفاعا 
عن مصالح مشبوھة". إیمان سایح/ واج



الحدث4
في ظل انتشار متحورات جدیدة "مقلقة" وتحذیرات من الموجة الرابعة

مخاوف من تكرار 
سیناریو أزمة األكسجین 

وندرة األدویة 

ویتخوف خبراء ومختصون ھذه األیام من تداعیات 
التي  األدویة  وفرة  على  المحتملة  الرابعة  الموجة 
كورونا  لوباء  العالجي  البروتوكول  ضمن  تدخل 
وأیضا من امكانیة تكرار سیناریو أزمة االكسجین 
یجھل  جدیدة  متحورات  انتشار  ظل  في  خاصة 
بھا  المصابین  حاجة  تسبب  كانت  وإن  أعراضھا 

للدخول إلى المستشفیات وتلقي دعم باألكسجین.

•مواطنون یكّدسون اسطوانات 
الغاز وجمعیات تحضر 

لعملیات تضامنیة منذ اآلن!
خالل  الجزائریون  عاشھا  التي  المعاناة  وبسبب 
واألكسجین  األدویة  ندرة  أزمة  مع  الثالثة  الموجة 
المحتملة  الرابعة  الموجة  استبقوا  منھم  العدید  فان 
األدویة  من  كمیات  لتكدیس  المسارعة   خالل  من 
أن  الخواص  الصیادلة  من  عدد  كشف  حیث  لدیھم 
الغذائیة  والمكمالت  األدویة  من  أنواع  على  الطلب 
والعالجي  الوقائي  البروتوكول  ضمن  تدخل  التي 
من وباء كورونا بدأت تعرف طلبا كبیرا ھذه األیام 
منھا حقن منع تخثر الدم والتي كانت األزمة بشأنھا 
حاده خالل الموجة الثالثة،  من جانب أخر فان االمر 
بدأت  حیث  األكسجین  اسطوانات  على  كذلك  ینطبق 
التواصل  مواقع االنترنت وحتى صفحات في مواقع 
االجتماعي تسوق لقارورات أكسجین كانت لدى عدد 
من المواطنین خالل الموجة الثالثة وحسب االعالنات 
المتداولة فان ھذه القارورات باتت مطلوبة في السوق 
السوداء منذ اآلن حیث یقبل الجزائریون على اقتنائھا  

تحسبا ألي طارئ أو أي أزمة، قد تطرح بشأن مادة 
االكسجین أو أي محاوالت للمضاربة كما حدث خالل 
الموجة الثالثة. ھذا وقد دخلت الجمعیات الخیریة التي 
حده  من  التخفیف  في  الثالثة  الموجھ  خالل  ساھمت 
أزمة االكسجین على الخط مبكرا خالل ھذه الموجة، 
أین بدأت عدد من الجمعیات الخیریة حسب ما طلعنا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  عبر صفحاتھا  علیھ 
في وضع نداءات للمواطنین الذین یملكون قارورات 
من  السابقتین  الموجتین  من  لدیھم  مكدسة  أكسجین 
خالل  من  تھدف  التي  الجمعیات  لھذه  تسلیمھا  اجل 
ھذه الخطوة إلى جمع أكبر عدد ممكن من قارورات 
الموجھ  تضامنیة خالل  لعملیات  تحضیرا  األكسجین 

الرابع إن تطلب األمر ذلك.

• اجراءات استباقیة تتخذ 
على مستوى الحكومة، ھل 
ستكون كافیة لمنع األزمة؟

وعلى مستوى الحكومة فان اجراءات مسبقھ اتخذت 
منذ حوالي ثالثة أسابیع تجنبا ألي أزمة أدویة أو 
أكسجین خالل الموجة الرابعة المحتملة  حیث سبق 
لوزیر الصناعة الصیدالنیة عبد الرحمن بن باحمد 
أن أجرى اجتماعات مكثفة مع المتعاملین في مجال 
الصیدلة ومنتجي األكسجین من أجل ضبط االنتاج 
احتیاجات  أي  وتغطیھ  المادة  ھذه  من  الوطني 
منتجین  إلى  تعلیمة  باحمد  بن  وأعطى  اضافیھ 
اإلنتاج  قدرة  رفع  مفادھا  الطبي  األكسجین  مادة 

قدرات  مع  یتوافق  استراتیجي  مخزون  وتشكیل 
التخزین القصوى لمختلف وحدات اإلنتاج كما أمر 
المراقبة  بمھمة   تتكفل  المفتشین  بتشكیل فرق من 
األسبوعیة لالحترام الصارم لقدرات التخزین. من 
جھتھم أبدى المتعاملون في مجال الصیدلة ومنتجي 
أجل  من  للتجنّد  استعدادھم  الطبي  األكسجین  مادة 
من خالل  المادة  ھذه  في  مسجل  أي عجز  تغطیھ 
تكثیف عملیات االستیراد للمواد األولیة وقارورات 
األدویة  مخزون  یبقى  بینما  والمكثفات  األكسجین 
منھا األدویة التي تدخل ضمن البرتوكول العالجي 
على  رقابة  فرض  لیبقى  كافي  الحالي  الوقت  في 
أسواق ھذه المواد الفترة الحالیة أمر مطلوب بشده 
حتى نتجنب أي عملیات مضاربة كالتي شاھدناھا 

خالل الموجھ الثالثة في الجزائر.

• كّرار: من المستبعد تكرار 
أزمة االكسجین خالل الموجة 

الرابعة إّال في ھذه الحالة!
الوطني  اإلتحاد  رئیس  أمس  أكد  الموضوع  وعن 
أنھ  كرار  الواحد  عبد  الدكتور  الصیدلة  لمتعاملي 
األدویة  ندرة  سیناریو  یتكرر  أن  المستبعد  من 
واالوكسجین خالل الموجة الرابعة إال إذا عرفت ھذه 
الموجھ انتشارا كبیرا وتفشي غیر مسبوق للوباء بین 
الجزائریین وقال كرار في  تصریحات لـ"الرائد", أن 
الحكومة اتخذت اجراءات استعجالیھ قبل ظھور ھذه 
الموجة من أجل رفع نسبھ االنتاج الوطني من مادة 

في  المتعاملین  مع  اجتماع  عقد  تم  وقد  األكسجین 
حین  في  التنظیمیة  االمور  كل  وضبط  المجال  ھذا 
مفتوح  األوكسجین  مكثفات  استیراد  باب  یزال  ال 
وأغلب مخابر الدواء والمتعاملین في مجال الصیدلة 
مستعدون لالستیراد كمیات اضافیھ من ھذه المكثفات 
وتسویقھا یضیف كرار من أجل منع أي ندرة  أو ازمة 
أن ما عّقد من  الطبیة، واعتبر كرار  المادة  في ھذه 
أزمة األوكسجین خالل الموجة الثالثة ھو المضاربة 
مشیرا ان الحل لعدم تكرار ھذا السیناریو ھو تفعیل 
ھذه  بیع  أسواق  على  االن  منذ  وتشدیدھا  الرقابة 
األمور  كل  السوداء مع ضبط  السوق  المواد خاصھ 
التنظیمیة على مستوى مصانع توزیع مادة االكسجین 
من أجل ضبط عملیھ البیع على أن تكون فقط لصالح 
والمؤسسات  االستشفائیة  والمؤسسات  الجمعیات 
إلجراءات  تقییمھ  سیاق  في  مضیفا  الخاصة  الطبیة 
االن  لغایة  كافیھ  تبقى  أنھا  الملف  ھذا  في  الحكومة 
معتبرا انھ على المواطن ان یساھم بوعیھ في التخفیف 
الرابعة، وقال كرار  الموجة  اثار وتداعیات ھذه  من 
في ذات السیاق أن المحسنین ورجال األعمال ساھموا 
خالل الموجة الثالثة في مساعدة العدید من المؤسسات 
االستشفائیة على تركیب مولدات لألكسجین وھو ما 
سیخفف من ضغط أي أزمة محتملھ في المادة كما أن 
مصانع الحدید یمكنھا أن تدخل على خط انتاج ماده 
أي  لتغطي  الثالثة  الموجة  في  كما حدث  األوكسجین 
الذین  المواطنین  احتیاجات إضافیة مطمئنا  أو  نقص 
بدأوا منذ االن یقبلون على تكدیس وتخزین أسطوانات 
االوكسجین  أنھ ال داعي للقلق قائال أن ھذا السلوك في 
الكثیر من المرات ھو السبب في محاوالت للمضاربة 

وخلق أزمة مفتعلة.

برزت ھذه األیام موازاة مع الحدیث عن إمكانیة دخول الجزائر 
"موجة رابعة"، من وباء كورونا مخاوف من تكرار سیناریو أزمة 
األكسجین وندرة األدویة، والتي عانى منھا القطاع الصحي خالل 

سارة زموشالموجة الثالثة ودفع ثمنھا المواطن غالیا.

ثمنت أستاذة اللغة اإلنجلیزیة، خیرة 
"المعلم  بجائزة  المتوجة  زحوط، 
العالمي" سنة 2021 ألفضل 100
وزارة  مساعي  العالم  في  معلم 
التربیة الوطنیة لالنتقال نحو الرقمنة 
أن  "الرائد"  مع  حوار  في  معتبرة 
التطورات  لمواكبة  السلس  االنتقال 
الوحید  السبیل  یبقي  التكنولوجیة 

لتطویر جودة التعلیم في الجزائر.
• الرائد: بدایة حدثینا عن 
الجائزة التي تم تتویجیك 
بھا وظروف مشاركتك في 
ھذه المسابقة والبحث التي 
تقدمت بھ وفزت على إثره؟

مسابقة  ھي  العالمي  المعلم  جائزة 
من  معلم   100 اختیار  فیھا  یتم 
مختلف الدول، حیث یثبت المترشح 
تدعمھ،  شواھد  و  ببحث  تمیزه 
تنمیة  عنوانھ"  ببحث  تقدمت  لذلك 
التكنولوجیا"  باستخدام  التلمیذ  عقل 
تطبیقي  ببحث  المسابقة  دخلت   ،
على  أجبت  وكذلك  أكادیمي  ولیس 
الذاتیة  سیرتي  تخص  كثیرة  أسئلة 

بینھا  من  التعلیمي  مشواري  في 
دولیة   مسابقات   عدة  في  نجاحاتي 
المعلم  لقب  على  حصولي  أھمھا 
مایكروسوفت  لدى  الخبیر  المبدع 
المعاییر  ووسام  متتالین  لموسمین 

الدولیة للتكنولوجیا
• الرائد: تتویجیك أكید ھو 
تتویج للمدرسة الجزائریة، 

كیف تقیمین وضعھا 
السنوات األخیرة في ظل 

مساعي الرقمنة التي برزت 
خاصة خالل أزمة كورونا؟

یمثل  العالمي  اللقب  بھذا  تتویجي 
على  ویدل  عالمیا  الجزائر  بلدي 
في  التالمیذ  یتلقاھا  التي  التعلیم  جودة 
المدرسة الجزائریة، نجاحي ھو نجاح 
تعلمیة  عملیة  من  ألنني جزء  الجمیع 
ھو  اللقب  على  وحصولي  وتعلیمیة  
لمزید  لھم  وتشجیع  للمدرسین  دعم 
التطورات  لمواكبة  ودافع  العطاء  من 
الدول  معظم  ان  خاصة  الحالیة 
التي  الجزائر  منھا  للرقمنة  تسعى 
في  القطاعات  لرقمنة عدد من  تسعى 

وذلك  بالتدریج  التربیة  قطاع  مقدمتھا 
التطورات  لمواكبة  السلس  لالنتقال 
التكنولوجیة، بحثي أصال یتحدث عن 
اثر التكنولوجیا على البرامج التعلیمیة 
التالمیذ من  لعینة  من  وجاء وصفا  
دمج  تم  حیث  المستویات  مختلف 
الدراسي  البرنامج  في  التكنولوجیا 
المتوسط   التعلیم  في  االربع  للسنوات 
ارسلتھا  التي  بالتوصیة  عمال  وذلك 
دراسة  مجموعات  بفتح  الوزارة 
الدروس  للتالمیذ  تراجع  افتراضیة 
تخطي  على  تساعدھم  و  المقررة 
أزمة كورونا، لذلك اعتبر ان األزمة 
الصحیة وطریقة تعامل قطاع التربیة 
ھذا  النتقال  أولى  خطوات  مثل  معھا 
ان  واتمني  الرقمنة  نحو  القطاع  
تستمر المساعي لدمج التكنولوجیا في 
األخیرة  ھذه  كون  التعلیمیة  العملیة 
التعلیم  جودة  لتطویر  مھمة  أداة  تبقي 

في الجزائر.

• الرائد: بما أنك أستاذة لغة 
انجلیزیة ما تقییمك لمستوى 

تعلم اللغات، خاصة اللغة 
اإلنجلیزیة في المدرسة 

الجزائریة؟
العالمي  اللقب  على  حقیقًة حصولي 
المدرسة  وضع  أقیم  أن  یخولني  ال 
وزاریة  لجان  ھناك  ألن  الجزائریة 
من  وھناك  البرامج  بتتبع  مكلفة 
المنظومة  إصالح  على  قائمین  ھم 
احصائیات  ولدیھم  التربویة 
اللغة  تعلیم  فیھا  بما  للوضع  دقیقة 
اإلنجلیزیة في المدارس الجزائریة.
• الرائد: في األخیر حدثینا 

عن طموحاتك المھنیة 
ورسالتك للتالمیذ واألسرة 

التربویة.
تشجیع  ھي  المھنیة  طموحاتي 
زمالئي على التطویر الذاتي والثقة 
یستحق  جھدا  یبذلون  ألنھم  بالنفس 
خبرتي  نقل  ھو  وھدفي  الثناء 
میدان  في  المكتسبة  البیداغوجیة 
إلى  التكنولوجیا  باستخدام  التعلیم 
أساتذة جزائریین آخرین مع مساعدة 
في  أكثر  التحكم  على  التالمیذ 

التكنولوجیا خدمة لمسار تعلیمھم. 
           حاورتھا: سارة زموش

المتوجة بجائزة "المعلم العالمي" األستاذة خیرة زحوط في حوار مع "الرائد":

"التكنولوجیا" ھي السبیل الوحید لتطویر جودة 
التعلیم في الجزائر 
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تم إقرار تقدیم نتائج فحص كورونا سلبیة مدتھا 48

الجویة الجزائریة تعلن تحیین شروط 
السفر إلى فرنسا

الجویة  الخطوط  شركة  أعلنت 
الجزائریة، أمس، عن إلزامیة تقدیم 
مدتھا  سلبیة  كورونا  فحص  نتائج 
للمسافرین  بالنسبة  ساعة،   48
المتوجھین نحو فرنسا. وأوضحت 
على  صفحتھا  في  الشركة 
شروط  تحیین  تم  أنھ  الفایسبوك 
إقرار  تم  حیث  فرنسا  إلى  السفر 
"إلزامیة تقدیم تحلیل بي سي ار أو 
التحلیل السریع (الجیني) مدتھ 48
تلقوا  الذین  بالنسبة  سواء  ساعة, 
بعد".و  یتلقوه  لم  الذین  أو  اللقاح 
االجراء  ھذا  تطبیق  في  یشرع 
الذین  المسافرین  یخص  الذي 
بدایة  سنة،   12 عمرھم  یتعدى 
دیسمبر،   4 السبت  أمس  یوم  من 
حسب نفس المصدر، و تأتي ھذه 
نحو  السفر  شروط  في  التغیرات 
عدد من الدول و في مقدمتھا فرنسا 
استباقیة فرضتھا  إجراءات  ضمن 
المسافرین  على  الدول  من  عدد 
القادمین إلیھا من إفریقیا خوفا من 
لفیروس  الجدید  المتحور  أنتشار 
من  حیث  "أومیكرون"،   كورونا 

الدول  من  عدد  تحیّن  ان  المنتظر 
دوریا  السفر  شروط  فرنسا  منھا 
و یشمل ھذا التحیین الدول األكثر 
الجدید  المتحور  لتفشي  عرضة 
"أومیكرون" لدیھا و تعتبر الشروط 
المسافرین  على  فرضت  التي 
"مخففة"  شروط  الجزائریین 
إصابات  أي  تسجیل  لعدم  نظرا 
االن  لغایة  بالجزائر  بأومیكرون 
بلدان  على  فرنسا  فرضت  بینما 
فرنسا  وكانت  أّشد،  قیود  أخرى 
ستستأنف  أنھا  أیام  منذ  أعلنت  قد 
إفریقیا  دول  مع  الجویة  الرحالت 
الجنوبیة اعتبارا من السبت، ولكن 
تسمح  "جذریة"  قیود  فرض  مع 
الفرنسیین  المواطنین  بقدوم  فقط 
األوروبي،  االتحاد  ومواطني 
وطواقم  دبلوماسیین  إلى  إضافة 
الجو. وسیخضع ھؤالء المسافرون 
لدى  كوفید  عن  الكشف  لفحص 
الوصول مع إلزامیة الحجر سبعة 
أیام حتى وإن كانت النتیجة سلبیة، 
والحجر عشرة أیام في حال كانت 

النتیجة إیجابیة.      س. زموش



5 إقتصادي

المنقضي  األسبوع  احتضنت 
داكار  السنغالیة  العاصمة 
االفریقي  التعاون  منتدى 
في  یأتي  والذي  الصیني، 
خصم الجھود المبذولة من قبل 
الصینیین الستكمال مشروعھا 
مشاریع  وتمویل  االقتصادي 

جدیدة في القارة األفریقیة.

• امتیازات 
ومنافع ھامة..

االقتصادي  الخبیر  ویرى 
حدیثھ  في  ناصر  سلیمان 
دخول  بأن  "الرائد"،  لجریدة 
مبادرة  خط  في  الجزائر 
سیعود  والطریق"،  "الحزام 
ظل  في  لھا،  كبیرة  بمنافع 
الراھن  االقتصادي  الوضع 
والشروط التي تفرضھا الدول 
لمنح  الدولي  والبنك  العظمى 
استثمارات  لتجسید  قروض 

ومشاریع كبیرة.
التوجھ  بأن  محدثنا،  وأضاف 
مع  الشراكة  نحو  الجزائري 
الصین، یأتي في خضم الرؤى 
الجدیدة للسلطات العلیا، والتي 
وفق  اتفاقیات  إلبرام  تسعى 
من  ولیس  رابح،  رابح  مبدأ 
من  یجعل  ما  ضعف،  مبدأ 
ھذا  في  حلیف  أفضل  الصین 
عنھ  كشف  ما  وھذا  المجال، 
والجالیة  الخارجیة  وزیر 
رمطان  بالخارج  الوطنیة 
لعمامرة، على ھامش المنتدى 
أكد  الذي  الصیني،  األفریقي 
بالدا  تعتبر  الجزائر  بأن 
إستراتیجیا  وشریكا  صدیقة 
أن  بالذكر،  جدیر  للصین. 
والطریق  الحزام  مبادرة 
على  ترتكز  الحریر"  "طریق 
تطویر خطوط تجاریة بحریة 
الحدیدیة  السكك  وعبر  وبریة 
دول  باقي  و  الصین  بین 
میزانیة  لھ  ورصدت  العالم، 
ملیار   1000 بحوالي  تقدر 

في  الصین  وشرعت  دوالر، 
لربط  موانئ  على  االستحواذ 

شبكة طرقھا التجاریة.
وتتیح مبادرة الحزام والطریق 
عدیدة  وامتیازات  فرص 
فائدة  ذات  لكونھا  للجزائر، 
االستثمار  أن  كما  للطرفین، 
الصیني ال یتم عبر مساومات 
سیاسیة، بل على العكس فوق 
أكبر،  وفوائد  أقل  شروط 
بأن  ناصر  سلیمان  وأضاف 
الصیني  االقتصادي  التوسع 
التغیرات  ظل  في  یأتي 
الحاصلة  الجیوسیاسیة 
ألكبر  الكبیرة  والمساعي 
الوالیات  اقتصادیتین  قوتین 
والصین  األمریكیة  المتحدة 
على  واالنفتاح  نفوذھا  لبسط 
تبرز  والتي  جدیدة  أسواق 
ذات  لكونھا  الجزائر  منھا 
وتعتبر  استراتیجي  موقع 
ربط  ومنطقة  افریقیا  بوابة 
وبین  والغرب  الشرق  بین 
إلى  وأشار  وأوروبا.  افریقیا 
أن االستدانة من البنك العالمي 
الكبرى  المشاریع  لتجسید 
فریسة  سیجعلنا  ببالدنا، 
ضحایا  ونقع  للمساومات 
المقابل  وفي  كثیرة،  لشروط 
استثماراتھا  تقیم  الصین  فإن 
فعلى  الشراكة،  طریق  عن 
سبیل المثال تقوم بانجاز میناء 
وتقوم بتسیره لمدة السترجاع 
تكالیفھ وبعد ذلك تقوم بتحویل 
ملكیتھ للبلد االصلي، ما یعتبر 
خاصة  للدیون،  األمثل  البدیل 

في ظل شح شح الموارد.
كل  بأن  المتحدث،  ذات  وقال 
مرحب  إضافة  یقدم  استثمار 
بھ، مؤكدا بأن كل االقتصادیات 
الناشئة التي حققت قفزة نوعیة 
االستثمار  على  اعتمدت 
تركیا،  غرار  على  األجنبي، 
مضیفا  والبرازیل،  مالیزیا 
أن االستثمار االجنبي سیسمح 
الید  وتأھیل  التكنولوجیا  بنقل 
من  اآلالف  وخلق  العاملة 

مناصب الشغل.

• النموذج 
الصیني البدیل 

األمثل لالستدانة..
الصیني  النموذج  حالیا  ویشكل 
المشاریع  لتجسید  األمثل  الحل 
الموارد  شح  ظل  في  الكبرى، 
الصرف،  احتیاطي  وتقلص 
الصیني  االستثمار  یجعل  ما 
البدیل األبرز للقروض، لكونھا 
األموال  رؤوس  بجلب  ستسمح 
ستعود  مشاریع  في  وصبھا 
بالفائدة على بالدنا دون الوقوع 

في فخ المساومات السیاسیة.
مالیة  أغلفة  الصین  رصدت 
من  العدید  لتجسید  كبیرة 
على  الجزائر،  في  المشاریع 
غرار میناء الحمدانیة واستغالل 
خالل  من  جبیالت  غار  منجم 
نقلھ  أجل  من  شركات،  ثالث 
مستغانم  من  انطالقا  للتصدیر 
الحدیدیة یربط  باسكو  عبر خط 
غار  بمنجم  مستغانم  میناء 

جبیالت.
دوالر  ملیار   6 تخصیص  وتم 
الذي  الحمدانیة،  میناء  النجاز 
كبیر  دور  لھ  یكون  أن  ینتظر 
االستغالل،  خبز  دخولھ  عند 
إستراتیجیا  موقعا  یحوز  لكونھ 
یجعل منھ حلقة ربط بین العدید 

من الموانئ األخرى.
التوجھ  بأن  محدثنا،  كشف  كما 
الیوم،  ولید  لیس  الصین  نحو 
تعود  تاریخیة  خلفیات  لھ  ولكن 
یضع  ما  التحریریة،  للثورة 
األولى  المرتبة  في  الصین 
دوالر  ملیار   6 ب  للموردین 
والوالیات  ایطالیا  فرنسا،  وقبل 
وألمانیا،  االمریكیة  المتحدة 

حسب اإلحصائیات األخیرة.
بأن  االقتصادي،  الخبیر  وأشار 
افریقیا  على  الصیني  االنفتاح 
یأتي من موقع قوة لكونھا تدین 
ملیار   385 بـ  دولة   42 لـ 
خاللھا  من  وتسعى  دوالر، 

أنھا  غیر  أسواقھا،  إلى  للولوج 
تسعى لتشیید البنى التحتیة، التي 
الحزم  لھا بوضع مبادرة  تسمح 
والطریق على المسار الصحیح.

• ضربة موجھة 
للفرنسیین..

االقتصادي  الخبیر  وعاد 
للحدیث  ناصر،  سلیمان 
المسعورة،  الحملة  عن 
ضد  فرنسا  تقودھا  التي 
الجزائر، مشیرا إلى أن سببھا 
ظل  في  اقتصادي،  األكبر 
على  الصیني  النفوذ  تعاظم 
الفرنسیة،  المصالح  حساب 
من  العدید  تفقد  باتت  والتي 

االمتیازات.
ترى  فرنسا  بأن  وأضاف 
التي  الجزاىریة  السوق  بأن 
نفوذ  ومنطقة  قدیمة  مستعمرة 
منھا  تضیع  بدأت  اقتصادي 
الوقت  في  تدیریجي،  بشكل 
الصیني،  النفوذ  یكبر  الذي 
الذي یستحوذ على العدید من 
قطاع  في  العمالقة  المشاریع 
المناجم  العمومیة،  األشغال 
سلیمان  وأكد  الموانئ.  وكذا 
التي  الجزائر  بأن  ناصر 
بعدما  جدیدا،  خطا  انتھجت 
كانت في وقت سابق المستھلك 
لتتغیر  الفرنسي  للقمح  االكبر 
الروسي  القمح  نحو  البوصلة 
التوقف  واألرجنتیني، كما أن 
الفرنسي،  التفاح  استیراد  عن 
حملة  تطلق  فرنسا  من  جعل 

مسعورة على بالدنا.
وأكد أن تعاظم النفوذ الصیني 
في حوض االبیض المتوسط، 
من  ھاما  جزءا  یمثل  والذي 
والطریق،  الحزام  مبادرة 
الفرنسیة  المصالح  من  یجعل 
أدراج  تذھب  إفریقیا  في 
مع  تراجعا  وتعرف  الریاح، 

مرور الوقت.

تتواصل المساعي الصینیة لتجسید مشروعھا االقتصادي المسمى مبادرة 
"الحزام والطریق"، الذي یقوم على أنقاض طریق الحریر لتوسیع نطاقھا 

التجاري واالنفتاح على السوق األفریقیة، التي تسیر لعاب القوى االقتصادیة 
العظمى لنا تحملھ من فوائد على المدیین المتوسط والبعید.

المشروع الصیني یمثل صدمة للفرنسیین

مبادرة "الحزام والطریق" 
..امتیازات ومنافع للجزائر

ف. م

األحد 05 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 30 ربيع الثاني  
1443 ه  

محور  إلنشاء  فترة  منذ  الجزائر  تسعى 
اقتصادي متعدد األقطاب من خالل اتفاقیات 
مع  تعاون  مجاالت  وفتح  جدیدة  شراكة 
شركاء غیر تقلیدیین من بینھم الصین التي 
باتت شریك استراتیجي موثوق خاصة بعد 
الحریر  طریق  لمبادرة  الجزائر  انضمام 
وطدت  التي  كورونا  أزمة  وكذا  الصینیة 
فھل  أكثر،  الصینیة  الجزائریة  العالقات 
سنرى في قادم األیام تحوال جذریا في وجھة 
من  یقلل  الجزائري،  االقتصادي  التعاون 
االتحاد  المتمثل في  التقلیدي  الشریك  ھیمنة 

األوروبي وتحدیدا فرنسا؟.
التعاون الصیني  وموازاة مع اختتام منتدى 
الجزائر  جددت  بالسینغال،  المقام  اإلفریقي 
الشؤون  وزیر  خالل  من  أخرى  مرة 
بالخارج،  الوطنیة  والجالیة  الخارجیة 
أنھا على غرار  تأكیدھا   رمطان لعمامرة، 
باقي الدول اإلفریقیة  تولي  اھتماما خاصا 
للشراكة في إطار منتدى التعاون مع الصین  
وشریكا  تاریخیا  صدیقا  بلدا  یعتبر  الذي 
الجزائري  التعاون  ویشھد  استراتیجیا، 
الصیني تطورا سریعا في مختلف المجاالت 
منذ تأسیس منتدى التعاون الصیني-اإلفریقي 
مع  الجزائر  وتتعاون   2000 عام  في 
الصین في العدید من المجاالت االقتصادیة 
واألشغال  القاعدیة  والمنشآت  الھیاكل  منھا 
العمومیة والنقل والتجارة واالستثمار، وكذا 
العلمي  والبحث  العالي  التعلیم  میادین  في 
والتكنولوجیات الحدیثة، فضال عن مواصلة 
وبكین  الجزائر  بین  والتضامن  التنسیق 
كورونا  فیروس  جائحة  مكافحة  إطار  في 
المستجد (كوفید19-)، وتسعى الجزائر منذ 
وفاعل   ناشئ  اقتصادي  محور  لبناء  فترة 
سینھي  ما  وھو  تقلیدین  غیر  یشمل شركاء 
الھیمنة الفرنسیة في مجاالت عدیدة وبدأت 
معالم انخراط الجزائر في تعاون استراتیجي 
وفق  التجسید  إلى  تأخذ طریقھا  الصین  مع 
 ،2023 سنة  إلى  یمتد  استعجالي  مخطط 

انطلق من تفعیل مبادرة "طریق الحریر".

• مھماه بوزیان: 
الجزائر تسعى لبناء 

بعد استراتیجي 
اقتصادي جدید

في  الخبیر  أكد  لـ"الرائد"  تصریح  وفي   
الجزائر  أن  بوزیان  مھماه  الطاقة  مجال 
تسعى منذ فترة عبر دبلوماسیتھا إلى  التنویع 
االقتصادي بما یكرس التنویع في الشركاء، 

أنماط  وتغییر  االستثمارات،   في  والتنویع 
األجنبي  المال  رأس  مع  الشراكات  تركیب 
مضیفا أن الجزائر تحاول من خالل تنویع 
في  الفرنسة  الھیمنة  من  التخلص  شراكاتھا 
من  یظھر  ما  وھو  اإلقتصادیة   التعامالت 
اتفاقیة  مراجعة   إعادة  محاوالتھا  خالل 
الشراكة مع االتحاد األوروبي، ویرى ذات  
لمبادرة طریق  الجزائر  انضمام  أن  الخبیر 
نحو  أولى  خطوة  كانت  الحریریة  الصین 
محو  على  اقتصادي  استراتیجي  بعد  بناء 
لھذه  االنضمام  ان  معتبرا  بكین-موسكو، 
المبادرة سیتمكن الجزائر من من االستفادة 
من مزایا صینیة مھمة حیث تتقاطع المبادرة 
واضحة  جزائریة  اھتمامات  مع  الصینیة 
استثمار  خالل  من  األفریقیة،  السوق  في 
القاعدیة  المنشآت  في  الدوالرات  ملیارات 
موانئ  بناء  ذلك  ویشمل  التحتیة  والبنى 
صناعیة  ومناطق  حدیدیة  وسكك  وطرقات 

ومشاریع للطاقة.

• سراي: مستقبل 
العالقات الجزائریة 

الصینیة واعد
مبارك  االقتصادي  الخبیر  قال  جھتھ  من 
الجزائریة  العالقات  أن  سراي  الرحمن  عبد 
وھناك  متینة  عالقات  تعد  أصال  الصینیة 
أن  مشیرا  البلدین  بین  كبیر  اقتصادي  تعاون 
الصین تحتفظ بمركز أول دولة موردة للجزائر 
بصادرات بلغت قیمتھا 517 ملیون یورو في 
جانفي وھناك مئات االستثمارات الصینیة في 
قطاع  منھا  القطاعات  من  العدید  في  الجزائر 
تجد  حیث  العمومیة  واألشغال  والبناء  الطاقة 
ربحیة  الصینیة  االستثمارات  في   الجزائر 
اكبر كون  تكلفة الخبرة الصینیة تعد ارخص، 
سیحمل  العالقات  مستقبل  ان  سراي  واكد 
الذي شھدناه من  الدعم  التعاون بعد  مزید من 
بینما  كورونا  ازمة  في  الجزائر  تجاه  الصین 
تخلف شركاء تقلیدیون كاالتحاد األوروبي في 
خارطة  من  سیغیر  ما  وھو  الجزائر  مساعدة 
مع  الشراكة  وان  خاصة  االقتصادي  التعاون 
االتحاد األوروبي ومنذ سنوات تجلب للجزائر 
األرباح  من  اكثر  كبیرة  اقتصادیة  خسائر 
شراكة  في  الجزائري  االنخراط  أن  معتبرا 
متكاملة مع الصین ودول أخرى كان من باب 
االثار السلبیة التي خلقتھا أزید من 15 سنة من 
التعاون "رابح خاسر" مع االتحاد األوروبي، 
بشده  تضررت  الجزائر  مصالح  أن  معتبرا 
من ھذه الشراكة بینما الجانب األوروبي كان 

المستفید األكبر .
س.زموش

مبادرة "الحزام والطریق" تفتح آفاقا واعدة لشراكة استراتیجیة 

تحّول جذري في وجھة التعاون 
االقتصادي الجزائري محوره "بكین"

مع تشكیل لجنة وطنیة لمتابعة اإلدماج الحقیقي لفئة ذوي الھمم

المطالبة باإلسراع في اإلفراج
 عن قانون حمایة وترقیة فئة المعاقین

دعت المنظمة الوطنیة للمكفوفین الجزائریین، 
عریوات،  فرید  بالنیابة،  رئیسھا  لسان  على 
أمس، إلى ضرورة اإلسراع في اإلفراج عن 
قانون حمایة وترقیة المعاقین، والذي یخص 
تعدیل القانون 09-02 لسنة 2002، والذي 
وھذا   2019 سنة  منذ  التعدیل  قید  الیزال 
ھذه  بانشغاالت  األمثل  التكفل  یضمن  بما 
الفئة وتوفیر الحمایة االجتماعیة الكافیة لھم، 

وتعزیز حقھم في اإلدماج.
لذوي  العالمي  الیوم  بمناسبة  عریوات  وقال 
كل  من  دیسمبر   3) الخاصة  االحتیاجات 
"اإلدماج  حول  دراسي  یوم  خالل  سنة)، 
الخاصة،  االحتیاجات  ذوي  لفئة  الحقیقي 
قانون 02-09 إن  والتحدیات"،  الواقع  بین 

یأت  لم  كونھ  المعاقین،  فئة  منھ  تستفد  لم 
بقي  وقد  المطلوبة،  التنظیمیة  بالنصوص 
قید التعدیل منذ سنة 2019، وھو ما یطرح 
لم  المنظمة  وأن  السیما  التساؤالت،  عدید 
التي ینتظر  التعدیل،  یتم إشراكھا في مسألة 
االجتماعیة  الحمایة  توفیر  في  تسھم  أن 
المتحدث  ذات  واعتبر  الفئة''.  لھذه  الالزمة 
لمتابعة  وطنیة  لجنة  تشكیل  من  بد  "ال  أنھ 
فیھم  الھمم، بمن  لفئة ذوي  الحقیقي  اإلدماج 
في  المنظمة  إشراك  وضرورة  المكفوفین، 
غرار  على  االستشاریة،  الوطنیة  المجالس 
والمجلس  المدني  للمجتمع  الوطني  المرصد 
للشباب  األعلى  والمجلس  للمعاق  األعلى 
والبیئي،  واالجتماعي  االقتصادي  والمجلس 
قوة  لتكون  األمة،  لمجلس  الرئاسي  والثلث 
فئة  انشغاالت  إیصال  في  وتساھم  اقتراح 

ذوي اإلعاقة للسلطات المعنیة".
بذوي  تھتم  للدولة  "كتابة  إنشاء  اقترح  كما 
الحاصل  والتھمیش  التقصیر  لتدارك  الھمم، 
المسؤولة''  الجھات  عدید  قبل  من  حقھم  في 
--على حد قولھ--، مطالبا في سیاق متصل، 
اإلعاقة ال  "قائمة  المكفوفین ضمن  تصنیف 
یتمكنوا  حتى  المزمنة،  األمراض  قائمة  في 
المعاق ال كمساعدة  منحة  االستفادة من  من 

اجتماعیة".
تسھیالت  توفیر  إلى  المتحدث  ذات  ودعا 
السكن، و  الحصول على  أجل  للمعاقین من 
"رفع نسبة اإلدماج في مناصب الشغل إلى 4
بالمائة بدال من 1 بالمائة، واحتساب 25 سنة 
من العمل الفعلي بدال من 32 سنة للحصول 
باالعتبار  األخذ  دون  الكامل،  التقاعد  على 

سن 60 سنة''.
من جھتھ ذكر رئیس لجنة الصحة والشؤون 
علي  الوطني،  الشعبي  للمجلس  االجتماعیة 
عدة  سنت  التشریعیة  السلطة  أن  ربیج، 
الفئة  ھذه  "لحمایة  وتنظیمیة  تشریعیة  آلیات 
كأشخاص  المجتمع  في  وإدماجھا  وترقیتھا 
في  المعاق  واقع  دراسة  أن  إال  عادیین"، 
عقبات  وجود  "تظھر  قال--  --كما  الجزائر 
المجتمع".  في  الكلي  إدماجھا  دون  تحول 
بكل  "یعمل  بغرفتیھ  البرلمان  أن  وأضاف 
من ھو مخول لھ من آلیات قانونیة، لمراقبة 
مدى تنفیذ ما تم إقراره من حقوق ھذه الفئة 
وتبذل  "تعمل  اللجنة  أن  مؤكدا  وحمایتھا"، 
تحسین  في  المساھمة  أجل  من  جھودھا  كل 

واقع ھذه الفئة".                     ع .ط
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المحلي

 والي الوالية يشرف على توزيع مساعدات لفائدة عدد منهم 

مساعي لتحسين وضعية ذوي 
االحتياجات الخاصة بخنشلة 

 سمحت بتحويل 6 ماليين متر مكعب من المياه إلى سدّ الدويرة بالعاصمة 

تسجيل تساقطات مطرية قياسية 
بالبليدة لم تسجل منذ 30 سنة 

النشاط  مديرية  قامت 
لوالية  والتضامن  االجتماعي 
من  مجموعة  بتوزيع  خنشلة 
والكراسي  النارية  الدراجات 
واألجهزة  الخاصة،  الكهربائية 
على  الطبية  واألفرشة  الحركية 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  فئة 
عن  الوالية  والي  أعلن  فيما 
ذوي  وضعية  لتحسين  مساعي 

االحتياجات الخاصة.
علي  خنشلة  والي  وأشرف 
المحلي  المدير  رفقة  بوزيدي 
والتضامن  االجتماعي  للنشاط 
النفسي  بالمركز  ملواح  ناصر 
ذهنيا  المعاقين  لألطفال 
نصيب  أمزيان  محمد  الشهيد 
إطار  في  خنشلة  مدينة  بوسط 
بمناسبة  المنظمة  االحتفاالت 
العالمي لذوي االحتياجات  اليوم 
ديسمبر   3 لـ  المصادف  الخاصة 
8 توزيع  على  سنة،  كل  من 

العجالت  ثالثية  نارية  دراجات 
باإلضافة إلى 16 كرسي كهربائي 
و5 عادية  متحركة  كراسي  و9 

من  لمستحقيها  طبية  أفرشة 
ذوي الهمم .

التنفيذي  الجهاز  رئيس  وأكد   
خالل كلمة ألقاها بالمناسبة أنه 
تنقل  تسهيل  إطار  في  سيتم 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة 
خنشلة  والية  مستوى  على 
بضرورة  تقضي  تعليمة  إصدار 
الفئة  لهذه  خاصة  ممرات  إنجاز 
المؤسسات  كافة  مستوى  على 
واإلدارات  والمؤسسات  التربوية 
في  حاليا  هي  التي  العمومية 

طور اإلنجاز. 

أنه سيتم  المسؤول  وصرح ذات 
إعطاء  صلة  ذي  سياق  في 
المسؤولين  لكافة  توصيات 
التنفيذيين على مستوى والية 
بتخصيص  تقضي  خنشلة 
السنوية  الميزانيات  من  جزء 
العمومية  واإلدارات  للمؤسسات 
على  تحتوي  ال  التي  القديمة 
ذوي  فئة  تنقل  تسهل  ممرات 
ممرات  تهيئة  أجل  من  الهمم 

لهذه الفئة على مستواها.
بأن  المتحدث  أكد  أن  وبعد   
جائحة كورونا «كانت أكثر وطأة 
االحتياجات  ذوي  فئة  على 
إلى  أدى  الذي  األمر  الخاصة» 
«تردي وضعية هؤالء األشخاص 
والنفسية  المالية  الناحية  من 
والي  وجه   ،» الصحية  والرعاية 
مواطني  إلى  رسالة  خنشلة 
خاللها  من  أوصاهم  الوالية 
بضرورة الوقوف إلى جانب ذوي 
االحتياجات الخاصة لمساعدتهم 
التي  العقبات  كافة  تذليل  على 
تواجههم في حياتهم اليومية. 

وقبلها كان والي خنشلة قد طاف 
النفسي  المركز  وأجنحة  بأقسام 
ذهنيا  المعاقين  لألطفال 
نصيب  أمزيان  محمد  الشهيد 
حيث أبدى إعجابه بهذا المرفق 
بيداغوجية  خدمات  يقدم  الذي 
ذوي  م  لألطفال  ونفسية 
مستغال  الخاصة  االحتياجات 
على  بالقائمين  لقائه  فرصة 
المزيد  ليحثهم على بذل  المركز 
األفضل  للتكفل  المجهودات  من 

بهذه الفئة.
س.ز

 ورقلة:

استقبال أزيد من 240 طفال 
معاقا بمختلف مؤسسات 

التكفل والتربية 
استقبلت مؤسسات التكفل والتربية والتعليم 

المتخصصة بوالية ورقلة ما ال يقل عن 245 طفال معاقا 
برسم الموسم الدراسي 2022/2021.

ويتوزع هؤالء األطفال الذين يعانون من مختلف اإلعاقات 
(303 ذهنيا و71 مصابا بالتوحد و33 معاقا سمعيا و17

معاقا بصريا) على كل من المركزين البيداغوجيين 
لألطفال المعوقين ذهنيا «المخادمة» 1» و»ورقلة 2‘‘، 
مثلما ذكر مدير النشاط االجتماعي عبد اللطيف بقاص 
على هامش االحتفاالت باليوم العالمي لألشخاص ذوي 

اإلعاقة (3 ديسمبر).
وأكد بقاص بالمناسبة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه 

الشريحة من المجتمع من خالل توفير الموارد المادية 
والبشرية المتخصصة للتكفل بهم وتقديم الدعم النفسي 

والمادي لهم وإدماجهم في المجتمع واعتبارهم كشركاء 
أساسيين لتحقيق التنمية في شتى المجاالت. وتسجل 
ديناميكية ملحوظة في مجال التكفل بفئة المعاقين 
بالوالية خالل العشر سنوات األخيرة مكنت من إحداث 

تحسنا «نوعيا» فيما يخص الخدمات المقدمة لهذه 
الشريحة من المجتمع وضمان تكفل بيداغوجي ونفسي 
أفضل بها سيما من حيث التأطير المتخصص، كما ذكره 

مدير القطاع. 
ويقدر التعداد اإلجمالي لألشخاص المعاقين 

المستفيدين من المساعدة االجتماعية للدولة على 
مستوى الوالية ما مجموعه 2.848 معاقا منهم 

1.515معاقا حركيا وذهنيا بنسبة 100 بالمائة و890
بنسبة أقل من 100 بالمائة و443 معاقا سمعيا حركيا، 

حسب إحصائيات مديرية النشاط االجتماعي. كما استفاد 
ما يناهز 8.620 شخص من ذوي االحتياجات الخاصة من 
الجنسين بوالية ورقلة خالل السنة الجارية من بطاقة 

معاق يمثلون جميع أنواع اإلعاقات (الحركية والذهنية 
ومتعددي اإلعاقة).

وعرف احياء اليوم العالمي لألشخاص المعاقين تنظيم 
احتفاالت على مستوى المركز النفسي البيداغوجي 

لألطفال المعاقين ذهنيا (ورقلة2) إلبراز نشاطاتهم 
وتكريم هذه الفئة ومنح قروض مصغرة لحرفيين من 

ذوي االعاقة وتوزيع عدد من التجهيزات الخاصة متمثلة 
في كراسي متحركة ودرجات نارية وسماعات رقمية 

وبعض تجهيزات المطبخ لفائدة نساء ماكثات بالبيت.
د.ع

قسنطينة: 

حجز أكثر من 77 ألف قرص 
مهلوس

 الشلف:

 إنهيار صخري بقيصر وكاف لقبار 
يتسبب في شل لحركة المرور 

 من بينهم رضيع و14طفال كانوا ضمن رحلة  

23 شخصا يتعرضون إلصابات 
مختلفة بمرتفعات الشريعة

 عين الدفلى 

توقيف شخصين متورطين 
في السرقة ببومدفع

المتنقلة  الفرقة  مصالح  تمكنت 
الدقسي  القضائية  للشرطة 
والية  ألمن  التابعة  السالم  عبد 
ألف   77 حجز  من  قسنطينة، 
توقيف  مهلوسا مع  و540 قرصا 
شخصين مشتبه فيهما المتاجرة 

بها.
خلية  من  مسؤول  وأوضح 
بذات  العامة  والعالقات  االتصال 
السلك النظامي المالزم أول بالل 
بن خليفة بأنه تم تجسيد هذه 
إطار  في  جاءت  التي  العملية 
الشركاء  مع  األمني  التنسيق 
استغالل  خالل  من  األمنيين 
صفقة  بعقد  تتعلق  معلومات 
معتبرة  جد  كمية  لتحويل 
على  العقلية  المؤثرات  من 
إطالق  إثرها  على  تم  مركبتين 
مكان  تحديد  من  مكنت  تحريات 
المشبوهتين  المركبتين  تواجد 
خطة  وضع  بعد  وتوقيفهما 
المكان  وتطويق  محكمة  أمنية 
األحياء  أحد  مستوى  على 

الشعبية. 
تفتيش  بعد  بأنه  وأضاف 
على  العثور  تم  المركبتين 

في  العقلية  المؤثرات  كمية 
مليون   12 ومبلغ  األولى  المركبة 
عائدات  من  دج  ألف  و400 
المركبة  متن  على  الترويج 
كافة  استكمال  وبعد  الثانية. 
تقديم  تم  القانونية،  اإلجراءات 
الموقوفين أمام النيابة المحلية 
االبتدائية  قسنطينة  بمحكمة 
عن قضية «تكوين جماعة أشرار 
لمهنة  الشرعية  غير  والممارسة 
الصحة ونقل وتوزيع وبيع أدوية 
صيدالنية موجهة للطب البشري 
مركبة  باستعمال  رخصة  دون 
الغير  هوية  وانتحال  محرك  ذات 
تمت  ما  حسب  محلها»،  والحلول 

اإلشارة إليه. 
جدير بالذكر أن الفرقة المتنقلة 
بالمقاطعة  القضائية  للشرطة 
اإلدارية على منجلي التابعة ألمن 
والية قسنطينة كانت قد تمكنت 
16 األربعاء من حجز قرابة  أمس 
وتوقيف  مهلوس  قرص  ألف 
سنة   28 العمر  من  يبلغ  شخصا 
بذات  الجوارية  الوحدات  بإحدى 

المقاطعة اإلدارية.
س. ز

الحماية  مصالح  األول  أمس  ليلة  تدخلت 
األشغال  مصالحي  بمعية  المدنية 
التي  الحجارة  إلزاحة  والبلدية  العمومية 
تساقطت من جديد جراء التلقلبات الجوية 
الغزيرة على مستوى  باألمطار  المصحوبة 
قيصر  بمنطقة   11 رقم  الوطني  الطريق 
الطريق  مستوى  على  لقبار  وكاف  بتنس 
تلعصة  بين  الرابط   44 رقم  الوالئي 

وتاغزولت بسبب إنهيار صخري.
فأن  المدنية  الحماية  مصالح  وحسب 
الحادثة تسببت في شل حركة المرور للمرة 

الثانية في ظرف 24 ساعة، وكانت مصالح 
مستعملي  حذر  قد  المدنية  الحماية 
الطريق الوطني من خطر تساقط الصخور 
والحجارة بمنطقة قيصر، في وقت نفذت 
مصالح  رفقة  إستباقية  عملية  فيه 
الغابات قامت من خالل من قطع األشجار 
بالسقوط  المهددة  الصخور  بعض  وإزاحة 
أي  في  الحادثة  هذه  تتسبب  لم  فيما 

خسائر بشرية أو مادية.
د.ع

اإلنقاذ  فرقة  األول،  تدخلت أمس 
المنصب  األمني  بالجهاز  الخاصة  واإلسعاف 
على مستوى مرتفعات الشريعة في والية 
البليدة بـ 26 عملية، وذلك من الساعة 11

صباحا إلى غاية الساعة 21 سا مساء. 
من  شخصا   23 إسعاف  خاللها  تم  وقد 
بينهم: 14 طفال (كانوا ضمن رحلة إلحدى 
روضات األطفال) تعرضوا النخفاض درجات 
داخل  اسعافهم  تم  ألجسامهم  الحرارة 
العمر  من  يبلغ  ورضيع  االسعاف،  سيارة 
درجات  في  شديد  لهبوط  تعرض  أشهر   6
الحرارة تم إسعافه في سيارة االسعاف مع 

توصية لعائلته بمغادرة منطقة الشريعة 
حفاظا على الطفل من عودة نفس الحالة.
السكر  في  انخفاض  حالة  تسجيل  تم  كما 
أشخاص   5 واسعاف  ربو  أزمة  وحالة 
مساعدة  مع  ورضوض  لجروح  تعرضوا 
المسار  عن  لالنحراف  تعرضتا  مركبتين 
وإسعاف  وإنقاذ  بالثلوج  واصطدامهما 
بالثلوج  تجمدهما  بعد  قطتين 
وتدفئتهما وإطالقهما لدى مفرزة الجيش 

الوطني الشعبي.
أسماء. ب 

القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  ألقت 
بأمن دائرة بومدفع بعين الدفلى، القبض 
على شخصين أحدهما يبلغ من العمر 23

والية  من  ينحدران  سنة،   26 واألخر  سنة 
لهم  آخر  شريك  رفقة  شكلوا  البليدة، 

جماعة إجرامية مختصة في السرقة.
على المشتبه  القبض  عملية  تمت  وقد 
باشرته  الذي  التحقيق  إثر  فيهما  
دائرة  ألمن  القضائية  الضبطية  مصالح 
داخل  من  سرقة  عملية  بشأن  بومدفع 
يوم  ليلة  المدينة  بذات  ميكانيك  ورشة 
خاصة  إستهدفت أغراض  6 نوفمبر 
آخر،  تجاري  ومحاولة سرقة محل  بالمهنة، 
بعد  الشرطة  مصالح  مساعي  كللت  حيث 
باالعتماد  معمقة  وتحريات  أبحاث  إطالق 
على تحريات تقنية، بشأن القضيتين من 

الوصول إلى الفاعلين الذين تم توقيفهما 
من  صباحا  الرابعة  الساعة  حدود  في 
شاحنة  متن  على  نوفمبر   27 يوم 
نشاطهما  صغيرة استحضراها لممارسة 
بعض  إسترجاع  مع  بالمدينة،  اإلجرامي 
للحديد  قاطعتين  المتمثلة  المسروقات 
بطارية  كهربائي  مثقاب  كراون،  نوع  من 
مركبة، غطاء علبة السرعة خاص بمركبة.
فيهما  المشتبه  تقديم  بعدها  تم  وقد 
أشرار  جمعية  تكوين  عن قضية  للعدالة 
السرقة  جناية  لجناية،  اإلعداد  لغرض 
واستحضار  والتعدد  الليل  ظروف  بتوافر 
وحكم  إيداع  بأمر  خصتهما  التي  مركبة، 

يقضي بسجنهما 5 سنوات نافذا.

أ. ب 

علوش،  الكريم  عبد  أوضح 
مدير الري والموارد المائية، في 
تصريح لوكالة األنباء الجزائرية 
أن «التساقطات المطرية التي 
خالل  البليدة  والية  سجلتها 
والتي  الفارط  نوفمبر  شهر 
سمحت  ملم،   345 بـ   قدرت 
للوالية بتحويل 6 ماليين متر 
مجرى  من  المياه  من  مكعب 
النقطتين  في  الحراش  وادي 
مستوى  على  المتواجدتين 
تباينت و حمام ملوان نحو سد 

الدويرة بالجزائر العاصمة». 
الكمية  هذه  المسؤول  ووصف 
عند  خاصة  «المعتبرة»،  بـ 
من  الكمية  هذه  أن  العلم 
إلى  يتم عادة حشدها  األمطار 
مارس  أو  فبراير  شهر  غاية 
السيد  وذكر  سنة.  كل  من 
التساقطات  هذه  أن  علوش 
يتم  ما  أضعاف  خمسة  تمثل 
من  الشهر  هذا  في  تسجيله 
ملم   70 معدله  ما  أي  السنة، 
السنة،  من  الشهر  نفس  من 
الوضعية  هذه  أن  إلى  الفتا 
منذ  تسجيلها  يتم  لم  الجوية 
يجعل  ما  سنة،   30 من  أكثر 

«استثنائية»  السنة  هذه 
خاصة في ظل استمرار تهاطل 

األمطار والثلوج.
الوضعية  هذه  وانعكست   
الجوفية  الطبقة  على  إيجابيا 
الوالية  عليها  تعتمد  التي 
تزويد  في  بالمائة   80 بنسبة 
الصالحة  بالمياه  السكان 
فترة  بعد  وذلك  للشرب 
خالل  لها  قصوى  استنزاف 
بفعل  الفارطة  الصائفة 

بالرفع  سمحت  إذ  الجفاف، 
باألنقاب  المياه  مستوى  من 
التي تحصيها الوالية والمقدرة 
موجها  مائيا  نقبا   360 بـ 

للتموين بالمياه الشروب. 
بالرفع  األمطار  سمحت  كما 
بورومي  سد  منسوب  من 
بالجهة  المتواجد  (المستقبل) 
امتأل  الذي  للوالية  الغربية 
ما  أي  بالمائة،   6 بنسبة 
مكعب  متر  ماليين   10 يعادل 

وذلك بعد أن جف تماما خالل 
الصائفة الفارطة، يقول مدير 
كما  المائية.  والموارد  الري 
التساقطات  لهذه  ستكون 
على  إيجابية  أثار  المطرية 
الفالحين والمحاصيل الزراعية 
استغناء  بعد  وذلك  عموما 
آبارهم  استخدام  عن  هؤالء 
المحاصيل  سقي  في  المائية 
من  التخفيف  في  سيسمح  ما 
الجوفية  الطبقة  على  العبء 

وبالتالي ارتفاع منسوبها.
وأوضح عبد الكريم علوش أن 
الوالية تحصي زهاء 2600 نقبا 
يستخدمه الفالحون في سقي 
هذه  وساهمت  بساتينهم. 
عملية  تحسين  في  الوضعية 
تموين السكان بالمياه الشروب 
التي عرفت تذبذبا كبيرا خالل 
كما  الجفاف،  بفعل  الصائفة 
في  كما  تجري  المياه  عادت 
والوديان  بالينابيع  السابق 
االشهر  كليا في  أن جفت  بعد 
مستبشرا  يضيف  الماضية، 

ذات المسؤول.

ساهمت األمطار «القياسية» التي شهدتها والية البليدة خالل شهر نوفمبر الفارط، في تحويل 
س. ز6 ماليين متر مكعب من المياه نحو سد الدويرة بالجزائر العاصمة.
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 هوس التفوق الدراسي
مع بداية كل موسم دراسي تبدأ 

سلسلة من الوعود بالتفوق و العزم 
على تحقيق أعلى الدرجات في 

أخر كل عام لما في ذلك من نجاح 
مستقبلي و ما فيه أيضًا من إرضاء 

لألهالي الحالمين بنجاح أبنائهم 
بالشكل المضمون، ولكن هل 

حقا التفوق الدراسي يتوقف عند 
مستوى معين أم يتحول لهوس 

لدى البعض؟ و هناك سلبيات 
لهوس التفوق الدراسي على غرار :

• النضوب النفسي: أو االستنفاد 
النفسي وتعد مرحلة تصاحب أي 

طالب قرر العزوف عن أي نوع من 
الهوايات في الحياة وذلك لتفريغ 

وقت كافي للدراسة، هذه الفترة 

يشعر فيها الطالب بالتثاقل بوجهٍ 
عام وقد يشعر بملل شديد تجاه 

ا منه،  واجبه الدراسي، ليس تسويفً
كما يسميه البعض، ولكن تعبًا 

ا من كمية األعباء الواقعة  وإرهاقً
عليه وفقدانًا للشغف تجاه ما كان 

قادرًا على عمله من قبل، وتؤدي 
هذه الحالة إلى نتائج عكسية 

بحتة وقد تصل هذه الحالة في 
بعض األحيان إلى العزوف التام عن 

المذاكرة و الدراسة بوجه عام.
• عدم فهم الشخص لنفسه 

ورغباته: و هي عادةً موجودة في 
الطالب الذين أُجبروا منذ الصغر 

على التفوق الدراسي دونًا عن 
أي شكل أخر، هذه السلبية عادةً 

ما تظهر 
في مراحل 

متأخرة من الحياة الدراسية وقد 
تظهر بعدها، عندما يُدرك هذا 

الشخص أنه ال يعرف فيما يجب أن 
ا يحب ما  يتخصص أو إذا كان حقً

يعمل.
• الضغط النفسي والعصبي: هناك 
العديد من الطالب الذين يشعرون 

باالستنزاف النفسي الشديد أثناء 
الدراسة والذي يكون غالبًا مصدره 

األهالي، فعلى الرغم من أن األهالي 
ال يريدون سوى نجاح أبنائهم إال 

أنهم ال يدركون كم األذى النفسي 
والضغط الواقع على أبنائهم 

وكم التوتر المصاحب لكل امتحان 

وألم الشعور بالفشل واإلحباط 
إذا ما كانت النتيجة مُرضية، 
و في بعض األحيان قد تكون 

نتائج هذا الضغط أكبر من ذلك 

بكثير، فقد يتجه بعض األشخاص 
ا من النتيجة أو  ؛ خوفً لالنتحار مثالً
تهرُبًا مما عليهم من ضغط وأذى 

شديدين.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 من أهم فوائد 
زيت الورد للوجه و 
البشرة و لجمالك 

الورد    لزيت  االستخدامات  و  الفوائد  من  العديد  هناك 
التوازن  إعادة  و  البشرة،  ترطيب  غرار  على  للوجه، 
لمستويات الرطوبة المختلة في الوجه و البشرة، و من 
إتباع  الورد عبر  زيت  الوجه من  الممكن صناعة مرطب 
به  يحيط  وعاء  في  المكونات  ضعي   : التالية  الخطوات 
ماء ساخن حتى تذوب المكونات و تتمازج سوية بشكل 
لهيئة  تتحول  أن  إلى  دقائق  لعدة  تحريكها  مع  ممتاز 
كريم متجانس، و خزني المزيج الناتج في وعاء مغلق في 

مكان جاف و استعماله لترطيب الوجه بشكل منتظم.
   يساعد زيت الورد على حماية البشرة من أي ضرر قد تسببه أشعة الشمس، و عالج حروق الشمس بعد اإلصابة 
بها، و لالستفادة منه ضعي بضعة نقاط من زيت الورد في كريم واقي الشمس الخاص بك، كما ال يمكننا أن ننسى 

بأنه يساعد على التخلص من حب الشباب و تنقية الوجه.
   و يرجح الخبراء أنه يقوم بتفتيح البشرة و الحصول على هيئة نضرة بلون موحد، و يعزى ذلك لغناه بفيتامين 
ج، الذي قد يساعد على عالج تصبغات البشرة و منع عمليات األكسدة الضارة، فهو عالج فعال عندما يتعلق األمر 
بالتهابات البشرة المختلفة و ذلك نظرًا لما لهذا الزيت من خصائص مهدئة و مضادة للميكروبات، عبر مزج بضعة 

قطرات منه مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتدليك البشرة بها.
   إن أحد أهم فوائده هو قدرته المذهلة في مقاومة عالمات التقدم في السن، التي قد تظهر على البشرة، إذ أنه 

يحتوي على مركبات طبيعية تقاوم الشوارد الحرة.

    إن أهمّ ما يحتاجه الطفل في الحياة، 
الحياة  مظاهر  في  بالمشاركة  ه  حقُّ
اإلسهامات  جملة  في  تتمثل  و  العامّة، 
والربحي،  الخيري  و  التعاوني  الطابع  ذات 
لما لها أهميَّةٌ قصوى في بناء شخصية، 
تكون  قد  الحياة  في  مشاركته  مجاالت  و 
بمسمياتها  المدرسيّة  األنشطة  عبر 
المدرسيَّة  واللجان  كالنوادي،  المختلفة، 
المختلفة، ففي كلِّ ذلك متَّسعٌ عظيم 
التي  و  العامّة،  األنشطة  في  لدمجه 
في  متعددة  تفاعليّة  أنماطاً  تعكس 

الحياة.
  إضافة إلى الهياكل والمؤسسات العامّة، 
الخدماتيّة  األنشطة  بعض  خالل  من  وذلك  الثقافيّة،  والنوادي  البلديَّة،  كالمجالس 
التي يمكن للطفل القيام بها كنوع من الدمج و التشجيع والتعزيز، ناهيك  البسيطة، و 
مواسم قطف  النظافة،  غرار حمالت  الموسميَّة على  التطوعيَّة  و  الخيريَّة  األعمال  عن 
الزيتون، و بعض األعمال الزراعيّة، كري المزروعات، و التنظيف بين األشجار في األماكن 

والمؤسسات العامّة. 
اتجاهاته  كافة  تنمية  يتمّ  حيث  السويّة،  شخصيَّته  بناء  في  أهميَّة  لذلك  يكون  و    
كالجرأة،  الشخصية وتعزيزها،  الهامّة في  الصفات  إكسابه بعض  و  الحياة،  اإليجابية في 
الذي  االجتماعي  الوسط  في  دمجه  و  اإليثار  بالذات،  الثقة  المسؤولية،  ل  تحمُّ المبادرة، 
المتعددة، فالطفل مليء  اإليجابي لطاقاته  يعيش فيه من خالل االستغالل و االستثمار 

بالطاقات اإلبداعية التي تحتاج إلى تعزيز وتشجيع.
و  العملي،  بالمراس  إالّ  الطفل  يكتسبها  ال  صفات  هي  و  قيادية  صفات  إكسابه  محاولة    
تحقيق بعض المكاسب في المجتمع، و تشجيعه على الخير و العطاء و التنافس وتشجيعه 

على تنمية مهاراته و تطويرها باستمرار.
 و واجبات المجتمع نحو شريحة األطفال تتمحور حول التربية، الرعاية األسريّة الصحيحة، 
إقامة  نحوهم،  بواجباتها  المختلفة  التعليمية  المؤسسات  قيام  اهتماماته،  متابعة 
المخيمات  إقامة  إلى  إضافة  تنمي قدراتهم،  و  ترعاهم  و  بهم  تهتم  التي  الخاصة  النوادي 
الصيفية و المراكز الترفيهية المختلفة المتعلّقة بهم، و تخصيص برامج إعالمية متنوعة 

حول االهتمام بهم و متابعة اهتماماتهم.

 عالج تفتت األسنان 

باألعشاب

áë°üdG

و عالج  دور فعال في تسكين  لها  التي  األعشاب  أنواع عديدة من     يوجد 
و يعمل كمسكن  األسنان بشكل كبير  وألم  الجذور،  األسنان من  تآكل  أسباب 

مؤقت حتى الذهاب إلى الطبيب و على سبيل ذلك :
عشبة القرنفل: و تعد من أقوى األعشاب التي لها دور فعال في   1-
تسكين األم األسنان الحتوائها على مواد فعاله مضادة للبكتيريا و االلتهابات، 
حيثُ يتمّ وضع ملعقة صغيرة من عشبة القرنفل إلى كوب من الماء و تركّ 
حتّى الغليان لمدة خمس دقائق ثمّ يترك حتّى يبرد و يستخدم كغسول 
و  المصاب  السن  أو  الضرس  تحت  القرنفل  من  حبة  وضع  أو  يوميًا  مرتين 

الضغط عليه بدقائق حتّى يقل الشعور باأللم.
عشبة الزنجبيل: يستخدم عند اإلصابة بعدوى أو التورم و ذلك   2-
ألنّه يحتوي على عناصر مضادة للبكتيريا، حيثُ يتمّ قطع الجذر و توضع 
أسفل الضرس المصاب أو بشر الزنجبيل وخلطه بعسل النحل و وضعه على 
المكان المصاب، و يتم تكرار الخلطة عند الشعور باأللم كما يعد مطهر قوي 

لما به من مواد مضادة.
عشبة الكركم: قومي بمزج القليل من مسحوق الكركم مع الماء   3-
لصنع عجينه ثم اغمسيها في الخليط وضعيها على مكان األلم ولكن تجنبي 
تكرار هذه الوصفة كثيرا ألن مسحوق الكركم يتسبب في اإلصابة بحالة من 

تصبغ األسنان.
عشبة النعناع: تستخدم كمسكن قوي آلالم األسنان، حيثُ يتمّ   4-
نضع ورقة من النعناع على المكان المصاب أو غمس قطعة من القطن في 

زيت النعناع و وضعها على مكان األلم و يتم تكرارها عند الحاجة.
عشبة الزعتر: تحتوي على عناصر مضادة للفطريات، مما يجعلها   5-
تقاوم االلتهابات و تسكين آالم األسنان و عالج تسوس األسنان، حيثُ يمكن 

استخدامه منفردا أو موجه مع أعشاب أخرى.
عشبة البابونج: لها دور فعال في عالج آالم األسنان وتورم اللثة   6-
و نزيفها، و ذلك ألنها تحتوي على عناصر مضادة لاللتهاب و البكتيريا حيثُ 
يتمّ خلط عشبة البابونج مع الماء و نتركها حتى الغليان ثمّ نتركه يبرد و 

يستخدم كغسول مرتين يوميا أو عند اللزوم.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

لكي تحتفظي بالبصل   
ألطول  الثوم  و 
دون  ممكنة  فترة 
عليك  يفسدا،  أن 
أكياس  في  بوضعهم 
الورق  من  مصنوعة 
على  تحوي  التي  و 
ثقوب كثيرة أو قومي 
بالمقص،  بثقبها 
الطريقة  بهذه  و 
بالبصل  ستحتفظين 

و الثوم لمدة أطول من العادي و قد تصل لحوالي الشهرين.
من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 أهمية إشراك الطفل في الحياة العامة

 لالحتفاظ بالثوم والبصل 
ألطول فترة

مجتمع
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أليو  السنغالي  المنتخب  مدرب  رد 
سيسي على تصريحات مدرب ليفربول 
يورغن كلوب «المثيرة للجدل»، وشدد 
على أن المدرب األلماني يجب أن يكون 

«ممتنا للغاية» لنجومه األفارقة.
مؤخرا،  الجدل  «الريدز»  مدرب  وأثار   
كأس  بطولة  حول  تصريحاته  بسبب 
بالبطولة  ووصفها  إفريقيا  أمم 

«الصغيرة المقبلة».
أزمة  اإلفريقية  البطولة  وتمثل   
المدرب  إلى  بالنسبة  حقيقية 
التخلي  إلى  سيضطر  الذي  األلماني، 
مع  للمشاركة  نجومه  أشهر  عن 

منتخبات بالدهم، يتصدرهم المصري 
ماني  ساديو  والسنغالي  صالح  محمد 
والغيني  ماتيب  جويل  والكاميروني 

نابي كيتا.
سيسي  أليو  السنغالي  المدرب  ورد   
أحترم  «أنا  كلوب:  تصريحات  على 
استخفاف  أحترم  ال  لكني  ليفربول 
لقد  اإلفريقية.  بالبطوالت  كلوب 
بسبب  اليوم  عليه  هو  ما  إلى  وصل 
لموقع  وفقا  األفارقة»،  الالعبين 

سبورت روتاسيون اإلفريقي.
سيخسر  «بدونهم،   : سيسي  وأضاف   
ينقذه  حتى  يلعبه،  نهائي  كل 

بأول  ويفوز  وماتيب،  وماني  صالح 
كيف  تاريخه،  في  أوروبية  بطولة 
اإلفريقية  البطولة  وصف  على  يجرؤ 
األمم  بطولة  هو؟  من  صغيرة،  بأنها 
كأس  عن  أهمية  تقل  ال  اإلفريقية 

أوروبا».

وأشار سيسي إلى أنه «سعيد للغاية» 
ال  ماني  ساديو  السنغالي  العبه  ألن 
تحت  يلعب  أنه  رغم  متواضعا  يزال 

قيادة «المدرب المتكبر» يورغن.

رد عنیف من مدرب السنغال ضد كلوب:

كشف األوروغوياني 
لويس سواريز مهاجم 
أتلتيكو مدريد ونجم 
برشلونة األسبق عن 

حديثه مع األرجنتيني 
ليونيل ميسي، الذي 
يقضي موسمه األول 

بقميص باريس سان 
جيرمان.

 وقال سواريز البالغ 34
عاما، إن زميله السابق 

في برشلونة يعاني من 
اللعب في البرد وتحت 

الجليد في باريس.
 ويشكو األرجنتيني 

من أنه يواجه ظروفا 
غير عادية مع النادي 

الفرنسي.

 وأكد األوروغواياني في 
تصريحات أبرزتها صحيفة 
«اونز مونديال» نقال عن  

«تي أن تي»، أنه على 
اتصال مستمر بميسي 

ويتواصالن كل يوم.
 في 29 نوفمبر، فاز 

ميسي بالكرة الذهبية 
للمرة السابعة في 

تاريخه، وسجل األرجنتيني 
هذا الموسم بقميص 

سان جيرمان أربعة 
أهداف في 12 مباراة في 

جميع المسابقات.
 وانتقل ميسي من 

برشلونة إلى باريس 
سان جيرمان حيث لعب 
مع سواريز، وفاز بدوري 

يعاني من اللعب في البرد والجليد في باريس

ميسي يشكو لسواريز 
معاناته مع سان جيرمان

صحفي  تقرير  كشف 
عن  أمس  إنجليزي، 
غياب  احتمالية 
كريستيانو  البرتغالي 
نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشستر 
عن مباراة فريقه أمام 

كريستال باالس.
يونايتد  ويستقبل   
كريستال  فريق 
على  اليوم،  باالس، 
ترافورد،  أولد  ملعب 
الجولة  مباريات  ضمن 

15 للبريميرليغ.
صحيفة  وبحسب   
البريطانية،  «ميرور» 
شكوكا  هناك  فإن 
مشاركة  إمكانية  حول 
كريستال  أمام  رونالدو 
بسبب  باالس، 
الركبة،  في  إصابته 

الصحيفة،  وأشارت 
إلى أن رونالدو تعرض 
لإلصابة خالل احتفاله 
آرسنال  أمام  بهدفيه 
يوم الخميس الماضي.

من  تمكنه  ورغم   
اللعب عقب الهدفين، 
بشكل  والخروج 
الدقائق  في  طبيعي 
عانى  أنه  إال  األخيرة، 
في  انزعاجات  من 

الركبة.
هو  اللقاء  هذا  ويعد   
األلماني  للمدرب  األول 
رانجنيك،  رالف 
الجديد  الفني  المدير 
يونايتد،  لمانشستر 
والذي تولى المهمة إلى 
ا  خلفً الموسم،  نهاية 
جونار  أولي  للنرويجي 

سولسكاير.

«أنت ال تساوي شیئا دون نجومك األفارقة»

أصيب على مستوى الركبة خالل مواجهة أرسنال

 رونالدو مهدد بالغياب عن 
مواجهة كريستال باالس اليوم

رياضة
اسمه ارتبط بالتعاقد مع البارصا

 محاولتان فاشلتان من ريال مدريد لضم 
فيران توريس

  كشف تقرير صحفي كتالوني، أمس عن 
محاولتين سابقتين من ريال مدريد لضم 
سيتي  مانشستر  مهاجم  توريس،  فيران 

الحالي وفالنسيا السابق.
 وارتبط بالرحيل عن السيتي، في جانفي 
هيرنانديز  تشافي  يطلب  بينما  المقبل، 
صحيفة  ضمه.وبحسب  برشلونة  مدرب 
ريال  أراد  فقد  ديبورتيفو»،  «موندو 
كان  عندما  توريس،  استقدام  مدريد 
إعجاب  نال  حيث  فالنسيا،  ناشئي  ضمن 
يشارك  كان  حينما  الميرينغي  مسؤولي 

مع فريقه في فالديبيباس.
 وأوضحت الصحيفة أن الريال كان يرغب في إشراكه كظهير أيمن، وليس كجناح أو مهاجم، لكن 

لم تنجح محاولة ضمه.
أنه  إال  إلى مانشستر سيتي،  كان في طريقه  الملكي محاولته لضم توريس، عندما  النادي  وكرر   

فشل أيضا.
اإلسباني خالل  الدولي  للتعاقد مع  السيتي،  زال في مفاوضات مع  ما  أن برشلونة  بالذكر   جدير 

الميركاتو الشتوي المقبل، لكن التفاصيل المالية هي التي تعطل الصفقة.

توتنهام ينظم لمانشيستر يونايتيد ونيوكاسل
   عمالق إنجليزي يغري ديمبلي لتجاهل 

مفاوضات برشلونة
سباق  في  ثالث  إنجليزي  نادٍ  دخل    
التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم 

وينتهي  المقبل،  الصيف  في  برشلونة، 
عقد ديمبلي في كامب نو، مع نهاية هذا 
توقيع  حول  التفاق  يتوصل  ولم  الموسم، 

عقدٍ جديد.
ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وبحسب   
لمانشستر  توتنهام  انضم  اإلسبانية، فقد 
بضم  المهتمين  ونيوكاسل،  يونايتد 

الالعب، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.
 وأضافت أن مانشستر يونايتد مهتم بديمبلي منذ موسمين تقريبًا، قبل أن ينضم له نيوكاسل 
هذا  البريميرليج  في  النادي  معاناة  لكن  السعودي،  االستثمار  لصندوق  ملكيته  انتقال  بعد 

الموسم، ستجعل الصفقة معقدة.
 أما توتنهام، فقد تحدث مديره الرياضي فابيو باراتيتسي مع ديمبلي، وقدم له مغريات عديدة، 
أهمهما أنه سيكون جزًءا من المشروع المستقبلي للنادي تحت قيادة أنطونيو كونتي، وسيحصل 

على راتب كبير يساوي أهميته مع الفريق.
 ويسعى باراتيتسي لحسم العديد من الصفقات المميزة، من أجل مساعدة كونتي على االرتقاء 

بالسبيرز مرة أخرى، بعد أن تراجع مستوى الفريق في العامين الماضيين.
 في الوقت ذاته، كانت تقارير إيطالية، قد أشارت إلى أن يوفنتوس من ضمن األندية المهتمة 

بضم ديمبلي في الصيف.
النادي  يكثف  أن  المتوقع  ومن  اآلن،  حتى  الالعب  عقد  تجديد  في  األمل  برشلونة  يفقد  ولم   

الكتالوني مفاوضاته خالل األيام المقبلة مع النجم الفرنسي.

صفقة مفاجئة على طاولة ريال مدريد
 ريال مدريد يدرس التعاقد مع لينغارد

  
عن  أمس  إنجليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
غير  صفقة  عقد  في  مدريد  ريال  تفكير 
الصيف  في  البريميرليغ،  من  متوقعة 

المقبل.
«إكسبريس»  صحيفة  وبحسب   
يدرس  الملكي  النادي  فإن  البريطانية، 
جيسي  اإلنجليزي  الجناح  مع  التعاقد 

لينغارد، العب مانشستر يونايتد.
29 عامًا   وينتهي تعاقد لينغارد صاحب 
الجاري،  الموسم  بنهاية  ترافورد،  أولد  في 
أي  الميرنغي  خزينة  يكلف  لن  وبالتالي 

شيء، إذا تعاقد معه في الصيف.
قرار  التخاذ  دفعه  مما  الموسم،  هذا  يونايتد  مانشستر  مع  أساسي  بشكل  لينغارد  يشارك  وال   

الرحيل بدالً من تجديد عقده، على عكس رغبة مانشستر يونايتد.
 وخاض لينغارد النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لفريق وست هام، حيث خاض 16 مباراة 

مع «الهامرز» في البريميرليغ وسجل 9 أهداف.
 وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد معجب بمستوى لينغارد، منذ أن كان معارًا لصفوف وست 

هام.
 ويعد وست هام من الفرق المهتمة أيضًا بالتعاقد مع لينغارد بشكل نهائي
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بوقرة يعترف بمواجهة صعوبات امام لبنان ويؤكد
«علينا الفوز على مصر لضمان 

صدارة المجموعة»

 (2-0) اللبناني  نظيريهما  على  فوزيهما  بعد  النهائي،  ربع  الدور  الى  للمحليين  والمصري  الجزائري  المنتخبان  تأهل 
والسوداني (0-5 الشوط األول 0-3) تواليا، أمس بملعبي «الجنوب و «رأس أبو عبود» بقطر، لحساب الجولة الثانية عن 

المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العرب فيفا2021- لكرة القدم بقطر.
وتقاسم الفريقان صدارة ترتيب المجموعة بنفس عدد نقاط واألهداف المسجلة، لتكون المباراة التي ستجمعهما يوم 

الثالثاء هي الفاصلة في تحديد صاحب صدارة الترتيب.
وحقق المنتخب الوطني ثاني فوز له في المنافسة العربية، وعرفت المرحلة األولى من عمر المباراة أداء فوق المتوسط، 
إلى  بالنظر  االخيرة،  اللمسة  غياب  من  كثيرا  المنتخب  عانى  كما  براهيمي،  ياسين  القائد  زمالء  عن  الفعالية  وغابت 
افتقاد المهاجم هالل العربي سوداني إلى مستواه المطلوب طيلة الشوط األول، يضاف إليه بغداد بونجاح، فيما لم تكن 

مجهودات العائد يوسف باليلي كافية لمباغتة اللبنانيين، لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
كان  لبنان  لمنتخب  الخلفي  الخط  ان  رغم  الثانية،  المرحلة  في  بوقرة  مجيد  الوطني  الناخب  أشبال  محاوالت  وتواصلت 
منظما، إلى غاية الدقيقة الـ68 التي عرفت عرقلة على باليلي داخل منطقة الجزاء، أعلن بعدها الحكم عن ضربة جزاء 

تولى تنفيذها براهيمي معلنا عن تسجيل الهدف األول، قبل ان يتعرض ميريزيق للطرد إثر تلقيه لإلنذار الثاني.
وضيع بونجاح فرصة ال تعوض لما وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس اللبناني، الذي عرف كيف ينقذ شباكه في الدقيقة 
الـ82، وتمكن البديل طيب زياني من تسجيل الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس اللبناني في الوقت بدل الضائع، لتنتهي 

المواجهة بفوز الخضر بنتيجة هدفين دون رد وضمانهم للتأهل إلى الدور الثاني من المنافسة.                              ق.ر

رغم تألق النجمين مع السيتيزنس والريدز

أصوات العرب خذلت 
محرز وصالح في سباق 

الكرة الذهبية
تسريبات  الماضية،  الساعات  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
لعام  دور»  «بالون  الذهبية  الكرة  جائزة  في  الصحفيين  تصويت  من 
العالم، والتي عرفت خذالن  5 العبين على مستوى  2021، الختيار أفضل 
رياض  الجزائري  الدولي  المرشحين،  العربيين  للنجمين  العرب  الصحفيين 

محرز والمصري محمد صالح.
الذهبية  بالكرة  الفائز  الختيار  العالم  مستوى  على  صحفيا   180 ويصوت 
الصحفيون،  المرموقة، ويرتب  الجائزة  لنيل  30 العبا يتم ترشيحهم  بين 
قائمة مكونة من 5 العبين، بحيث يحصد األول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، 

والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.
ويفوز بالجائزة الالعب صاحب العدد األعلى من النقاط، وفي حال تساوي 
اختيارا  األكثر  الالعب  إلى  الذهبية  الكرة  النقاط، تذهب  العبين في عدد 
الذهبية»  «الكرة  جائزة  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  ونال  األول،  المركز  في 

لعام 2021.
في  حل  والذي  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  نجم  محرز  ينل  لم  جهته،  من 
له سوى صحفيين  العرب، فلم يصوت  ما يكفي من أصوات  الـ20  المركز 
عربيين اثنين، من بالده ومن اليمن والصوتين وضعاه في المركز الثالث 

ضمن الخمسة األوائل، وهو ما أثار العديد من نقاط االستفهام.
ما فاجأ  السابع وهو  المركز  ليفربول في  المصري محمد صالح نجم  وجاء 
الكثير نظرا لمستواه المتميز مع «الريدز»، وحسب القوائم المسربة، فإن 
تختاره سوى  ولم  بعيدة عن صالح  كانت  األول  المركز  في  العرب  أصوات 
األردن،  اليمن،  وهي:  التصويت  في  المشاركين  إجمالي  من  فقط  دول   6

العراق، فلسطين، جنوب السودان وبالده مصر.
لصالح محمد صالح من  األول  المركز  الصحفيين في  بين  ولم يصوت من 
غير العرب إال بوتان من آسيا، كما خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد 
تونس  لدول  الممثلين  بالصحفيين  الخاصة  التصويت  ورقة  في  صالح 
ولبنان والجزائر وسوريا والصومال وموريتانيا.                                        ق.ر

قال مجيد بوقرة مدرب المنتخب 
توقع  انه  للمحليين  الوطني 
الرغم  لبنان على  أمام  الصعوبة 
أمس،  بثنائية  عليه  الفوز  من 
مشددا على ضرورة تحقيق الفوز 
مصر  أمام  المقبل  اللقاء  في 
لضمان المركز األول في الترتيب.

وصرح بوقرة عقب نهاية اللقاء 
لبنان  أمام  الصعوبة  «توقعت 
المشاكل  بعض  لنا  شكل  الذي 
وضعنا  كما  المستوى،  في  وكان 
في  األحيان  بعض  في  أنفسنا 
عموما  لكني  خطيرة،  وضعيات 
الذين  الالعبين،  أداء  عن  راض 
األهم  وحققوا  عليهم  ما  قدموا 

وهو الفوز».
بين  «االسترجاع  وأضاف   
للجميع.  صعب  أمر  المباريات 
نتردد في من نشرك ومن نريح. 
يبدأ  أن  المقرر  من  كان  لقد 
باليلي كرقم 10 بعد عودته من اإلصابة. وبعدها عاد إلى مكانه المفضل 

على الجهة اليسرى وجلب لنا ضربة جزاء».
واختتم قائال «مع مرور المباريات كلما زادت صعوبة الوضع، نحن نصعد 
لهذه  جيد  نستعد  ان  علينا  لبنان.  أمام  عانت  كذلك  مصر  رويدا،  رويدا 

المواجهة من اجل الفوز بها بهدف ضمان صدارة المجموعة».
ق.ر/ واج

ضمنا التأهل ويتقاسمان الريادة بنفس عدد النقاط واألهداف

مواجهة الخضر للفراعنة ستحدد  
رائد ترتيب المجموعة

سجل الهدف األول للخضر

براهيمي رجل المباراة أمام لبنان
توج الدولي الجزائري ياسين براهيمي برجل المباراة التي جمعت المنتخب 
الوطني بنظيره اللبناني زوال أمس بملعب الوكرة، لحساب الجولة الثانية 

من كأس العرب التي تحتضنها قطر.
وخطف براهيمي لقب رجل المباراة بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلها 
خاللها، حيث كان من بين العناصر الفعالة من جانب الخضر، من خالل 
تنقالته الكثيرة التي أزعجت الدفاع اللبناني، كما انه كان مسجل الهدف 
األول لصالح منتخبنا الوطني إثر تنفيذه لضربة جزاء في الدقيقة الـ68.

وتعد كاس العرب التي يشارك فيها براهيمي مع عدد من عناصر المنتخب 
إقناع  أجل  من  الالعبين  من  للعديد  فرصة  المحلي،  المنتخب  في  األول 
الناخب الوطني بإعادتهم إلى المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في 

كأس إفريقيا لألمم في الكاميرون.           ق.ر 

رياضة

باليلي يطمئن الجميع بخصوص إصابته ويتوعد

«منتخب مصر قوي وسنواجهه بذهنية الفوز»
أبدى الدولي الجزائري يوسف باليلي، سعادته بالفوز الثاني للخضر في بطولة كأس العرب، على حساب منتخب لبنان، وأكد 

انه وزمالءه عازمون على تحقيق الفوز في المباراة الثالثة امام منتخب مصر يوم الثالثاء المقبل.
وأوضح باليلي في تصريحات صحفية بعد مباراة أمس :»المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات التي بذلوها، 
والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا، منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط األول، لكن في الشوط 

الثاني نجحنا في افتتاح بابا التسجيل ما سهل مهمتنا»
وتوعد باليلي منتخب مصر بالهزيمة يوم الثالثاء المقبل، لما أضاف أن المنتخب الوطني سيلعب بِذهنية الفوز، وإسدال 
ستار مرحلة المجموعات في الصدارة: «المباراة المقبلة سنواجه منتخب كبير اسمه مصر، المواجهة ستكون قوية وأتمنى 

أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل»                                     

تعرض الرتجاج في المخ خالل مواجهة لبنان

مصر تخاطب «فيفا» لمشاركة حمدي فتحي أمام الخضر
أرسل مسئولو منتخب مصر بريدا إلكترونيا إلى االتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة لبطولة 
الموافقة إلشراك حمدي  للحصول على  العرب،  كأس 
فتحي في مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في الجولة 

الثالثاء  لها  والمحدد  بالبطولة  األول  بالدور  الثالثة 
المقبل. ووفقا لالئحة الخاصة بالبطولة، ففي حاالت 
ارتجاج المخ يتم مخاطبة فيفا وإرسال نتائج جميع 
لعودة  موافقة  على  للحصول  الطبية  الفحوصات 

الالعب المصاب للمشاركة في المباريات.
وتعرض حمدي فتحي لإلصابة وتم استبداله بمهند 
الالعب ويصبح جاهزاً  الشين، قبل أن تستقر حالة 
للمباريات.                                           ق.ر
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أصدر، مؤخرا، الكاتب في المجال السیاحي «سامي عصاد» كتابا تحت عنوان «الملحمات الثالثة، أبجدیات 
التحدث  الجزائر من خالل  السیاحة الصحراویة في  الذي یتحدث فیھ عن ترقیة  المغامرة في الصحراء»، و 
عن المناظر و التراث الثقافي و الھندسي لعدة مدن و واحات و كل ما تزخر بھ من مخزون ثقافي و تاریخي 

و حضاري.
  و یتطرق المؤلف الذي أصدر مؤلفھ مؤخرا عن دار النشر «حبر» إلى  الصحراء و جمالھا و طاقاتھا السیاحیة 
من خالل الشاب «أمستان» المنحدر من مدینة جانت و إطار بمؤسسة سیاحیة ھامة یستدعى لحضور الجلسات 
الوطنیة حول السیاحة حتى یعرض مقاربتھ حول ترقیة ھذه الوجھة، و بھدف التحضیر لدعایتھ أمام المشاركین 
في الجلسات، یستذكر أمستان «مغامراتھ الشجاعة « في الصحراء الجزائریة للتمكن من التفكیر في تسویق 

ھذه الوجھة.
تطلق  و  مسبوقة  غیر  أمستان رحلة  یقترح  ذلك،  لتحقیق 

من وادي میزاب بغردایة إلى الحظیرة الثقافیة لطاسیلي 
صنفتھما  جزائریین  ثقافیین  موقعین  ھما  و  ناجر، 
لإلنسانیة،  العالمي  التراث  قائمة  في  الیونسكو  منظمة 
حیث شكل الصعود إلى اسكرام بتمنراست و المعسكر 
أو  األلفیة  القصور  أو  غردایة  أزقة  و  الكثبان  بمنطقة 
الشاب  قصة  من  جزءا  بجانت  الغامضة  سفار  مدینة 

الترقي التي خطھا الكاتب بطریقة أبجدیة و سلسة.
  و في كل مرحلة، تحدث الكاتب عصاد عن النشاطات 
السیاحیة الجذابة و عن التراث الثقافي الالمادي للمناطق 
فلسفیة  تأملیة  لمسة  بمثابة  لتكون  زیارتھا  تمت  التي 
العام  مطلع  أصدر  حیث  السابقة،  إلصداراتھ  مكملة 
ثانیة  مغامرات   » عنوان  تحت  لھ  مؤلف  أول  الجاري 
بـ  عنون  آخر  بكتاب  متبوعة   » عظیمة  روح  مسار   ،
عالم  في  الحقیقي  الرجل  غوص  األولى،  الرحالت   »

مستھلك للطاقة «.
 ،1996    و لإلشارة فإن سامي عصاد من موالید عام 
یتسم  كما  الفندقة،  و  السیاحة  قطاع  في  موظفا  یشتغل 

بفضول ثقافي في مجال الفلسفة.

  یتحدث فیھ عن السیاحة الصحراویة 

   «الملحمات الثالث .. أبجدیات المغامرة 
في الصحراء» إصدار جدید لسامي عصاد 

مسرح الشباب ببومرداس

8 عروض مسرحیة تتنافس على جوائز األیام 
الوطنیة األولى « فتیحة بربار « 

  صرح رئیس جمعیة المنارة الثقافیة لقورصو المنظمة لألیام الوطنیة 
األولى لمسرح الشباب ببومرداس « فتیحة بربار «، أنھ من المنتظر 
أن تتنافس 8 عروض مسرحیة لحصد الجوائز، حیث ستنظم التظاھرة 

ابتداء من 6 و إلى غایة 11 دیسمبر الجاري ببومرداس.
  و أوضح رئیس الجمعیة دائما، ولید عبد الالھي، في ندوة صحفیة 
بالمسرح الوطني الجزائري محي الدین باشطارزي، أن الطبعة األولى 
والیة  والي  و  الفنون  و  الثقافة  وزارة  برعایة  تعقد  التي  للتظاھرة 
بومرداس، و بإشراف من مدیریة الشباب و الریاضة و القطاع الثقافي 
الوالئي، تعد بمثابة وقفة تكریم لسیدة المسرح و السینما و التلفزیون 
الفنانة القدیرة الراحلة « فتیحة بربار» و ھي ابنة المنطقة التي تركت 
بصمتھا في العمل الدرامي الجزائري، و ذلك تزامنا و الذكرى 61

ألحداث 11 دیسمبر 1960.
  و أشار عبد الالھي، في نفس السیاق أن المسابقة الرسمیة للطبعة 
التي تھدف  التي تحمل شعار «المسرح شباب متجدد «، و  األولى 
إلى تشجیع التجارب الشابة من المنتظر أن تعرف تنافس 8 أعمال 
من  میكانیزما»   » وھران،  من  «الدالطنة»  غرار  على  مسرحیة، 
معسكر، «البئر» من البلیدة، «تینیسم» من ادرار، «سین نني» من 

المزابل «من  «دیك  وھران،  من  الخیاشة»  و  «الخیش  وزو،  تیزي 
ورقلة و «ریق الماء» لوالیة برج بوعریرج.

  و أضاف المصدر، أن لجنة التحكیم التي ستشرف على تقییم األعمال المسرحیة المتنافسة سیترأسھا المخرج والمؤلف المسرحي 
عمر فطموش إلى جانب عضویة كل من جمال قرمي، عبد الغني شنتوف، دراوي سید أحمد، عزوز عبد القادر، عبد الرزاق 

بوكبة، و ذلك للفوز بجائزة « فتیحة بربار الذھبیة « ألحسن عمل متكامل إلى جانب جوائز أخرى.
ذكرى  یحكي  الذي  و  معسكر،  لجمعیة   » وقائع   » بعنوان  كوریغرافي  تنظیم عرض  سیعرف  االفتتاحي  الحفل  أن  مضیفا     
مظاھرات 11 دیسمبر 1960 التاریخیة إلى جانب عروض مسرحیة خارج المنافسة و تعلق األمر بمسرحیات « براغیث» و « 

المھرج « لجمعیة المنارة الثقافیة.
  و ذكر ذات المتحدث، أن ضیف شرف الطبعة األولى من األیام الوطنیة « فتیحة بربار» سیكون الفنان اللیبي القدیر « علي أحمد 
سالم « الذي أدى دور الصحابي الجلیل «بالل بن رباح»، في فیلم « الرسالة « للمخرج الكبیر الراحل « مصطفى العقاد»، فیما 
سیتم تكریم عدد من الوجوه الفنیة من ضمنھا حفیظة بن ضیاف، بھیة راشدي، مصطفى عیاد، أحمد بلحصیر، صبیحة شامي، 

عنتر ھالل.
   من جھة أخرى ستعرف التظاھرة المسرحیة على الھامش تنظیم ورشات تكوینیة في مختلف مھن المسرح كالتمثیل، الكتابة 
و السینوغرافیا، بدار الثقافة «رشید میموني»، من تنشیط كل من األستاذ الجامعي «محمد لمین بحري» و خریج المعھد العالي 
لفنون العرض و السمعي بصري ببرج الكیفان «عبد الرزاق قوادري ھباز»، و المبدع «عبد الرزاق بوكبة» إلى جانب تنظیم 

جلسات توقیع لبعض الكتاب.
  وكشف عبد الالھي، أن العرض المسرحي الذي سیتوج بجائزة « فتیحة بربار الذھبیة» ألحسن عمل متكامل في الطبعة األولى 

سیمثل الجزائر في الطبعة 10 من مھرجان نابل المغاربي للمسرح بدولة تونس الشقیقة.

  تحتضن جامعة عبد الحمید بن بادیس لمستغانم، ابتداء من الغد و على مدار یومین، ملتقى دولي حول أمحمد صافي المستغانمي» « مسار و منجزات اللغوي الجزائري موضوع ملتقى دولي سینظم خالل الفترة المقبلة
« اللغوي الجزائري أمحمد صافي المستغانمي، مسار ومنجزات «

اللقاء الذي ینظم بالتنسیق بین جامعة عبد الحمید بن بادیس و المجلس  اللغة   و یھدف  مجمع  كذا  و  العربیة،  للغة  «اإلمارات»، األعلى  بالشارقة  جلیلة إلى محاولة إبراز مسار شخصیة العربیة  خدمات  قدمت  فذة  و ذات بعد عالمي في عدة مجاالت علمیة  البالغة  و  الروایة  تفسیر القرآن الكریم و الدعوة و مختلف علوم اللغة العربیة و في والسیما 
الذي اإلصالح. الملتقى  سیكون  و  بشھر    االحتفال  بمناسبة  للتعریف یقام  فرصة  العربیة  «المعجم بمنجزات ھذه الكفاءة الجزائریة اللغة  بینھا  من  و  الذي المھاجرة  العربیة»  للغة  دیسمبر التاریخي   18 بتاریخ  العالمي أصدره  الیوم  و  تزامنا  اآلن 2020،  لحد  یشمل  و  العربیة  للغة 

خالل 17 مجلدا. یتم  أن  المنتظر  من  و  اللغویة جامعیة وطنیة، تقدیم 42 ورقة و موریتانیا و زھاء 18 مؤسسة قطر و العراق و سوریا و تونس و باحثون من  دول اإلمارات و التظاھرة التي یشارك فیھا أساتذة   الجھود   » حول  و بحثیة   ،» المستغانمي  صافي  و عند  مؤلفاتھ  مختلف  في  السیما « جواھر الدرر « و « دراسات 

الخطیب الناجح « و» مفاتیح النجاح « و» كیف تصبح فصیح اللسان « و» تصریف القول «.بالغة النظم في لغة الجسم « و « 

بحثیة حول  15 ورقة  تقدیم  یتم خاللھما  تنظیم ورشتین علمیتین  الثاني  الیوم  برنامج  یتضمن  كما    

عدة جوانب في أعمال الشیخ «أمحمد صافي المستغانمي» و السیما من ناحیة األسالیب الخطابیة و 
جمالیاتھا.

« اللغوي الجزائري أمحمد صافي المستغانمي، مسار ومنجزات «

« اللغوي الجزائري أمحمد صافي المستغانمي، مسار ومنجزات «
اللقاء الذي ینظم بالتنسیق بین جامعة عبد الحمید بن بادیس و المجلس    و یھدف 

اللقاء الذي ینظم بالتنسیق بین جامعة عبد الحمید بن بادیس و المجلس    و یھدف 

اللقاء الذي ینظم بالتنسیق بین جامعة عبد الحمید بن بادیس و المجلس  اللغة   و یھدف  مجمع  كذا  و  العربیة،  للغة  األعلى 
اللغة  مجمع  كذا  و  العربیة،  للغة  األعلى 

اللقاء الذي ینظم بالتنسیق بین جامعة عبد الحمید بن بادیس و المجلس  اللغة   و یھدف  مجمع  كذا  و  العربیة،  للغة  األعلى 

اللقاء الذي ینظم بالتنسیق بین جامعة عبد الحمید بن بادیس و المجلس  اللغة   و یھدف  مجمع  كذا  و  العربیة،  للغة  «اإلمارات»، األعلى  بالشارقة  العربیة 
«اإلمارات»،  بالشارقة  إلى محاولة إبراز مسار شخصیة العربیة 
جلیلة إلى محاولة إبراز مسار شخصیة  خدمات  قدمت  فذة  علمیة 
جلیلة  خدمات  قدمت  فذة  ذات بعد عالمي في عدة مجاالت علمیة 
و ذات بعد عالمي في عدة مجاالت  البالغة  و  الروایة  والسیما 
و  البالغة  و  الروایة  مختلف علوم اللغة العربیة و في والسیما 
تفسیر القرآن الكریم و الدعوة و مختلف علوم اللغة العربیة و في 
تفسیر القرآن الكریم و الدعوة و 
تفسیر القرآن الكریم و الدعوة و 
الذي  الملتقى  سیكون  و    
الذي  الملتقى  سیكون  و  بشھر    االحتفال  بمناسبة  یقام 
بشھر  االحتفال  بمناسبة  یقام 
بشھر  االحتفال  بمناسبة  للتعریف یقام  فرصة  العربیة  اللغة 
للتعریف  فرصة  العربیة  بمنجزات ھذه الكفاءة الجزائریة اللغة 
«المعجم بمنجزات ھذه الكفاءة الجزائریة  بینھا  من  و  المھاجرة 
«المعجم  بینھا  من  و  الذي المھاجرة  العربیة»  للغة  التاریخي 
الذي  العربیة»  للغة  التاریخي 
الذي  العربیة»  للغة  دیسمبر التاریخي  دیسمبر    
العالمي  الیوم  و  تزامنا   ،
العالمي  الیوم  و  تزامنا  اآلن ،  لحد  یشمل  و  العربیة  للغة 
اآلن  لحد  یشمل  و  العربیة  للغة 
اآلن  لحد  یشمل  و  العربیة  للغة 
خالل  یتم  أن  المنتظر  من  و   
خالل  یتم  أن  المنتظر  من  و  التظاھرة التي یشارك فیھا أساتذة  

خالل  یتم  أن  المنتظر  من  و  التظاھرة التي یشارك فیھا أساتذة  

خالل  یتم  أن  المنتظر  من  و  و باحثون من  دول اإلمارات و التظاھرة التي یشارك فیھا أساتذة  
قطر و العراق و سوریا و تونس و باحثون من  دول اإلمارات و 
 مؤسسة  مؤسسة قطر و العراق و سوریا و تونس 
4242 ورقة  ورقة 
اللغویة  الجھود   » حول  بحثیة 
اللغویة  الجھود   » حول  و بحثیة   ،» المستغانمي  صافي  عند 
و   ،» المستغانمي  صافي  و عند  مؤلفاتھ  مختلف  في  دراسات 
و  مؤلفاتھ  مختلف  في  السیما « جواھر الدرر « و « دراسات 
السیما « جواھر الدرر « و « 

بالغة النظم في لغة الجسم « و « 
الخطیب الناجح « و» مفاتیح النجاح « و» كیف تصبح فصیح اللسان « و» تصریف القول «.بالغة النظم في لغة الجسم « و « 

الخطیب الناجح « و» مفاتیح النجاح « و» كیف تصبح فصیح اللسان « و» تصریف القول «.

الخطیب الناجح « و» مفاتیح النجاح « و» كیف تصبح فصیح اللسان « و» تصریف القول «.

بحثیة حول  بحثیة حول  ورقة   ورقة 

  صرح رئیس جمعیة المنارة الثقافیة لقورصو المنظمة لألیام الوطنیة   صرح رئیس جمعیة المنارة الثقافیة لقورصو المنظمة لألیام الوطنیة 
األولى لمسرح الشباب ببومرداس « فتیحة بربار «، أنھ من المنتظر األولى لمسرح الشباب ببومرداس « فتیحة بربار «، أنھ من المنتظر 
 عروض مسرحیة لحصد الجوائز، حیث ستنظم التظاھرة  عروض مسرحیة لحصد الجوائز، حیث ستنظم التظاھرة 

  و أوضح رئیس الجمعیة دائما، ولید عبد الالھي، في ندوة صحفیة   و أوضح رئیس الجمعیة دائما، ولید عبد الالھي، في ندوة صحفیة 
بالمسرح الوطني الجزائري محي الدین باشطارزي، أن الطبعة األولى بالمسرح الوطني الجزائري محي الدین باشطارزي، أن الطبعة األولى 
والیة  والي  و  الفنون  و  الثقافة  وزارة  برعایة  تعقد  التي  والیة للتظاھرة  والي  و  الفنون  و  الثقافة  وزارة  برعایة  تعقد  التي  للتظاھرة 
بومرداس، و بإشراف من مدیریة الشباب و الریاضة و القطاع الثقافي بومرداس، و بإشراف من مدیریة الشباب و الریاضة و القطاع الثقافي بومرداس، و بإشراف من مدیریة الشباب و الریاضة و القطاع الثقافي 
الوالئي، تعد بمثابة وقفة تكریم لسیدة المسرح و السینما و التلفزیون الوالئي، تعد بمثابة وقفة تكریم لسیدة المسرح و السینما و التلفزیون الوالئي، تعد بمثابة وقفة تكریم لسیدة المسرح و السینما و التلفزیون 
الفنانة القدیرة الراحلة « فتیحة بربار» و ھي ابنة المنطقة التي تركت الفنانة القدیرة الراحلة « فتیحة بربار» و ھي ابنة المنطقة التي تركت 
6161

  و أشار عبد الالھي، في نفس السیاق أن المسابقة الرسمیة للطبعة   و أشار عبد الالھي، في نفس السیاق أن المسابقة الرسمیة للطبعة 
التي تھدف  التي تحمل شعار «المسرح شباب متجدد «، و  التي تھدف األولى  التي تحمل شعار «المسرح شباب متجدد «، و  األولى 
 أعمال  أعمال 
من  میكانیزما»   » وھران،  من  «الدالطنة»  غرار  على  من مسرحیة،  میكانیزما»   » وھران،  من  «الدالطنة»  غرار  على  مسرحیة، 
معسكر، «البئر» من البلیدة، «تینیسم» من ادرار، «سین نني» من معسكر، «البئر» من البلیدة، «تینیسم» من ادرار، «سین نني» من 

المزابل «من  «دیك  وھران،  من  الخیاشة»  و  «الخیش  وزو،  المزابل «من تیزي  «دیك  وھران،  من  الخیاشة»  و  «الخیش  وزو،  تیزي 

انطالق فعالیات الطبعة 
25  لألیام المسرحیة 

لمسرح القلیعة
  تتواصل بدار الثقافة 
للقلیعة  عروة  أحمد 
فعالیات  بتیبازة، 
العروض المسرحیة 
في  المشاركة 
لألیام   25 الطبعة 
التي  و  المسرحیة، 
فرق  فیھا  تشارك 
شتى  من  مسرحیة 
الوطن  مناطق 
تیزي  غرار  على 
البلیدة،  وزو، 
المسرح  وھران و 
لسیدي  الجھوي 
غایة  إلى  بلعباس 
من  السادس  الیوم 
الجاري،  الشھر 
و تتخلل التظاھرة 
عروض مسرحیة 

و نشاطات فنیة.
استھلت     
بتكریم  التظاھرة 
الفنانین  عائالت 
حیین  لمسر ا

الراحلین، «إفكایر 
رابح» رئیس جمعیة مسرحیة بالعفرون للبلیدة، و «بن زادة 
منیر» عضو حركة مسرح القلیعة، تخلیدا لروحھما و تقدیرا 

لمسارھما الفني الثري.
  تشارك حركة مسرح القلیعة في ھذه الطبعة بثالث عروض 
منھا عرض مسرحي  تعوینت،  یوسف  إخراج  و  تألیف  من 
 » كومیدیة  مسرحیة  و  السلطان»  «كنز  بعنوان  لألطفال 
الجمعیة «شكسبیر  إلى جانب آخر أعمال  یرعد بال مطر» 

و جماعتو» الذي تم عرضھ خالل الیوم االفتتاحي للفعالیة.
 كما یتضمن برنامج الطبعة 25 ورشات تقنیة لصالح ھواة 
المسرح و المحترفین، أبرزھا ورشتي» إعداد الممثل «، و 

« التمثیل المسرحي «.
من إعداد: حیاة مصباحي

  تتواصل بدار الثقافة   تتواصل بدار الثقافة 
للقلیعة  عروة  للقلیعة أحمد  عروة  أحمد 
فعالیات  فعالیات بتیبازة،  بتیبازة، 
العروض المسرحیة العروض المسرحیة 
في  في المشاركة  المشاركة 
لألیام  لألیام   لألیام    
في  المشاركة 
لألیام   
في  في المشاركة  المشاركة 
لألیام   
في  المشاركة 
لألیام   
التي  و  التي المسرحیة،  و  التي المسرحیة،  و  المسرحیة، 
فرق  فیھا  فرق تشارك  فیھا  فرق تشارك  فیھا  تشارك 
شتى  من  شتى مسرحیة  من  مسرحیة 
الوطن  الوطن مناطق  مناطق 
تیزي  غرار  تیزي على  غرار  على 
البلیدة،  البلیدة، وزو،  البلیدة، وزو،  البلیدة، وزو،  وزو، 
المسرح  المسرح وھران و  وھران و 
لسیدي  لسیدي الجھوي  الجھوي 
غایة  إلى  غایة بلعباس  إلى  بلعباس 
من  السادس  من الیوم  السادس  الیوم 
الجاري،  الجاري، الشھر  الشھر 
و تتخلل التظاھرة و تتخلل التظاھرة 
عروض مسرحیة عروض مسرحیة 

استھلت  استھلت        
بتكریم  بتكریم التظاھرة  التظاھرة 
الفنانین  الفنانین عائالت  الفنانین عائالت  عائالت 
حیین  لمسر حیین ا لمسر ا

الثقافي



الدولي12
بعد أن تم القضاء بإبطال اتفاقيتين للصيد البحري والفالحة مع المغرب

البوليساريو تتأسف الستئناف مجلس االتحاد األوروبي 
ضد قرار المحكمة

قرار  األوروبيين  الخبراء  من  العديد  وصف 
بعض الحكومات األوروبية باالستئناف ضد قرار 
اتفاقيات  بإبطال  القاضي  األوروبية  المحكمة 
واالتحاد  المغرب  بين  والفالحة  البحري  الصيد 
الغربية  الصحراء  لتشمل  والموسعة  األوروبي 
الشعب  موافقة  احترام  لعدم  المحتلة، 

الصحراوي، بـ "المشين والمخزي".
الدولي  القانون  في  وخبراء  مختصون  أكد     
لموقع  تصريح  في  األوروبي  المجلس  وشؤون 
اعتراضهم  أمس،  أول   ،"24 الغربية  "الصحراء 
بتقديم  االوروبي  االتحاد  مجلس  قرار  على 
استئناف ضد قرار المحكمة االوروبية، القاضي 
والفالحة  البحري  الصيد  اتفاقيات  بإبطال 
لعدم  المحتلة،  الغربية  الصحراء  لتشمل 

احترام موافقة الشعب الصحراوي.
في  األوروبي  الخبير  أكد  السياق،  هذا  وفي 
في  افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  سياسات 
هوغ  الخارجية،  للعالقات  األوروبي  المجلس 
األوروبي  االتحاد  حكومات  "قرار  أن  لوفات، 
محكمة  عن  الصادر  األخير  القرار  باستئناف 
يواصلون  ألنهم  متوقعا  كان  األوروبية  العدل 
إعطاء األولوية لعالقاتهم الثنائية مع المغرب 

على حساب القانون الدولي".
العار  "لمن  إنه  لوفات  هوغ  الخبير  وأضاف 
المنفعة  يقدرون  ال  األوروبيين  القادة  أن 

تأتي من  أن  التي يمكن  والسياسية  القانونية 
التنفيذ الصحيح للقانون الدولي، بما في ذلك 
والمساعدة  عليهم  الرباط  نفوذ  من  التقليل 
في تهيئة الظروف لمفاوضات سالم أكثر جدوى 

بين المغرب والبوليساريو في المستقبل".
أستاذ  القانوني  الخبير  أوضح  جهته،  من 
الباحث  مدريد،  بجامعة  الدولية  العالقات 
قرار  أن  بارناد،  إسياس  البروفيسور  اإلسباني 
ضربة  يعد  األخير  األوروبية  العدل  محكمة 
كان  وبالتالي  والمفوضية  للمجلس  قوية 
متوقعا هذا الطعن، إال أنه ال تزال رحلة طويلة 
عامين،  أو  عام  غضون  في  ألنه  األمام،  إلى 
ستصدر محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي 

حكما جديدا على نفس المنوال.
على  يجب  ما  أن  على  اإلسباني  األستاذ  وذكر 
المفوضية األوروبية فعله هو إعداد اتفاقيات 
اتفاقية  مع  تتوافق  المغرب  مع  جديدة 
أراضي  على  فقط  تنطبق  أنها  أي  فيينا، 
األطراف المتعاقدة، وأنه على اإلتحاد األوروبي 
(بالسيادة  له  يعترف  لن  بأنه  المغرب  إقناع 
المزعومة) على الصحراء الغربية وأن المواقف 
األوروبية يجب أن تنسجم مع النظام القانوني 
األوروبي والدولي، فال يمكن لإلتحاد األوروبي أن 
السابق دونالد)  األمريكي  (الرئيس  لبيان  ينحاز 

ترامب.

الصحراوية  الهيئة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
أن  الزبير،  غالي  الدكتور  والمعادن،  للبترول 
الذي  االوروبية  العدل  محكمة  احكام  استئناف 
تقديمه  على  االوروبي  االتحاد  دول  وزراء  وافق 
إن  تصريحه  في  وأضاف  نتيجة  بأية  يأتي  لن 
يغير  لن  األوروبية  المحكمة  احكام  استئناف 
خطوة  فقط  وهي  األحكام  جوهر  من  شيئا 

بروتوكولية تجاه المغرب.
صدرت  التي  األسس  أن  الزبير  غالي  وأوضح 
في  االوروبية  المحكمة  أحكام  أساسها  على 
2018 ونوفمبر   فبراير  وفي   2021 سبتمبر 
وتتلخص  قائمة  زالت  ال   2015 ديسمبر  وفي 
هذه األسس والمحددات الواضحة أساسا في أن 
الصحراء الغربية منطقة لم تتم  فيها تصفية 
مصيره  يقرر  لم  شعبها  زال  وال  االستعمار 
كيانان  الغربية  والصحراء  المغرب  وأن  بعد 
منفصالن ومتمايزان من الناحية القانونية وال 
االتحاد  مع  اتفاقيات  أية  إبرام  للمغرب  يمكن 
المغرب  ألن  الغربية  الصحراء  تشمل  االوروبي 
كما  الغربية،  الصحراء  على  السيادة  يمتلك  ال 
الشرعي  الممثل  هي  البوليساريو  جبهة  أن 
والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به دوليا 
أمام  باسمه  الترافع  يمكنها  الصفة  وبهذه 

المحاكم االوربية.

ضرورة  على  مغاربية  ومنظمات  أحزاب  أكدت   
السلمية  بالطرق  الغربية  الصحراء  نزاع  حل 
على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على 
بأقوى  إدانتها  مجددة  المصير،  تقرير  مبدأ 
بين  المشؤوم  العسكري  لالتفاق  العبارات 

نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني.
أحزاب  وقعته  مشترك  بيان  في  ذلك  جاء 
ومنظمات مغاربية للتنبيه الى مخاطر المرحلة 
يشكله  وما  المنطقة،  بها  تمر  التي  العصيبة 
استمرار النزاع في الصحراء الغربية من تهديد 
جدي لألمن، خاصة بعد توقيع نظام المخزن 

على اتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني.
المشترك،  البيان  على  الموقعين  بين  ومن 

"النهج  حزب  (الجزائر)،  "العمال"  حزب 
وحزب  العمال  حزب  (المغرب)،  الديمقراطي" 
بتونس،  الموحد"  الديمقراطيين  "الوطنيين 

وحركة "نستطيع" الموريتانية
دور  البيان،  مستهل  في  الموقعون  وأبرز 
التدخالت الخارجية فيما وصلت اليه المنطقة، 
بقسط  ساهم  الذي  الصهيوني،  الكيان  خاصة 
سلسلة  "بعد  بالقول:  يجري،  فيما  وافر 
الرسمية  التطبيعية  الخطوات  من  متواصلة 
من طرف النظام المغربي مع الكيان الصهيوني 
منذ توقيع اتفاقية الخيانة والعار في ديسمبر 
والتربوي  السياحي  المجال  شملت   ،2020
أقدم  وغيرها،  والفالحي  والتجاري  والثقافي 

على   2021 نوفمبر   24 األربعاء  يوم  الجانبان 
توقيع اتفاق عسكري يشمل مجاالت التصنيع 
العسكرية  واالستخبارات  األسلحة  واستيراد 

والتكوين والتدريب وغيرها".
هذه  العبارات  بأقوى  اإلطار  هذا  في  وأدانت 
للكيان  تشجيعا  "تمثل  التي  االتفاقية، 
الصهيوني على االستمرار في االستيطان وضم 
الغربية  الضفة  من  جديدة  وأجزاء  القدس 
واالعتداءات على قطاع غزة ومجمل سياساته 
"خطوة  االتفاقية  هذه  واعتبرت  العنصرية"، 
والعدو  المخزن  بين  العالقة  في  نوعية 
مستوى  من  العالقة  هذه  تنقل  الصهيوني، 

التطبيع إلى التعاون والتنسيق الوثيق".

الوكاالت
أنه  بشير  بشرايا  قال  للصحافة  تصريح  وفي 
"بعد رفض حججه من طرف المحكمة كان على 
مجلس االتحاد األوروبي أن يفرض على المملكة 
المنطق  وأن  بالعقالنية.  التحلي  المغربية 
يتطلب فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو 
االقتصادية  النشاطات  استمرار  لضمان 
االدوات  الصحراوي مع وضع  الشعب  بموافقة 
االقاليم  في  الحال  هو  مثلما  الالزمة  التقنية 

المحتلة المجاورة لالتحاد األوروبي".
االتحاد  مجلس  آثر  بشرايا،  يضيف  ولكن، 
االوروبي الهروب الى االمام باالستئناف ضد قرار 
االخيرة  أن هذه  الى  االوربية، مشيرا  المحكمة 
االتفاقيات  ابطال  كان  إذا  ما  تقرر  ان  يجب 
الجديدة بين المغرب واالتحاد االوروبي مطابقة 

الجتهادها حول الصحراء الغربية.
وأكد بشرايا، أن جبهة البوليساريو لم تتفاجأ 
النها تعلم جيدا أن القادة األوروبيين عاجزين 
للقضاة.  القرار  تركوا  ولهذا  المغرب  إلزام  على 
االوروبي  االتحاد  ان  الجميع  يعلمه  ومما 
الصحراء  ادراج  يستطيع  ال  االول  اليوم  منذ 
المغربية  المملكة  مع  تعاونه  في  الغربية 
أبدا  يكن  ولم  مغربيا  ليس  االقليم  هذا  الن 
كذلك، مضيفا أن المملكة تنفي هذه الحقيقة 
ضغط  تحت  االوروبي  االتحاد  وان  القانونية 

فرنسي يسعى الى كسب الوقت.
"الشعب  إن  قائال،  السياق  ذات  في  وتابع 
االتحاد  مجلس  ضعف  ثمن  يدفع  الصحراوي 
عدم  هو  بلة  الطين  زاد  ومما  غاليا.  االوروبي 

لدى  عزز  حيث  السابقة  القرارات  تطبيق 
يستأنف  جعله  ما  بالالعقاب  شعورا  المحتل 
عرض  السالم  مسار  ضاربا  المسلح  النزاع 

الحائط"

وأبرز عضو االمانة العامة لجبهة البوليساريو، 
بالقانون  الملتزم  الصحراوي  الشعب  أن 
سيضعون  اعدائه  ان  يعلم  والمسالم 
المصير  تقرير  حق  سبيل  في  نضاله  خالل 
واالستقالل كل العوائق و لهذا لم يتفاجأ من 
النقض واستطرد قائال، "عاجال أم آجال سيكون 
امام  التزاماتهم  احترام  األوربيين  القادة  على 
الوقت  لربح  يسعون  الصحراوي..هم  الشعب 
امد  اطالة  وبغية  المناورات  هذه  خالل  من 
الشعب  أن  وأكد في سياق متصل،  االحتالل". 
الصحراوي يضع ثقته في القضاء األوروبي وأنه 
العادلة ستنتصر  أن قضيته  فيه  ال شك  مما 

في األخير.
وينص القرار المؤرخ في 29 سبتمبر الصادر عن 
محكمة االتحاد االوروبي بالغاء االتفاق الفالحي 
الصيد  واتفاق  االوروبي  واالتحاد  المغرب  بين 
البحري، بما انهما يشمالن االراضي الصحراوية 
للمحكمة  الجديد  القرار  وعزز  المحتلة. 
األوروبية الحكمين الصادرين في 2016 و2018
عن محكمة العدل لالتحاد األوروبي، والذي نص 
األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  اتفاق  أن  على 
والمغرب ال ينطبق على الصحراء الغربية، التي 
تصنف اقليما منفصال عن المملكة المغربية.

تأسف ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا واالتحاد األوروبي، أول أمس، لقرار مجلس االتحاد األوروبي باالستئناف ضد قرار المحكمة 
األوروبية القاضي بإبطال اتفاقيتين للصيد البحري والفالحة بين المغرب واالتحاد األوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية 

المحتلة لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي.

خبراء يتوقعون لجوء حكومات أوروبية إلى الطعن مراعاة لمصالحها الضيقة مع المغرب

استئناف حكم محكمة العدل األوروبية 
قرار "مشين ومخزي"

 جددت إدانتها لالتفاق العسكري المشؤوم بين نظام المخزن والكيان الصهيوني

أحزاب ومنظمات مغاربية تطالب بتمكين 
الشعب الصحراوي من تقرير المصير
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 مؤطر
رئيس لجنة تحرير القدس: حاميها 

حراميها ..!؟
ليس بجديد دور ملوك المغرب في المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولم يعد كذلك بخاف على أحد بأن ملك المغرب الحسن 

الثاني كان هو "عراب اتفاقيات كامب ديفيد "..!!
قبل ذلك كان دوره النشيط في خدمة المشروع اليهودي في المنطقة بمافيها احتضان اليهود بغية الحصول على دعم 
الكيان  الحرب في  وزير  زيارة  االيام خالل وقبل  اكده هذه  والذي  المخزن  باعتراف  العالمي، وهذا  اليهودي  اللوبي  ومباركة 

الصهيوني للمغرب .!!
منذ سنوات طلع على الرأي العام العربي الكاتب المصري حسنين هيكل بقصة إختطاف قيادة جبهة التحرير الجزائرية 
وكيف كان دور ملك المغرب في تلك الصفقة وكيف كذلك كانت له اليد في كشف ما دار بين الملوك والرؤساء العرب في 
قمة الرباط الشهيرة قبل حرب اكتوبر!؟  ثم كيف استضاف المغرب شاه إيران وكيف اخذ الصفقة في حرب الصحراء الغربية 
سواء في دعم الواليات المتحدة ابان زعامة هنري كيسنجر للسياسة الخارجية االمريكية، وهو الذي كان مهندس اتفاقيات 

مدريد 1975 وله موقف منسوب له بأن " الواليات المتحدة األمريكية ال تريد أنغوال جديدة في شمال إفريقيا " ،!؟
وفي  الغربية  الصحراء  في  الجدران  بناء  في  اإلسرائيلية  المساهمة  عبر  ديفيد  كامب  بعد  الصفقة  كانت  كذلك  كيف 

االستيطان وغير ذلك ..!؟
الكل يتذكر زيارة شيمون بيريز للمغرب في ثمانينيات القرن الماضي في أوج المعارك العسكرية والمكاسب الديلوماسية 

لجبهة البوليساريو..!؟
السؤال الجوهري اليوم لماذا كشفت إسرائيل، هذا الدور الذي اراد منها ملك المغرب ان تلعبه في "صفقة القرن" في هذا 

الوقت بالذات، والتي بدات مالمحها تتكشف سواء في الشرق او في المغرب العربي .؟!
لقد بدا واضحا ان النظام في المغرب، يشكل نقطة ارتكاز للكيان الصهيوني وتغلغله ليس فقط في المنطقة المغاربية، 

بل وايضا في افريقيا والعالم الثالث بصفة عامة ..!؟

بقلم الكاتب والصحفي الصحرواي: السالك البشير مفتاح

تترجم معاناة المغاربة الذين انتفضوا مؤخرا ضد نظام المخزن 
 "رويترز" تختار مأساة الطفل أشرف 

بالمغرب صورة عام 2021
"رويترز" صورة تترجم مأساة  العالمية  األنباء  اختارت وكالة 
المغاربة الذين انتفضوا مؤخرا بالمدن المغربية، مطالبين 
من  الملكي  النظام  وتغيير  السادس  محمد  الملك  بتنحية 

أجل الحرية والعيش الكريم.
الذي  أشرف  للطفل  صورة  "رويترز"  وكالة  اختارت  وقد 
القارورات  من  بعدد  مستعينا  سباحة  الهجرة  في  فشل 
مصادر  افادت  ما  وفق   2021 عام  كصورة  البالستيكية، 
خالل  واسع  نطاق  على  الصورة  هذه  تداول  وتم  صحفية. 
شهر جوان الفارط، بعد أن انهار الطفل أشرف باكيا بمجرد 
في  اإلسباني  باألمن  تفاجأ  إذ  سبتة،  شواطئ  إلى  وصوله 

انتظاره، أين تم توقيفه وإعادته من جديد إلى المغرب.
وتعكس صورة الطفل أشرف، التي هزت العالم وهو يصارع 
البحر بحثا عن مستقبل أفضل، وضعية اآلالف من األطفال 
أزمات  من  يعاني  والذي  عموما  المغربي  والشعب  خصوصا 

استمرار  أمام  والجريمة،  الفقر  انتشار  عديدة، ضاعفت من 
قوات  طرف  من  الحديدية  والقبضة  األمني  القمع  حمالت 
نظمها  التي  المظاهرات  مواجهة  تم  حيث  الملكي،  القصر 
اإلجتماعي  الوضع  بتحسين  للمطالبة  المغاربة  المواطنون 
من  بكثير  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  ورفض  والحرية 

العنف والقمع.
في  فياللي،  دنيا  المعارضة،  المغربية  اإلعالمية  وعلقت 
المخزن عبر صورة أشرف:  لها على ما حققه نظام  تغريدة 
الطفل  صورة  باختيار  المغربية  للدبلوماسية  آخر  "نجاح 

أشرف من ضمن أفضل صور وكالة رويترز لسنة 2021؟.
المغاربة  األطفال  "استغالل  االستهزاء:  من  بنوع  وأضافت 
الشرعية  غير  الهجرة  واستعمال  للخطر  حياتهم  وتعريض 
السياسية،  المصالح  أجل  من  الدول  بعض  ابتزاز  أجل  من 

إنها الحنكة الدبلوماسية المغربية".
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 بين استشهاد خلف القضبان وعزل انفرادي ال ينتهي

عام 2021 يسدل ستاره على معاناة 
مستمرة لألسرى الفلسطينيين

جادَّة  وبإرهاصات  جلبوع،  سجن  في  الحرية  نفق  بحادثة   2021 عام  تميز 
من  األكبر  بالعدد  وكذلك  لألسرى،  تبادل  صفقة  اقتراب  احتمالية  حول 
اإلضرابات الفردية مقارنة باألعوام السابقة. وفي هذت الصدد يقول قدري 
أبو بكر، رئيس هيئة شئون األسرى إن النصف الثاني من العام الجاري كان 
قاسيا على األسرى في سجون االحتالل الصهيوني من حيث ظروف االعتقال 
األسرى سيما بعد  األقسام، وقمع  اقتحام  وتيرة  التي شهدت تصاعدا في 

حادثة نفق الحرية في سجن جلبوع.
وأضاف أنه يوجد في سجون االحتالل حوالي 4650 فلسطينيا، بينهم 200
دخل  حين  في  أسيرة،  و(32)  إداريًّا،  معتقال   (540) ونحو  وقاصر،  طفل 
البرغوثي  ونائل  االحتالل،  سجون  في  األربعين  عامه  يونس  كريم  األسير 
شارف على (44) عاما، لتسجل فلسطين وجود أقدم أسرى في العالم. وأكد 
أن ملف األسرى المرضى يبقى ملفا ساخنا، كان آخرهم األسير سامي العمور 
الحركة  شهداء  بقافلة  ليلتحق   18/11/2021 بتاريخ  شهيدًا  ارتقى  الذي 

األسيرة في سجون االحتالل.
وحول تهديدات االحتالل حول رواتب األسرى، وما ترتب عليه من اقتطاعات 
من أموال الضرائب الفلسطينية، أشار أبو بكر إلى أن إنجاز فرز ملفات األسرى 
على الدوائر الحكومية المختلفة شارف على االنتهاء، حيث إن غالبية األسرى 

قد أنجزت ملفات تحويلهم من البريد إلى المالية.

 نفق الحرية.. عالمة فارقة
 تعدُّ حادثة نفق الحرية والتي تمكن خاللها ستة أسرى من محافظة جنين 
من تحرير أنفسهم من سجن «جلبوع» شديد التحصين من خالل نفق أرضي 
لعام  األسيرة  الحركة  مسيرة  في  األهم  الحدث  العام،  قرابة  حفره  استمر 

2021، وأحد أبرز محطات الحركة األسيرة منذ االحتالل عام 1967.
وقد تمكن األسرى الستة: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، 
سجن  من  الهروب  من  نفيعات،  ومناضل  كممجي،  وأيهم  العارضة،  ومحمد 
جلبوع الصهيوني شديد الحراسة في السادس من سبتمبر الجاري عبر نفق 
سببت  التي  الحرية»  «نفق  بعملية  يعرف  بات  بما  زنزانتهم،  من  حفروه 
هائلة  وإمكانات  أمنية  فرقا  الكيان  وحشد  الصهيوني،  لالحتالل  حرجا 

لمطاردة الستة، وأعاد اعتقالهم في مواقع مختلفة خالل أسبوعين.
وبرز في حادثة النفق ظهور الملثم، وتعهده باسم كتائب القسام بأن يكون 
هذا  وفي  القادمة.  التبادل  صفقة  محرري  قائمة  رأس  على  الستة  األسرى 
الصدد يؤكد القيادي في حركة «الجهاد» الشيخ خضر عدنان أنه ورغم أن 
العملية أكدت على  إال أن رمزية  الستة قد أعيد اعتقالهم،  جميع األسرى 
الوسائل،  بكل  عنها  وسيبحث  الفلسطيني،  نضال  عنوان  هي  الحرية  أن 
وأن هذه العملية ستدرس وستوثق في سجل حركات التحرر على مستوى 
العالم. وشدد أن االحتالل يعيش صدمة ستالزمه لفترة طويلة نتيجة ما 
استحقاق  الحرية  أن  وللعالم  لألسرى  رسالة  العملية  وجهت  بينما  حدث، 

سيتم الوصول إليه في نهاية المطاف.

 األسيرات.. ألم يتعاظم
32 فإن  الفلسطينية،  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  بيانات  وبحسب   

أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون االحتالل الصهيوني، منهن 9 أمهات، 
حيث شهد عام 2021 عديد حوادث مرتبطة باألسيرات، منها حالة األسيرة 
على  الضغط  أجل  من  ا  ودوليًّ ا  محليًّ تضامنا  شهدت  التي  الديك  أنهار 
الحملة  تكللت  حيث  السجن،  خارج  مولودها  لتضع  عنها  لإلفراج  االحتالل 
أنه،  أيام من والدتها، علما  ) قبل   2/9/2021) بالنجاح، وأفرج عنها في 
أنجبن خالل  تقريبا  أسيرة   12 فإن  الفلسطينية،  القضية  تاريخ  مر  وعلى 
فترة اعتقالهن داخل سجون االحتالل، في ظروف قاهرة، وغير إنسانية، 

وال صحية..
ومنهن:  لسنوات،  بالسجن  أحكاما  األسيرات،  األمهات  وتقضي مجموعة من 
األسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاما، وفدوى حمادة وأماني 
الحشيم اللتان تقضيان حكما بالسّجن عشر سنوات، ونسرين حسن لست 

سنوات، واألسيرة إيناس عصافرة لـ30 شهرا، وإيمان األعور لـ22 شهرا. 
إلى أن سلطات االحتالل  الموثَّقة لدى هيئة شؤون األسرى  وتُشير األرقام 
منهن  فلسطينية،  ألف   17 من  أكثر   1967 عام  منذ  اعتقلت  الصهيوني 

فتيات قاصرات، وطالبات، وأمّهات، ومريضات، وجريحات، وحوامل.

 تصاعد مقلق العتقال األطفال
طفالً   1149 اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  إلى  األسير  نادي  بيانات  تشير   
ا منذ بداية عام 2021، وحتّى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما ال  فلسطينيًّ
يزال نحو 160 طفالً منهم يقبعون في سجون االحتالل، وهم موزّعون على 

سجون «عوفر والدامون ومجدو» الصهيونية.
طفل  ألف   19 نحو  اعتقل  الصهيوني  االحتالل  فإن  البيانات،  وبحسب   
فلسطيني منذ اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر/ أيلول 2000، وتشير 
اإلحصاءات والشهادات الموثّقة، إلى أنّ ثلثي األطفال تعرّضوا لشكل أو أكثر 

من أشكال التّعذيب.
بدوره، قال محامي مؤسسة الضمير محمود حسان لوسائل اعالم فلسطينية 
إنهم رصدوا عديد حاالت الستخدام العنف ضد األطفال المعتقلين، حيث 
تعرضوا للضرب، واإلهانة، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتهديد 
من  يعانون  ممن  لبعضهم  الصحية  األوضاع  واستغالل  عائالتهم،  بإيذاء 
دون  أوراق  على  التوقيع  على  وإجبارهم  عليهم،  للضغط  مزمنة  أمراض 

معرفة مضمونها.

 االعتقال اإلداري واإلضرابات الفردية
 بلغ عدد األسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًّا في الفترة الحالية نحو 
2021، وارتبط االعتقال  4600 أسير خالل عام  520 معتقال، من بين نحو 
2021، ففي شهر أوت  التي تصاعدت خالل عام  الفردية  اإلداري باإلضرابات 
وسبتمبر الماضيين وصل عدد المضربين عن الطعام إلى 18، دفعة واحدة، 

17 منهم رفضا العتقالهم اإلداري، وغالبيتهم حققوا مطالبهم بوقف نزيف 
االعتقال اإلداري بحقهم.

أبو  هشام   :2021 العام  خالل  الطعام  عن  اإلضراب  حاالت  أبرز  ومن 
هواش الذي يواصل إضرابه المستمر منذ 105 أيام، كايد الفسفوس والذي 
103 أيام، عماد  113 يوما، عالء األعرج،  131 يوما، مقداد القواسمي،  أضرب 
عماد  الريماوي،  عالء  ومنهم  سبقتهم،  كبيرة  وقافلة  يوما،   61 الهريمي 

سواركه، سائد أبو عبيد، مصعب الهور، ومهند العزة، وآخرون.
وفي (15/9/2021) ألغى (1380) أسيرا من ثمانية سجون إضرابا جماعيا 
تأججت  فيما  مطالبهم،  على  السجون  مصلحة  موافقة  بعد  مقررا  كان 
التنكيل الذي وقع على أسرى حركة الجهاد  السجون بالغضب على خلفية 
الشيخ  حماس  حركة  في  القيادي  يُعدُّ  الحرية.  نفق  عملية  خلفية  على 
االعتقال  أن  اإلداري  االعتقال  في  طويلة  سنوات  قضى  والذي  الحاج،  خالد 
التي تجعل األسير في دوامة ال متناهية  اإلداري أحد أسوأ أشكال االعتقال 

من القلق والغموض.

 رحيل نصير األسرى وصفي قبها
 ال يُذكر عام 2021 حول أحوال األسرى دون اإلشارة إلى رحيل القيادي وصفي 
قبها متأثرا بإصابته بكورونا في (11/11/2021) وهو الرجل الذي التصق 
اسمه بمناصرة األسرى، إذ ال يذكر أنه تغيب وحتى خالل فترات مرضه عن 
فعاليات مناصرة األسرى، وكان مأتمنا على قضيتهم، عدا عن أنه كان وزيرا 
لشئون األسرى في الحكومة العاشرة. وسمي عام (2021) عام الحزن لرحيل 
عدد من قادة األسرى المحررين وأبرزهم القيادي أبو عاصف البرغوثي والذي 
عاما   30 قضى  أنه  علما   (25/3/2021) في  بكرونا  بإصابته  متأثرا  رحل 

بسجون االحتالل، والدكتور عدنان أبو تبانة، والذي رحل في ذات اليوم.
محمود  الفلسطينية  القيادي في حركة «حماس»  الرغم من تصريح  على 
الزهار، بأن االحتالل غير جادٍّ في إنجاز صفقة التبادل، وبأن الفجوة ما زالت 
عام  منذ  زخما  األكثر  كان   2021 عام  أن  إال  الصفقة،  إنجاز  باتجاه  عميقة 
التبادل، حيث عزز ذلك نتائج معركة سيف  الحراك نحو صفقة  2014 في 

القدس.
لكن حركة «حماس» أكدت في بيان لها في 18 أكتوبر في ذكرى صفقة وفاء 
األحرار، أنها «على موعد قريب مع صفقة تبادل أسرى جديدة» مع الكيان 
الصهيوني، «بعد إجبار االحتالل على الرضوخ لمطالب المقاومة». وأضافت: 
«ال مناص أمام االحتالل إال تلبية مطالبنا والتعاطي معها إلنجاز الصفقة». 
المقاومة، ولن يهدأ  أولويات  وأوضحت: أن «قضية األسرى تقف على سلم 
لها بال حتى ينال األسرى حريتهم». كما عدت الحركة «قضية تحرير األسرى 

والعمل من أجلها، مسارا استراتيجيا لديها ال يمكن التراجع عنه».

يسدل عام 2021 ستاره على معاناة متواصلة لألسرى الفلسطينيين، بين استشهاد خلف القضبان لمرضى يصارعون الموت لعزل 
انفرادي ال ينتهي، إلى اقتحاماتٍ وقمع، وإضرابات فردية تبقى قضية االعتقال اإلداري مفتوحة، فيما ال يزال أحد الملفات الحساسة 

في الصراع مع االحتالل ينتظر حال.
ä’ÉcƒdG

ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  ر  حذّ
أمس، من مصادقة االحتالل الصهيوني على 8 مخططات استيطانية 
جديدة، إلقامة 1058 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها 

القدس.
وقال أبو ردينة، إن الحكومة الصهيونية المتطرفة تحاول أن تسابق 
فلسطينية  دولة  إقامة  لمنع  األرض،  على  الوقائع  لفرض  الزمن 
متواصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف، أن قرارات 
القيادة  المتسارعة ستعمل على تسريع تنفيذ قرارات  االستيطان 
الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس خالل خطابه األخير 

في األمم المتحدة لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأكد المتحدث قائال «إذا ما أراد المجتمع الدولي وعلى رأسه الواليات 
المتحدة الحفاظ على حل الدولتين، فعليه الخروج من دائرة الشجب 
من  الصهيونية  الحكومة  لمنع  عملية  خطوات  واتخاذ  واالستنكار، 
ستدفع  تمت  إذا  والتي  الخطيرة،  االستيطانية  مخططاتها  تنفيذ 

المنطقة إلى مزيد من التوتر، والعنف، وعدم االستقرار».

وختم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بالقول «االستيطان 
كان  مهما  الفلسطينية،  األرض  عن  وسيزول  شرعي،  غير  جميعه 
الثمن، وعلى الكيان الصهيوني أن يعي بأن الطريق الوحيد أمامه هو 

لن  الذي  واالستقالل  بالحرية  الفلسطيني  الشعب  االعتراف بحقوق 
يتنازل عن شبر واحد من أرضه».

أن  أمس،  لها  بيان  في  الفلسطينية،  الخارجية  قالت  جهتها  من 
من  تؤكد  بلينكن،  عن  صدر  الذي  الموقف  بعد  االعتداءات  تواصل 
جديد أن سلطات االحتالل الصهيوني تتحدى إرادة السالم األميركية 

والدولية، وتتعمد تخريب جهود إعادة بناء الثقة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، اإلدارة األميركية، والدول كافة باتخاذ 
وقف  على  االحتالل  بإجبار  الكفيلة  العملية  الخطوات  من  يلزم  ما 
تفضي  حقيقية،  سالم  عملية  في  الفوري  واالنخراط  االستيطان، 

لتطبيق مبدأ حل الدولتين ضمن سقف زمني محدد ومتفق عليه.
وحملت االحتالل الصهيوني، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج 
التعامل  االستيطانية، محذرة من  االستعمارية  االعتداءات  ومخاطر 
معها كمشهد يومي بات مألوفا ال يستدعي أية وقفة جادة لمواجهته 

ووقف مخاطره على جهود إحياء السالم.
أهالي  المستوطنون على  ارتكبها  التي  الوحشية  االعتداءات  وأدانت 
ومواصلة  االحتالل،  قوات  بحماية  يطا  مدينة  شرق  طوبا  أم  قرية 
جنوب  منطقة  في  االستعمارية  االستيطانية  المخططات  تنفيذ 

الخليل.
وقالت الخارجية إنه «وبإجماع المراقبين وتقارير منظمات حقوقية 
وانسانية، محلية، ودولية فإن هدف االعتداءات هو سرقة مزيد من 
التجمعات  فصل  وتكريس  االستيطان،  لصالح  الفلسطينية  األرض 
محيط  في  وإغراقها  بعض  عن  بعضها  الفلسطينية  السكانية 
أمام  نهائيا  الباب  إغالق  الى  يؤدي  بما  ضخم،  تهويدي  استيطاني 
أية فرصة إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافيا، 

وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية».

بأشد  والمغتربين  الخارجية  وزارة  أدانت  السياق  هذا  وفي       
العبارات التنكيل الوحشي والقمعي الذي ارتكبته قوات االحتالل ضد 
وممتلكاتهم  ومنازلهم  ارضهم  عن  يدافعون  الذين  الفلسطينيين 
من  كل  اإلرهابية في  المستوطنين  االستيطان وعصابات  وجه  في 
بيتا وبيت دجن جنوب نابلس، كما نددت بالقمع الصهيوني الوحشي 
الذي ادى الى إصابة اكثر من 30 مواطنا باالختناق نتيجة قنابل الغاز 
عينه،  في  المواطنين  احد  وإصابة  المطاطي  الرصاص  واستخدام 
والرصاص الحي الذي ادى الى اصابة احد المواطنين في قدمه، واقدام 
قوات االحتالل على تخريب شبكات المياه والكهرباء في منطقة جبل 
صبيح، ذلك كله خدمة للمشروع االستيطاني التوسعي في منطقة 
جنوب نابلس ولحماية ارهاب المستوطنين وعناصرهم التخريبية. 

في سياق ذو صله.
إلى ذلك، أكدت القوى الوطنية الفلسطينية، في جنين وعلى مشارف 
بوحدة  التمسك  ضرورة  على  األولى  لالنتفاضة  الــ34  الذكرى 
الشعب الفلسطيني، وتعزيز روح المقاومة الشعبية، وذلك ردا على 
حملة االحتالل المسعورة بسلب األرض، واستمرار االستيطان، وازياد 

حمالت االعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
جبهة  مقر  في  الدوري  اجتماعها  خالل  الوطنية  الفصائل  ودعت 
التحرير الفلسطينية في جنين أبناء الشعب الفلسطيني إلى ممارسة 
هيئة   154 في  سيجرى  الذي  االقتراع  في  الديمقراطية  العملية 
الجاري، كحق ديمقراطي، ودعت  الحادي عشر من الشهر  محلية، في 
ثمنت  كما  السلبية.  المظاهر  عن  بعيدا  التنافس  روح  تعزيز  الى 
احياء األمم المتحدة للذكرى الـ»74» للتصويت على خطة التقسيم، 

والذي رأت به تعزيزا لحق الشعب الفلسطيني بأرضه، وحق العودة.

 دعت اإلدارة األمريكية إلى «تحويل أقوالها ألفعال»

الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف التصعيد 
االستيطاني
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من  والعشرين  الثالث  في  شيبان  الرحمن  عبد  ولد 
مشدالة  دائرة  الشرفة  ببلدة   1918 سنة  فيفري  شهر 
التابعة لوالية البويرة. حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ 
بالزاوية  رأسه  بمسقط  والفقه  والتوحيد  العربية  اللغة 
الشمالية  الضفة  وبني وغليس على  بالزواوة  السحنونية 
إلى  الرحال  لوادي الصومام. وفي العشرين من عمره شدّ 
جامع الزيتونة بتونس سنة 1938 ونال شهادة التحصيل 
في العلوم سنة 1947 وإلى جانب ذلك كان يقوم بالنشاط 
الزيتونيين  الجزائريين  الطلبة  جمعية  وترأس  الثقافي 

بتونس.
رئيس  العلم، عيّنه  رحلته في طلب  بعد عودته من 
المرحوم  اإلمام  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
العربي بمعهد  واألدب  للبالغة  أستاذا  اإلبراهيمي  البشير 
فكان   ،1948 سنة  بقسنطينة  باديس  ان  الحميد  عبد 
شعر  في  والبديع  والمعاني  البيان  عن  بحثا  يغوص 
بالمعهد  األولى  الطبقة  أساتذة  من  صنّف  وقد  المتنبي 
اإلداري  المجلس  بقرار   1954 العالمية  شهادة  (مستوى 
الشيخ  من  كل  بجانب  المسلمين)  العلماء  لجمعية 
النعيمي وأحمد حماني وعبد المجيد حيرش وعبد القادر 

الياجوري.
شغل األستاذ شيبان وهو في الجزائر عدة مهام: بينها 
الجزائريين. المسلمين  العلماء  جمعية  في  عامل  عضو 
مناهج  بإعداد  المكلفة  العليا  التعليم  لجنة  في  عضو 
الجمعية  بمدارس  المدرسية  والكتب  والتعليم  التربية 
الجزائرية:  الجرائد  في  محرر  الوطن.  أرجاء  في  المنتشرة 
النجاح .المنار والشعلة، كما أنه كان الكتاب الدائمين في 
اإلمام  من  بتكليف  الجمعية  حال  لسان  البصائر  جريدة 

الشيخ البشير اإلبراهيمي.
عند اندالع الثورة المباركة سنة 1954 التحق بها الشيخ 
المدنية  المنظمة  في  المجاهدين  من  وأصبح  شيبان 
للجبهة  اإلعالم  لجنة  في  وعضوا  الوطني  التحرير  لجبهة 
لسان  الجزائرية»  «المقاومة  جريدة  تحرير  في  ومشاركا 
كتب  وفيها  الوطني.  التحرير  وجيش  التحرير  جبهة  حال 
عدة مقاالت هامة تحت ركن «صفحات خالدة من اإلسالم» 
بدر  بين  بينها:  ومن  الحاضر  على  الماضي  فيها  يسقط 
الصديق  بكر  أبي  بنت  أسماء    .1954 نوفمبر  624 وفاتح 
أول مجاهدة عربية.– ولست أبالي حين أقتل مسلما (عن 
بشهيد  ومقارنته  عدي  بن  خبيب  الصحابي  استشهاد 
الكفاح  زبانة).  وبعد مسيرة طويلة في  أحمد  المقصلة 
لرئيس  المجاهدين عين مستشارا  إخوانه  اإلعالمي بين 

بعثة الثورة بليبيا سنة 1960.
أنياب  بين  من  واالستقالل  الحرية  افتكاك  وعند 
الوطني  المجلس  في  عضوا  انتخب  الفرنسي،  االستدمار 
التأسيسي في فجر االستقالل سنة 1962 حيث كان مقررا 

للجنة التربية الوطنية.

اللجنة  الرحمن شيبان من أعضاء  الشيخ عبد  كما كان 
مساهمة  ساهم  حيث  الجزائر  دستور  بإعداد  المكلفة 
والجهاد  العلم  أهل  من  النواب  من  مجموعة  مع  ايجابية 
اللغة  العربية  واللغة  الدولة  دين  اإلسالم  جعل  في 

الوطنية الرسمية.
والتربية  العربي  واألدب  للغة  عاما  مفتشا  عّين  وقد 
اإلسالمية في مؤسسات التعليم الثانوي الرسمي وصنّف 
في  رئاسي  بمرسوم  الليسان»  «شهادة  حملة  درجة  في 
مارس 1964. وكان نائبا للمرحوم الشيخ البشير اإلبراهيمي 
المعلمين  بإدراج  المكلفة  الوزارية  اللجنة  رئاسة  في 

واألساتذة الذين كانوا في التعليم العربي اإلسالمي الحر.
تولى الشيخ عبد الرحمن شيبان رئاسة اللجنة الوطنية 
المدرسي  والتأليف  التطبيقي  التربوي  بالبحث  المكلفة 
تأليف  على  أشرف  حيث  والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتين 
والتراجم  والنقد  واألدب  القراءة  في  كتابا  عشرين  نحو 

والبالغة والعروض والتربية اإلسالمية.
التربية والتعليم باليونسكو  كما شارك في ندوات في 
الدكتور  ترأسه  الذي  الوفد  في  المشاركة  شرف  له  وكان 
سنة  الوطنية  التربية  وزير  اإلبراهيمي»  طالب  «أحمد 
اعتماد  هي  المطروحة  األساسية  المواضيع  ومن   ،1966
األخرى  العالمية  اللغات  إلى  تضاف  خامسة  رسمية  لغة 
كانت  ولكن  والفارسية  والهندية  والصينية  العربية  منها 
عالمية.  كلغة  لغتها  لترسيم  المرشحين  أكبر  هي  إيران 
اإليراني  بالوفد  االتصال  إلى  شيبان  الشيخ  فسعى 
إلقناعهم بسحب ترشيحهم فاقتنع الوفد اإليراني وسحبوا 
ترشيحهم لصالح اللغة العربية (البصائر ع.304 بتاريخ: 

.(04/09/2009
كما سعى الشيخ عبد الرحمن شيبان مع وفود عربية 
اللغة  ترسيم  على  عارض  الذي  األمريكي  الوفد  إلقناع 
وفرنسا  بريطانيا  االعتراض  ذلك  في  يؤيدهم  العربية 
وذلك  أيضا  المسعى  هذا  في  الشيخ  ونجح  وإسرائيل 
صدر في هذه الدورة 14 قرار اعتماد اللغة العربية اللغة 
الخامسة الرسمية لهيئة اليونسكو بأغلبية 50 صوتا ضد 
11وامتناع 10 عن التصويت بعد مناقشات دامت عدة أيام.
الشيخ شيبان في جمعية العلماء المسلمين
لقد كان للشيخ عدة مهام وأفضال على الجمعية وعلى 
الجزائريين وتسلم عدة مناصب منها: عضو في المجلس 
اإلسالمي األعلى والمشاركة في الندوات العلمية والدينية 
الدينية  للشؤون  وزير  خارجه.  و  الوطن  داخل  والتربوية 
لمدة ست سنوات (1986-1980) حيث أشرف على تنظيم 
للقرآن  ملتقى  منها:  للفكراإلسالمي  سنوية  ملتقيات   6
اإلسالمية،  الصحوة  االجتهاد،  النبوية،  فالسنة  الكريم، 
اإلسالم والغزو الثقافي، اإلسالم والعلوم اإلنسانية. عضو 
ممثال  الدولي  اإلسالمي  الفقه  لمجمع  المؤسسين  من 

للجزائر.

وقد ساهم الشيخ عبد الرحمن شيبان مساهمة فعالة 
العلوم  الدين بالعاصمة (كلية  في تأسيس معهد أصول 
األميرعبد  «جامعة  افتتاح  في  جهدا  بذل  و  اإلسالمية). 
الداعية  وتعيين  بقسنطينة.  اإلسالمية»  للعلوم  القادر 
رئيسا  الغزالي  محمد  الشيخ  المرحوم  اإلسالمي  المصلح 
المتلفزة  دروسه  إلقاء  من  وتمكينه  العلمي  لمجلسها 

المتمثلة في «حديث االثنين».
– طبع آثار إمام النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن 
باديس وفي طليعتها: «مجالس التذكير من كالم الحكيم 
النذير»  البشير  حديث  من  التذكير  و»مجالس  الخبير»، 
وهي مجموعة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي 
قراءة  شجع  كما  الشهاب.  مجلته  افتتاحيات  في  نشرها 
وفي  العاصمة  مساجد  في  ودراية  رواية  البخاري  صحيح 
أرجاء الجزائر. و ترأس بعثات الحج الجزائرية إلى األراضي 

المقدسة (1980-1986)
نشاط  تجديد  في  شيبان  الشيخ  ساهم  تقاعده  بعد 
بعد   1991 منذ  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
المدني  المجتمع  هيئات  مختلف  بتكوين  اإلذن  صدور 
أحمد  الشيخ  الجمعية  لرئيس  األول  النائب  كان  حيث 
مداوما  وكان  حالها.  لسان  البصائر  لتحرير  ورئيسا  حماني 
والسيرة  والحديث  التفسير  في  دينية  دروس  إلقاء  على 
النبوية والتاريخ اإلسالمي في المساجد والمراكز الثقافية 

في العاصمة وغيرها.
وقد تولى رئاسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وعلى   1999 سنة  منذ  األسبوعية  البصائر  جريدة  وإدارة 
الجمعية  عن  قبله  أحد  يدافع  لم  كما  دافع  صفحاتها 
المقاالت تحت عنوان  الشبهات عنها في سلسلة من  ورد 
نادي   2002 جانفي   27 في  وأباطيل».واسترجع  «حقائق 
العلماء  جمعية  أحضانه  في  ولدت  الذي  التاريخي  الترقي 
بمحاضرات  نشاطه  فاستأنف  بالعاصمة،  المسلمين 
المتمثل  الجمعية  تراث  ذلك بعث  وعلى ضوء  أسبوعية 
في جرائدها: الشريعة، السنة، الصراط، الشهاب، والبصائر 
جمعية  شعب  على  وبإشرافه  وأسس  مجلدا).   12) كاملة 

العلماء في مختلف الواليات.
العلماء  وأسانيدهم  العلمية  بمروياتهم  أجازه  وقد 
العلوي،  محمد  المرحوم  المكّي  العالم  أسماؤهم:  اآلتية 
أحمد  المرحوم  األسبق  سوريا  مفتي  العالمة  فضيلة 
األمين  بلخوجة  الحبيب  محمد  الدكتور  سماحة  كفتارو، 

العام لمجمع الفقه اإلسالمي.
بقي الشيخ عبد الرحمن شيبان يحمل على كاهله عبء 
السنين وعبء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى 
أن وافته المنية وانتقل إلى جوار اهللا في صبيحة الجمعة 
2011م عن عمر  أوت   12 لـ  الموافق  1432هـ  رمضان   12
يناهز الثالثة والتسعين سنة من عمره. رحم اهللا الشيخ 

وأسكنه فسيح جنات.
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 تقلیص ومنع االستیراد أعطى الفرصة لالستثمار محلیا في المجال

يشهد إنتاج مستحضرات التجميل والعطور محليا، في السنوات األخيرة، 
انتعاشا كبيرا بعد أن استغل منتجون فرصة تقليص نشاط االستيراد خالل 
الفترة الماضية تعود إلى ما قبل جائحة كورونا، ليطوروا من نوعية سلعهم 

التي ساهمت جودتها في تراجع هيمنة المستحضرات الصينية التي ظلت 
تحتكر السوق لسنوات بالرغم من رداءتها.

يغوص العمل في ذاكرة المهاجرين األوائل إلى فرنسا

«جزائرهم» في عرضه الشرفي 
األول بالجزائر هذا األربعاء

شهدت صناعة مستحضرات 
التجميل في الجزائر 

انتعاشا كبيرا في السنتين 
األخيرتين، خاصة بعد أن 

أدرجت الحكومة هذه المواد 
ضمن قائمة المنتجات 

الممنوعة من االستيراد 
سابقا، ما أعطى فرصة 

للمنتج المحلي لفرض 
نفسه في السوق الوطنية، 
خاصة وأن عديد العالمات 

استطاعت أن تعرض سلعا 
مطابقة لمعايير التصنيع، 

ما من شأنه أن يخفف العبء 
على الخزينة العمومية. 

ويؤكد عدد من تجار هذه 
المواد في سوق بومعطي 

للبيع بالجملة والتجزئة 
بالجزائر العاصمة في دردشة 

جمعتهم مع «الرائد»، أن 
مواد التجميل الجزائرية 

اكتسحت السوق بقوة بعد 

أن كان المجال حكرا على 
المستحضرات الصينية التي 

تعد مطلب غالبية النساء 
متوسطات ومحدودات الدخل 

نظرا النخفاض أسعارها.
وأشار هؤالء إلى أن هذه 

المستحضرات وغيرها من 
المنتجات التابعة للعالمات 

الفرنسية الشهيرة كانت 
تعد األكثر تداوال في السوق، 

غير أن السلعة الجزائرية 
أصبحت تنافس هي األخرى 
مؤخرا وباتت ال تقل تنوعا 

عن المنتجات المستوردة 
والتي يقتصر رواجها حاليا 

على الميسورات والموظفات 
ذوات الدخل المرتفع، 

وأوضح من استوقفناهم في 
هذا التقرير أنه وبالرغم من 

توفر البديل المحلي، إال أن 
منتجات تركيا ال تزال واسعة 
االنتشار وكثيرة الطلب نظرا 

لجودتها العالية.
وعن عدد العالمات 

الجزائرية الموجودة، كشف 
تجار مواد التجميل أن 

الماركات المحلية في تزايد 
ملفت، إذ يفوق عددها 

حاليا العشر عالمات، بعضها 
يعتمد على الخبرة التركية 

باعتبارها رائدة في المجال، 
وغالبيتها تستخدم مادة 

أولية مستوردة من بلدان 
أجنبية، مؤكدين أن اإلنتاج 

المحلي عرف قفزة نوعية 
خاصة في ما يتعلق بزيوت 
الشعر واألقنعة الطبيعية، 

الفتين إلى أن اإلنتاج المحلي 
يعد الفتا أيضا بالنسبة 
للمستحضرات المغذية 

للجسم وفي إنتاج «الشامبو» 
و»الصابون» وزيوت الشعر 
وكريمات ترطيب وتغذية 

الجسم، مشيرين إلى وجود 
ماركات جزائرية مقلدة 

تعمل بالشراكة مع الشركات 
األصلية المصنعة، بحيث 

يمكن التفريق بين المقلدة 
واألصلية.

ويتحدث التجار عن تراجع 
استعمال مستحضرات 
التجميل الصينية التي 

كانت مهيمنة على السوق 
المحلية، بسبب رداءة 

النوعية والزيادة غير المبررة 
في األسعار والتقليد السيئ 

لبعض الماركات.
حياة سرتاح

تقدم شركة االنتاج السينمائي «ماكينق اوف برود» األربعاء المقبل 
العرض  العاصمة،  بقلب  تتواجد  التي  الجزائر  سينيماتيك  بقاعة 
لينا  للمخرجة  «جزائرهم»  الطويل  الوثائقي  للفيلم  األول  الشرفي 
الفلسطينية  الجزائرية  المخرجة  وتفتح  المخرجة،  سوالم، بحضور 
أواسط  الجزائر،  تاريخ غامض عاشته  العمل صفحات من  في هذا 
من  لجمع  المنسي  النفسي  التاريخ  وتستكشف  الماضي  القرن 

المهاجرين األوائل إلى فرنسا.
عربية  مهرجانات  عدّة  في  المخرجة  به  شاركت  الذي  الفيلم  هذا 
بحسب  طرحه  وطرافة  لثرائه  نظرا  األنظار  إليه  شدّت  ودولية، 
النقاد، وقد سبق أن فاز الفيلم بجائزة «السوسنة السوداء» ألفضل 
عمان  لمهرجان  الثانية  الدورة  في  طويل  وثائقي  عربي  فيلم 
فيلم  أحسن  جائزة  على  العمل  أيضا  وحصل  الدولي،  السينمائي 
عربي وثائقي طويل في مهرجان الجونة السينمائي بمصر، وكذلك 
لمهرجان  الطويلة  األفالم  بمسابقة  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة 
الهجرة  الفيلم، ذاكرة ستين عاما من  بالسويد، وفي هذا  «مالمو» 
الجزائرية، تحاول المخرجة استنطاقها انطالقا من تجربة عائلية، 
62 بعد  واالنفصال  النفي  إلى  الحبّ  من  وجدتها  جدها  قصة  من 

عاما من الزواج.
وتقول المخرجة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية في تصريحات 
جدي  قصة  أستقرئ  أن  حاولت  الفيلم  طريق  «عن  لها:  سابقة 
وجدتي اللذين وصال في الخمسينيات من القرن الماضي إلى فرنسا، 
كنت أحسّ أن هويتي الجزائرية غامضة وأنا أتساءل منذ الصغر ما 
قصة جدي وجدتي ولم أكن أعرف تحديدا ما الذي جرى في الجزائر 

في تلك السنوات».
ومن خالل هذه القصة الشخصية «العائلية»، قصة جدّيها مبروك 
وعائشة، تغوص المخرجة في ذاكرة المهاجرين الجزائريين األوائل 
«كانت  قائلة:  جدّيها  قصة  عن  سويلم  لينا  وتحدثت  فرنسا  إلى 
تبلغ من العمر 15 عاما وكان عمره 19 عاما، وانتهى بهما المطاف 
في الغرفة ذاتها دون معرفة بعضهما بعضا، هكذا كان األمر في 

لقد صدمتني  الجزائري،  الريف  الماضي في  القرن  الخمسينيات من 
قصتهما بشكل كبير، نظرا ألن عمر كل منهما يزيد عن 80 عاما كانا 
ال يزاالن يشعران بألم حاد عندما فكرا في االنفصال .. هذه صدمات 
تطاردك مدى الحياة وال نتحدث عنها في فرنسا، كانت هذه األرواح 
غير مرئية أو ذابت في كتلة موحدة، نحن نتحدث عن المغتربين 
والمنفيين .. أردت أن أسلط الضوء على التعقيد الذي يحفّ هذه 
القصص والمسارات الفردية». يُذكر أن مخرجة الفيلم لينا سويلم 
السياسة  وعلم  التاريخ  درست  وقد  وممثلة  أفالم  صانعة  هي 
ومنظمة  كصحفية  عملت  ثم  باريس،  في  السوربون  جامعة  في 
في  عملت  فقد  باألفالم،  الخاصة  المهرجانات  من  عدد  في  برامج 
مهرجان حقوق اإلنسان السينمائي الدولي في العاصمة األرجنتينية 
إخراج ومؤلفة  آيريس، وتعمل حاليا كمخرجة ومساعدة  بوينوس 

في عدد من المشاريع السينمائية والوثائقية في باريس.
حياة سرتاح

انتعاش في انتاج مواد 
التجميل والعطور في الجزائر

حاصرتهم  شخص   16 إنقاذ  البويرة:   
الثلوج

حيزر  لبلدية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  عناصر  تمكن 
حاصرتهم  شخصا   16 إنقاذ  من  السبت،  صبيحة  البويرة  بوالية 
الثلوج، وحسب ذات المصالح، األشخاص العالقون هم 3 أطفال 
وامرأتين و11 رجال، حيث حاصرتهم الثلوج بالطريق الغير مصنف 
الرابط بين الطريق الوطني رقم 33 ومنطقة تيكجدة بالتحديد 
في المكان المسمى عين علوان، وكانت مصالح األرصاد الجوية، 
أمس  ونهار  اليوم  لنهار  الجوية  الحالة  حول  تحذيرا  نشرت  قد 
يتعلق بهبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر الواليات الساحلية، 
وأوضحت النشرية أن السواحل المعنية هي:مرسى بن مهيدي، 
الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، 
الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة 
والقالة، مشيرة أن صالحية النشرية تمتد إلى غاية صباح األحد.

أم البواقي: إنقاذ 6 أشخاص تعرضوا 
لالختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون

البواقي، أمس السبت،  تمكن أعوان الحماية المدنية بوالية أم 
من إنقاذ 6 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 12 و60
سنة، وهذا بعد تعرضهم لالختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون 
المنبعث من مدفأة وذلك بالمكان المسمى حي النهضة ببلدية 
البواقي، وحسب المصدر فإن الضحايا تم تقديم اإلسعافات  أم 
األولية لهم في عين المكان ومن ثمة تم نقلهم إلى مستشفى 
محمد بوضياف بالوالية، ومن جهة أخرى، أنقذ عناصر الحماية 
مماثل  حادث  في  واحدة  عائلة  من  أشخاص   5 مؤخرا  المدنية 
المدنية  الحماية  مصالح  تمكنت  كما  البيضاء،  عين  بمدينة 
من اسعاف وإنقاذ 41 شخصا يعانون من صعوبات وضيق في 
والية  من  بكل  الكربون،  احادي  غاز  استنشاقهم  جراء  التنفس 
سوق  تيسمسيلت،  البواقي،  أم  سكيكدة،   بوعريريج،  برج 

أهراس، الجزائر ، البليدة، نعامة، غليزان، قسنطينة وعنابة.

الطرقات  غلق  في  تتسبب  الثلوج  تراكم 
بـ 4 واليات

كشف مركز اإلعالم وتنسيق المرور للدرك الوطني، أمس السبت، 
عن غلق عدة طرق وطنية بسبب تراكم الثلوج، وأوضحت ذات 
البويرة، تم تسجيل غلق كل  أنه على مستوى والية  المصالح، 
من الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين واليتي البويرة 
وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية األسنام والطريق 
بالضبط  وزو  وتيزي  البويرة  بين واليتي  الرابط   15 رقم  الوطني 
لوالية  بالنسبة  أما  أغبالو،  بلدية  كول  منطقة  مستوى  على 
تيزي وزو، فقد سجلت ذات المصالح، غلق الطريق الوطني رقم 
15 الرابط بين واليتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى 
منسوب  ارتفاع  الثلوج،  بسبب  إفرحونان،  بلدية  تيروردة  فج 
المياه الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان 
الثلوج  تراكم  أيضا  وأدى  الزاوية،  قرية  مستوى  على  ومكودة 
الى غلق الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين واليتي 
إييودرارن،  بلدية  نكوالن  تيزي  بمنطقة  وزو  وتيزي  البويرة 
والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين واليتي البويرة وتيزي وزو 
على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي والطريق الوالئي 
إيليلتن  ببلدية  وبجاية  وزو  تيزي  واليتي  بين  الرابط   253 رقم 
أومالو  أيلولة  بلدية  مستوى  على   09 رقم  الوالئي  والطريق 
الرابط بين واليتي تيزي وزو وبجاية   251 الوالئي رقم  والطريق 
أغلقت  بجاية،  وبوالية  بوزقن،  بلدية  الشريعة  منطقة  عند 
الثلوج الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى قرية مليحة بلدية 
رقم  الوالئي  الطريق  أغلق  الشلف،  لوالية  وبالنسبة  شالطة، 
بالمكان  الرحمان  عبد  وسيدي  تلعصة  بلديتي  بين  الرابط   44

المسمى الجرف األزرق بسبب انجراف التربة وتساقط الحجارة.

حياة. س

 استهدفوا هواتف نقالة وأغراض 
شخصية للضحايا

توقيف 6 متورطين 
في قضايا السرقة تحت 
طائلة العنف بسطيف

األمن بوالية سطيف خالل فترة وجيزة  أطاح عناصر من 
طائلة  تحت  بالسرقة  تتعلق  قضايا  في  متورطين   6 بـ 
بوسط  أطوارها  وقع  قضايا   6 معالجة  إثر  وذلك  العنف، 

عاصمة الوالية.
أمس فإن  األمنية  المصالح  لذات  بيان  له  أشار  ما  وحسب 
الحضري  األمن  مصالح  قبل  من  أطرت  الستة  العمليات 
سطيف،  والية  بأمن  السادس  الحضري  األمن  وكذا  الثاني 
وجاءت عقب تلقي عدة شكاوى بخصوص تعرض مواطنين 
للسرقة بالعنف و تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة 
استهدفت   المدينة  بوسط  مجهولين  قبل  من  بيضاء 
الفور  على  ليتم  الشخصية،  وأغراضهم  النقالة  هواتفهم 
كل  تحليل  من  انطالقا  موسعة  وتحريات  أبحاث  إطالق 
المعطيات واألدلة واستغالال ألدق التفاصيل، والتي أفضت 
ليتم  فيهم،  المشتبه  تحديد  إلى  وجيز  زمني  ظرف  وفي 
توقيف 06 أشخاص،  كلهم  من ذوي السوابق العدلية، أين 
تم تحويلهم  للمصلحة وفتح تحقيق معمق في مالبسات 

القضايا.
اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد  فإنه  المصدر  وحسب 
ملفات  القضائية  الضبطية  أعدت  الالزمة،  القانونية 
في  السرقة  تهمة  عن  الستة  المتورطين  ضد  جزائية 
الطريق العام تحت طائلة التهديد والعنف بأسلحة بيضاء 

أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
حياة. س

في قضايا تورط فيها آل هامل، آل 
طحكوت وآل حداد

تأجيل إعادة محاكمة 
والي العاصمة السابق 
زوخ ليوم 11 ديسمبر

أجلت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة 
النظر في القضايا المتابع فيها الوالي السابق 
لوالية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ إلى 11

ديسمبر الجاري بطلب من دفاع المتهم.
قضايا  في  السابق  العاصمة  والي  ويتابع 
المدير العام السابق لألمن الوطني عبد الغني 
هامل، محي الدين طحكوت وعلي حداد والتي 
أدين فيها زوخ بـ 13 سنة سجنا، لتقرر غرفة 
الطعن  قبول  العليا،  المحكمة  لدى  االتهام 
فيها  المتابع  القضايا  جميع  في  بالنقض 
الوالي السابق لوالية الجزائر مع إحالة الملفات 
على مجلس قضاء تيبازة مجددا، إلعادة أطوار 

المحاكمات الثالث التي أدين فيها.
ابتدائية  أحكاما  أيد  قد  المجلس  ذات  وكان 
بتهم  المتابع  المتهم  ذات  حق  في  صدرت 
ومحالت  وعقارات  استثمارية  مشاريع  منح 
طحكوت  الدين  محي  األعمال  لرجلي  تجارية 
وعلي حداد وعائلة المدير العام السابق لجهاز 
األمن عبد الغني هامل، حيث أيدت تهم منح 
إبرام  عند  مبررة  غير  امتيازات  للغير  عمدا 
التشريعية  لألحكام  مخالفة  وعقود  صفقة 
وإساءة  عمومية  أموال  تبديد  والتنظيمات، 
استغالل الوظيفة من طرف موظف عمومي 
المصالح  تعارض  القانون  يخرق  نحو  على 
دون  وتخفيضات  ضريبية  إعفاءات  منح 
تبرئته  تمت  فيما  الرسم،  في  قانوني  مبرر 
الصفقات  إبرام  مجال  في  الرشوة  تهمة  من 

العمومية والعقود.
حياة. س

 األغواط:
حكم بـ 18 شهر حبس 
مع اإليداع لعشريني 
تورط في حيازة الكيف

لـألمن  التابعة  الشرطة  من  عناصر  تمكن 
الحضري األول بأمن والية األغواط خالل اليومين 
فيه  مشتبه  شخص  توقيف  من  الماضيين 
قضية  في  لتورطه  سنة   (20) العمر  من  يبلغ 

حيازة مخدرات (كيف معالج) قصد البيع.
بيان  حسب  األمني  النشاط  حيثيات  وتعود 
إلى عمل  المصالح األمنية أمس  صدر عن ذات 
فيه  المشتبه  قيام  عن  مسبق  استعالماتي 
على  المخدرات  وترويج  ببيع  الذكر  السالف 
قطاع  عبر  المتواجدة  األحياء  أحد  مستوى 
االختصاص بمدينة األغواط، لتتمكن المصلحة 
توقيف  من  والتحريات  األبحاث  تكثيف  وبعد 
المعني الذي ضبط بحوزته كمية من المخدرات 
مهيأة للبيع، ليتم على إثر ذلك تحويله والكمية 

المحجوزة من المخدرات إلى مقر المصلحة.
استكمال  وبعد  الذكر  سالف  المصدر  وحسب 
تقديم  تم  للقضية  الجزائية  اإلجراءات  ملف 
لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  فيه  المشتبه 
محكمة األغواط، الذي أحال الملف على إجراءات 
المثول الفوري للجلسة، ليصدر في شأنه حكم 
مالية  غرامة  اإليداع،  مع  حبس  شهر   (18) بـ 

قدرها 50000.00 دينار.
حياة. س
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