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بمناسبة حلول العام المیالدي الجدید، المصادف لیوم السبت 1 جانفي 2022، تتقدم جریدة 
الرائد إلى قرائھا الكرام وإلى كل الشعب الجزائري، بأخلص وأصدق عبارات التھاني، 
متمنیة أن تكون السنة المیالدیة الجدیدة محطة أخرى لتحقیق مزید من المكاسب والرقي 

واالزدھار لوطننا الجزائر. 
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الخميس 30 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 28 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
اإلنسان لحقوق الوطني المجلس أعضاء بتشكیلة یتعلق رئاسیا مرسوما وقع

ÊóŸG ™ªàéª∏d »æWƒdG ó°UôŸG AÉ°†YCGh ¢ù«FQ Ö°üæj ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

ádhódG IQÉjR »¡æj ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdG
ôFGõ÷G ¤EG 

أنھى رئیس الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، محمد ولد الشیخ الغزواني مساء 
أمس، زیارة الدولة التي قام بھا الى الجزائر بدعوة من رئیس الجمھوریة، عبد 

المجید تبون.
لوھران،  بلة»  بن  «أحمد  الدولي  بالمطار  الموریتاني  الرئیس  تودیع  في  وكان 
الوزیر األول، وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان ووالي وھران، سعید سعیود.
وقد استعرض رئیس الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، محمد ولد الشیخ الغزواني 
والوزیر األول وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان تشكیالت عسكریة للجیش 

الوطني الشعبي أدت لھما التحیة الشرفیة.
ألرزیو  البتروكیمیائیة  الصناعیة  المنطقة  أمس،  الموریتاني  الرئیس  زار  وقد 
والنقل  للتجھیز  الموریتانیین  بالوزراء  كان مرفوقا  (شرق والیة وھران) حیث 
العالي  المھني الطالب ولد سید أحمد والتعلیم  محمد محیمید والتشغیل والتكوین 
والمناجم  الطاقة  وزیر  وكذا  هللا  عبد  الشیخ  ولد  سیدي  أمال  العلمي  والبحث 

الجزائري محمد عرقاب.
ق. و

المدیر العام لـ «سوناطراك» یكشف عن المشاریع المستقبلیة للمجمع 

É¡JÉ≤à°ûeh á«dhÎH OGƒe ôjó°üJ ƒëf
É«fÉàjQƒe ¤EG 

العام لمجمع سوناطراك توفیق حكار أمس، بوھران عن  المدیر  الرئیس  كشف 
الجمھوریة اإلسالمیة  الى  البترولیة ومشتقاتھا  المواد  مشاریع مستقبلیة لتصدیر 
الرئیس  زیارة  ھامش  على  الجزائریة،  األنباء  لوكالة  حكار  وذكر  الموریتانیة. 
الموریتاني محمد ولد الشیخ الغزواني لمجمع انتاج الیوریا واألمونیاك بالمنطقة 
ھذه  أن  الجزائر،  الى  الدولة  زیارة  إطار  في  بأرزیو  البتروكیماویة  الصناعیة 
البترول  ومشتقات  البترولیة  المواد  بتسویق  أساسا  تتعلق  المستقبلیة  المشاریع 
إضافة الى مادتي البروبان والبوتان. وقال إن إضافة على ذلك «ھناك مشاریع 
مستقبلیة أیضا متعلقة بتصدیر األسمدة اآلزوتیة» إلى موریتانیا. وأبرز حكار أن 
ھذه الزیارة تعد «فرصة لمجمع سوناطراك إلعطاء صورة عن قدراتھ اإلنتاجیة 
للمواد البترولیة وكذا حول إنتاج األمونیاك والیوریا»، مشیرا إلى أن ھناك آفاق 

تصدیر لھتین المادتین الى موریتانیا عن طریق البحر.                      ق. إ
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أكد وزیر الطاقة والمناجم, محمد عرقاب أن االنتاج التجاري للمحروقات بالجزائر 
سجل ارتفاعا بنسبة %16.1 خالل األشھر التسعة األولى لسنة 2021 مقارنة 

بنفس الفترة من سنة 2020.
االنتاج  أن  «وأج»،  الجزائریة  األنباء  لوكالة  تصریح  في  عرقاب  وأوضح 
التجاري للمحروقات یكون بذلك قد انتقل من 7ر%104 ملیون طن معادل نفط 
في نھایة سبتمبر 2020 إلى 5ر121 ملیون طن معادل نفط في نھایة سبتمبر 
2021. ویتعلق األمر بانتعاش كبیر للنشاطات في فرع المحروقات یأتي عقب 
سنة 2020 التي «عرفت تراجعا في االستثمارات وتباطؤ في وتیرة النشاط». 
وسجل ھذا األداء أساسا بفضل ارتفاع انتاج الغاز الطبیعي و غاز البترول الممیع 
على توالي بـ %31+ و %4. وفیما یتعلق بحجم الصادرات، أشار الوزیر، إلى 
تسجیل توجھ تصاعدي قدر بـ 72 ملیون طن معادل نفط أي زیادة بنسبة 22%..
ف. م

وقع رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، مرسوما رئاسیا یتعلق 
بتشكیلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وأمر بتنصیبھ، حسب 

ما أورده أمس، بیان لرئاسة الجمھوریة.

عبد  األختام،  حافظ  العدل  وزیر  أكد 
الرشید طبي، أن تنصیب أعضاء المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان یعد «لبنة أخرى 

في تدعیم الحقوق والحریات».
وفي كلمة لھ خالل مراسم التنصیب التي 
أكد  الجمھوریة،  رئیس  من  بأمر  تمت 
طبي أنھ بتنصیب أعضاء المجلس تكون 
لبنة أخرى في تدعیم  الدولة قد وضعت 
-مثلما  ذلك  ویأتي  والحریات،  الحقوق 
وفقا  المؤسساتي  للبناء  «استكماال  قال- 
ألحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020
في إطار المسعى الشامل لبرنامج رئیس 
الجزائر  تمكین  إلى  الرامي  الجمھوریة، 
من مؤسسات قویة ومستدیمة تھدف إلى 

تكریس دولة الحق والقانون».
حرص  الوزیر  أبرز  الصدد،  ھذا  وفي 
األساسیة  الحقوق  الجزائر على «حمایة 

لحمایتھا  آلیات  وإیجاد  المواطنین  لجمیع 
وترقیھا  الفعلیة  ولممارستھا  جھة،  من 
من جھة أخرى»، مضیفا أن ھذا األمر 
لحقوق  الوطني  المجلس  بھ  «یتكفل 
اإلنسان، مما یجعل منھ أداة فضلى لتفعیل 
األھداف،  ھذه  لتحقیق  شاملة  مقاربة 
تؤدیھ  الذي  األساسي  الدور  إلیھ  یضاف 

السلطة القضائیة في ھذا المجال».
واعتبر أن دور المجلس في مجال ضمان 
حمایة حقوق اإلنسان «یتجلى فیما نصت 
الدستور،  من   212 المادة  أحكام  علیھ 
بأن یتولى مھمة الرقابة واإلنذار المبكر 
والتقییم في مجال احترام حقوق اإلنسان 
انتھاك ھذه  المجلس كل حاالت  ویدرس 
علمھ،  إلى  تبلغ  أو  یعاینھا  التي  الحقوق 
كما یتلقى الشكاوى المتعلقة بھا والتحقیق 
اإلداریة  للسلطات  النتائج  وإبالغ  فیھا 

للجھات  األمر،  اقتضى  وإذا  المعنیة، 
تقاریر  یرفع  كما  المختصة،  القضائیة 
الجمھوریة  رئیس  السید  إلى  سنویة 
ویعمل على نشرھا». أما في مجال ترقیة 
«یبادر  المجلس  فإن  اإلنسان،  حقوق 
واالتصال  واإلعالم  التحسیس  بأعمال 
وتوصیات  واقتراحات  آراء  ویبدي 

متعلقة بذلك».
أضاف  -مثلما  أیضا  التشكیلة  وتتضمن 
في  نشطة  وطنیة  «شخصیات  الوزیر- 
من  وجامعیین  اإلنسان  حقوق  مجال 
جزائریین  وخبراء  االختصاص  ذوي 
اإلقلیمیة لحقوق  أو  الدولیة  الھیئات  لدى 
اإلنسان، كما حظیت المرأة بالتمثیل، إذ 
اشترط المشرع أن یكون نصف األعضاء 

المنتمین للمجتمع المدني من النساء».
إ. س

وذوي  المجاھدین  وزیر  أمس،  قال، 
سكان  إن  ربیقة،  العید  الحقوق، 
إبان  طالئعیا  دورا  لعبوا  األھقار 
التصدي  في  المجیدة،  التحریر  ثورة 
للحمالت االستعماریة الشرسة ومقاومة 
ومعالم  الھویة  طمس  محاوالت  كل 

الشخصیة الوطنیة.
عنھ  نیابة  قرأھا  كلمة  في  ربیقة،  أكد 
الھاشمي عفیف،  للوزارة،  العام  األمین 
«مساھمة  حول  تاریخیة  ندوة  خالل 
والثورة  المقاومة  في  األھقار  منطقة 
مشعل  جمعیة  نظمتھا  التحریریة»، 
«كان  أنھ  المجاھد،  بمتحف  الشھید 
طالئعیا  دورا  األھقار  منطقة  لسكان 
إبان الثورة التحریریة، حیث تمكنوا من 
الرامیة  المخططات  وجھ  في  الوقوف 
الشعب  خیارات  على  االلتفاف  إلى 
بیان  حددھا  التي  واألھداف  الجزائري 
رأسھا  وعلى   ،1954 نوفمبر  أول 
ال  وحدة  الجزائر  بسیادة  االعتراف 

تتجزأ».
وأضاف في ذات السیاق، أن «صحراءنا 
النتفاضات  مصرحا  كانت  الكبرى 
عارمة ضد جحافل القوات االستعماریة 
المدججة بمختلف األسلحة منذ المقاومة 
االستقالل،  تحقیق  غایة  والى  الشعبیة 
أبلى فیھا أبناء الشعب الجزائري البالء 
المستعمر  مواجھة غطرسة  في  الحسن 

وحمالتھ الشرسة».
«ببسالة  الوزیر-  -یقول  تصدوا  كما 
وتحملوا  االستعماریة  لألطماع  وإقدام 

شرف  ونالوا  وعزیمة  بإیمان  الشدائد 
الھویة  طمس  محاوالت  كل  مقاومة 
معتبرین  الوطنیة،  الشخصیة  ومعالم 
والعرض  بالشرف  مساسا  بھا  المساس 
ال مناص من مواجھتھا بكل الوسائل».

وأبرز ربیقة أن من بین الرجال العظماء 
الحاج  المرحوم  «المجاھد  المنطقة  في 
التي  الشامخة  القامة  أخاموك،  موسى 
المستعمر  خطط  تقویض  في  ساھمت 
الخالدة  التاریخیة  بمواقفھا  ومواجھتھا 
لموقف  استراتیجیا  دعما  شكلت  التي 
مفاوضات  خالل  الجزائري  المفاوض 
أخاموك  للمرحوم  كان  كما  إیفیان». 
كبیرا  «دورا  المتحدث--  --یضیف 
دول  من  باألسلحة  الثورة  دعم  في 
الثورة  مراكز  إلى  ونقلھا  الجوار 
الحصار  اشتداد  بعد  خاصة  التحریریة 
خطي  وإقامة  الشمالیة  المناطق  على 
الغربیة  حدودنا  على  وموریس  شال 
استحضر  وبالمناسبة،  والشرقیة». 
الراحل،  المجاھد  ذكرى  أیضا  الوزیر 
محمود قمامة، قائال أنھ «واحد من أبناء 
نالوا شرف  الذین  تمنراست المخلصین 
نوفمبر  ملحمة  صناعة  في  المشاركة 
المجیدة، وكان من الرجال األشداء ذوي 
العزیمة واإلرادة الذین شاركوا في فتح 
بجنوبنا  التحریریة  للثورة  جدیدة  جبھة 
المحققة  المكاسب  بھا  تدعمت  والتي 
داخلیا وخارجیا، فكانت لھ مسیرة ثوریة 
حافلة ستبقى تذكرھا األجیال القادمة».

وأضاف في ذات اإلطار: «ونحن الیوم 

ونستذكر  برجالھا  خالدة  ثورة  نخلد  إذ 
بعرفان نضال رموزھا، إنما نحیي روح 
الصمود والتحدي لمواصلة بناء وتجدید 
المكاسب  ظل  في  الجزائر  صرح 

الجدیدة المحققة على كافة األصعدة».
وأشار إلى «االھتمام الذي تولیھ الدولة 
للتاریخ الوطني لربط الحاضر بالماضي 
تواصل  عبر  المستقبل،  واستشراف 
األجیال ضمن المحددات الكبرى للھویة 
وھو  الوطنیة،  الشخصیة  ومكونات 
المیدان الذي كان لھ مجال رحب ضمن 
برنامج  لتنفیذ  الحكومة  عمل  مخطط 
رئیس الجمھوریة، ووضعت لھ وزارة 
المجاھدین وذوي الحقوق خارطة عمل 

محددة األھداف».
وشھدت الندوة مداخلة لألستاذ المؤرخ، 
إلى  فیھا  تطرق  الذي  بیتور،  عالل 
المقاومة في الجنوب الجزائري، مبرزا 
مخططات  إجھاض  في  نجحت  أنھا 
على  لالستیالء  أخرى  ودول  فرنسا 

خیرات الجزائر.
من  بالرغم  أنھ  إلى  المؤرخ  وأشار 
فصل  الفرنسي  المستعمر  محاوالت 
الجنوب عن الشمال في محاولة لضرب 
ثورة التحریر المجیدة، إال أن «التفاف 
التحریر  جبھة  حول  المنطقة  سكان 
المحاوالت  كل  ضد  ووقوفھم  الوطني 
الحفاظ  من  مكن  لالحتالل  البائسة 
واسترجاع  الوطني  التراب  وحدة  على 
سیادة الجزائر على أرضیھا فیما بعد»
.                                   ع. ط
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إ. س 
من   211 المادة  ألحكام  «طبقا   : البیان  في  وجاء 
الدستور، وقع رئیس الجمھوریة، السید عبد المجید 
أعضاء  بتشكیلة  یتعلق  رئاسیا  مرسوما  تبون، 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وأمر بتنصیبھ».
أمس،  الجمھوریة،  رئیس  نصب  أخرى،  جھة  من 
المدني،  للمجتمع  الوطني  المرصد  رئیس وأعضاء 
نص  على  وبناء  الدستوریة  لصالحیاتھ  طبقا  وھذا 
بیان  بھ  أفاد  ما  حسب  الدستور،  من   213 المادة 

لرئاسة الجمھوریة.

وجاء في البیان: «طبقا لصالحیاتھ الدستوریة، وبناء 
الدستور، نصب رئیس  المادة 213 من  على نص 
وأعضاء  رئیس  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة، 

المرصد الوطني للمجتمع المدني».
الھیئة  ھذه  أعضاء  الرئیس  «وجھ  وبالمناسبة 
بمسؤولیاتھم،  االضطالع  إلى  الھامة  االستشاریة 
للمساھمة في ترقیة المواطنة والممارسة الدیمقراطیة 
والوطني،  المحلي  المستویین  على  الوطنیة،  والقیم 

تجسیدا اللتزاماتھ».



3 الخميس 30 ديسمبرالحدث
2021  الموافق 

ل 28 جمادى األولى  
1443 ه  

عبارة عن شاحنات مرسيدس-بنز محلية الصنع 

لوجيترانس تستلم الحصة 
األخيرة لطلبيتها الموجهة 

لتعزيز أسطولها
   

واللوجستیك  للبضائع  البري  للنقل  العمومي  المجمع  استلم 
نصف  الشاحنات  طلبیة  من  األخیرة  الحصة  "لوجیترانس" 
الصنع  محلیة  "مرسیدس-بنز"  العالمة  ذات  المقطورة 
أفاد  المصدرین، حسبما  ومرافقة  أسطولھ  لتعزیز  والموجھة 

بھ بیان للمجمع.
وجاء في البیان : "استلم مجمع لوجیترانس أول أمس الحصة 
األخیرة من طلبیة إجمالیة القتناء 300 شاحنة نصف مقطورة 
رباعیة الدفع (4×6) تقدم بھا لدى الشركة الجزائریة إلنتاج 
الدفاع  لوزارة  التابعة  مرسیدس-بنز  الثقیل  الوزن  مركبات 

الوطني".
ویأتي استالم ھذه الحصة األخیرة المتكونة من عشر شاحنات 
تنفیذا لالتفاقیة المبرمة بین "لوجیترانس" والشركة الجزائریة 
وتجسیدا  سنوات  ثالث  لمدة  الثقیل  الوزن  مركبات  إلنتاج 
2021 لمخطط استثمار ضخم سطره المجمع للفترة -2019
بمعدل 100 شاحنة سنویا والذي تبلغ قیمتھ 5ر4 ملیار دج, 

یوضح ذات المصدر.
سنة  من  ابتداء  االتفاقیة  ھذه  "تجدید  المجمع  یعتزم  كما 
غرار  على  األصناف  مختلف  من  شاحنات  القتناء   2022
الدفع فضال عن حامالت اآللیات.  ثنائیة ورباعیة  الشاحنات 
یبذلھا  التي  الحثیثة  "الجھود  إطار  في  العملیة  ھذه  وتتدرج 
الخدمات  من  والتحسین  أسطولھ  لوجیترانس"لتعزیز  مجمع 
المتعاملین االقتصادیین من  التي یعمل على توفیرھا لصالح 
القطاعین العمومي والخاص وكذا لمواكبة توجھات السلطات 
نحو  خاصة  المحروقات  خارج  الصادرات  لترقیة  العمومیة 

البلدان األفریقیة"، یبرز نفس المصدر.
ف.ب 

ستكون بضواحي سيدي عبد اهللا قبل نهاية 2022

تسليم مشروع 20 ألف وحدة 
سكنية "عدل" 

أفاد وزیر السكن والعمران والمدینة، محمد طارق بلعریبي، 
خالل زیارتھ لمشروع إنجاز 20 ألف وحدة سكنیة "عدل" 
الجزائر  غرب  هللا،  عبد  لسیدي  الجدیدة  المدینة  بضواحي 
العاصمة، أن أشغال االنجاز ستنتھي قبل نھایة سنة 2022.

تفقدیة  زیارة  في تصریح صحفي على ھامش  الوزیر  وقال 
باإلیجار  البیع  صیغة  من  سكنیة  وحدة  ألف   20 لمشروع 
أن  هللا،  عبد  سیدي  الجدیدة  المدینة  أطراف  على  (عدل) 
"الھدف المسطر ھو االنتھاء من االنجاز في جمیع الجوانب 
(سكنات، طرق ومنشآت) قبل نھایة سنة 2022"، مشیرا إلى 

أن ما نسبتھ 70 بالمائة من المشروع ھو حالیا قید االنجاز.
الجمھوریة،  رئیس  من  بتوجیھ  الدولة،  أن  الوزیر  وأبرز 
سخرت جمیع األموال العتماد طریقة جدیدة لإلنجاز وتقضي 
جمیع  في  الوتیرة  وبنفس  الوقت  نفس  في  األشغال  بانطالق 
تفادیا  وذلك  والمنشئات  والطرق  السكنات  فیھا  بما  الجوانب 
تبدأ  المشاریع  انجاز  عملیة  كانت  إذ  السابقة،  لإلشكالیات 
بالسكنات ثم الطرق وبعدھا المنشآت وھو "ما تسبب في تذمر 

لدى المكتتبین"، حسبھ.
وأشار الوزیر إلى أن عملیة انجاز 20 ألف وحدة سكنیة على 
أطراف المدینة الجدیدة لسیدي عبد هللا، الذي انطلقت أشغالھ 
وبید  جزائریة  دراسات  بمكاتب  تمت   ،2020 جویلیة  في 
عاملة جزائریة (مھندسین وعمال)، مذكرا أن كل المشاریع 
من  جزائریة  بناء  بمواد  تنجز  الوطني  القطر  عبر  السكنیة 

خرسانة ومواد تلبیس ومواد النجارة الداخلیة والخارجیة.
ق.و

وخالل ھذا اللقاء، الذي جرى بمقر المجلس 
مختلف  ممثلي  بحضور  الوطني،  الشعبي 
الفیدرالیات المنضویة تحت لواء الكنفدرالیة 
لجنة  وأعضاء  العمل  ألرباب  الجزائریة 
اللجنة،  رئیس  أكد  االقتصادیة،  الشؤون 
اسماعیل قوادریة، أن ھذا اللقاء یھدف إلى 
االقتصادیین  المتعاملین  بین  الثقة  استعادة 
خالل  من  والتنفیذیة  التشریعیة  والھیئتین 
ومقترحاتھم  النشغاالتھم  مباشرة  االستماع 

والعمل على تبلیغھا للھیئات العلیا للبالد".
ایضا  تندرج  المبادرة  ھذه  ان  أوضح  كما 
بعث  مسعى  في  "المساھمة  اطار  في 
المنتھجة  والسیاسة  الوطني  االقتصاد 
عبد  الجمھوریة،  رئیس  السید  طرف  من 
العراقیل  برفع  المتعلقة  تبون،  المجید 
الشأن،  ھذا  وفي  المستثمرین".  تعیق  التي 
أضاف قوادریة، أن اللجنة ارتأت استقبال 
اطار  في  أیضا،  االقتصادیین،  المتعاملین 
التحضیر لدراسة مشاریع القوانین المتعلقة 

باالستثمار واالقتصاد بصفة عامة.
"دراسة  ان  اعتبر  الخصوص،  وبھذا 
باالستثمار  المتعلقة  القوانین  مشاریع 
من  لیست  عامة،  بصفة  واالقتصاد، 
مسؤولیة اللجنة والبرلمان فقط"، معبرا عن 
المستثمر  فیھ  "كان  الذي  الواقع  عن  أسفھ 
في  بنشاطھ  المتعلقة  والقوانین  رواق  في 
انھ  قوادریة  أبرز  وعلیھ،  اخر".  رواق 
فان  للدولة،  الجدیدة  السیاسة  اطار  في 
المجلس الشعبي الوطني یعتبر"ھیئة مرافقة 

للمتعاملین االقتصادیین ومسؤولة عن رفع 
منھا  للبالد،  العلیا  الھیئات  الى  انشغاالتھم 

الوزیر االول، وزیر المالیة".
أھم  ان  قوادریة  ذكر  السیاق،  ھذا  وفي 
االقتصادیون  المتعاملون  منھا  یشكو  نقطة 
ووجود  القوانین  استقرار  عدم  في  تتمثل 
خلق  مما   ، والقوانین  المستثمر  بین  شرخ 
أن  أكد  الصدد،  ھذا  وفي  ثقة.  عدم  جو 
تسعى  الجمھوریة  لرئیس  الجدیدة  السیاسة 
الى بعث االستقرار من الجانب االقتصادي 
باعتبار ان استرجاع  و االجتماعي ایضا، 
الھیئة  بین  و  بینھم  للثقة  المستثمرین 

بإنجاز  لھم  یسمح  التنفیذیة،  و  التشریعیة 
امتصاص  وبالتالي  استثماریة  مشاریع 
قال  صلة،  ذي  سیاق  وفي  البطالة. 
انشغاالت  على  االطالع  ان  اللجنة  رئیس 
بدراسة  سیسمح  االقتصادیین،  المتعاملین 
االعتبار  بعین  اخذ  مع  القوانین  مشاریع 
على  مؤكدا  انشغاالتھم  و  مقترحاتھم 
السلطات  التي باشرتھا  اھمیة االصالحات 
االنتخابات  اجراء  خالل   من  للبالد  العلیا 
الدستور  قبلھا  من  و  المحلیة  و  التشریعیة 
الى جانب وجود نیة صادقة لمواصلة مسار 

بعث االقتصاد الوطني.

عقدت لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط  للمجلس الشعبي الوطني، أمس، 
اجتماعا مع ممثلي المتعاملين االقتصاديين التابعين للكنفدرالية الجزائرية الرباب العمل، خصصت لطرح 

انشغاالتهم، قصد المساهمة في رفع العراقيل من خالل دراسة معمقة لمختلف القوانين المتعلقة باالقتصاد 
واالستثمار مع أخذ بعين االعتبار واقع المستثمرين ومقترحاتهم.

إ.س

أشارت إلى تلقیح األشخاص المسنین المقیمین بمراكز كبار السن، كریكو تؤكد
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لجنة الشؤون االقتصادیة تستمع النشغاالت الكنفدرالیة الجزائریة ألرباب العمل 

بالجزائر  أمس،  كریكو،  كوثر  المرأة،  وقضایا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزیرة  أكدت 
وباء  لمجابھة  الوطني  التضامن  قطاع  وعمال  مستخدمي  لفائدة  التلقیح  عملیة  أن  العاصمة، 
كورونا (كوفید19-)، متواصلة وتجري في ظروف حسنة، بتسجیل نسب معتبرة ومتفاوتة على 

مستوى مؤسسات القطاع من والیة إلى أخرى.
وخالل الزیارة التي قادتھا إلى مركز الطفولة المسعفة باألبیار، اطلعت الوزیرة على مجریات 
التلقیح المتواصلة لمستخدمي وعمال القطاع لمجابھة وباء كورونا، حیث أعربت في  عملیة 
بنسب  ذلك  و  التلقیح،  على  القطاع  لعمال  المسجل  لإلقبال  ارتیاحھا  عن  للصحافة  تصریح 

"معتبرة" و"متفاوتة" بمؤسسات القطاع من والیة إلى أخرى.
العطلة  بعد  المدرسي  الدخول  عشیة  تأتي  بھا،  قامت  التي  الزیارة  ھذه  أن  كریكو  وأضافت 
الشتویة، من أجل الوقوف أیضا على مدى تطبیق التدابیر االحترازیة للوقایة من جائحة كورونا 

وذلك -مثلما قالت- "حفاظا على صحة المستخدمین والعمال وعلى سالمة أطفالنا من الفئات 
الھشة المقیمین بالمؤسسات المتخصصة، سیما، األطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة".

األشخاص  لفائدة  تلقیح  عملیة  أجرت  قد  كانت  الوزارة  أن  كریكو  أكدت  السیاق،  ذات  وفي 
المسنین المقیمین بمراكز كبار السن التابعة للقطاع، منوھة بمجھودات اإلطارات الذین سھروا 

على توفیر الظروف الالزمة إلنجاح ھذه العملیة.
وتم خالل ھذه الزیارة، تم تقدیم درس بیداغوجي لفائدة األطفال في إطار عملیات التوعویة 
حول مختلف التدابیر الوقائیة ضد وباء كورونا على غرار احترام التباعد الجسدي وارتداء 
الكمامات، إلى جانب عرض مختلف اإلجراءات التي قام بھا القطاع لمجابھة كوفید19- وذلك 

بمختلف المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع عبر مختلف الوالیات.
ع.م

نواب الشعب يرفعون مقترحات رجال 
األعمال إلى الهيئات العليا في البالد

حذر من المذكرات والتقارير الصادرة عن المنظمات الفرنسية

الخبير الدولي لغليل يفضح التقرير المغرض للبنك الدولي
قدم الخبیر الدولي في الطاقة و البورصة، نور الدین لغلیل، تحلیل، فضح وعرى من خاللھ التقریر االخیر للبنك الدولي حول الجزائر، وقدم مؤشرات 

االقتصاد الكلي المواتیة النتعاش االقتصاد الجزائري.
ورفض لغلیل في حدیث خص بھ الصحیفة االلكترونیة "الجزائر54"، مقدما الحجج الداعمة، االستنتاجات التي قدمتھا مؤسسة بروتن وودز، بخصوص 
الكلي  المؤشرات على مستوى "االقتصاد  بالسوید، أن  المقیم  الجزائري  الخبیر  الصدد، أوضح  الجزائر. وفي ھذا  الذي سیدمر"  المزعوم  "الزلزال 
مواتیة"، مع فائض طفیف في المیزانیة وفائض في المیزان التجاري واستقرار في احتیاطي الصرف، وانخفاض للواردات وارتفاع طفیف للصادرات 
خارج المحروقات. كما اشار الى النمو االقتصادي الذي قدر بـ 6 % خالل الثالثي الثالث من سنة 2021. وأضاف ذات الخبیر الى كل تلك المؤشرات 
االیجابیة، غیاب المدیونیة الخارجیة. وتابع قولھ، ان "كل تلك المؤشرات، ایجابیة بالنسبة النتعاش النمو االقتصادي في الجزائر، رغم تأثیر االزمة 
الصحیة التي الزالت تضرب الكوكب منذ سنتین". أما بخصوص التضخم، فقد اشار السید لغلیل الى ان الظاھرة لم تستثن اي بلد، كما أكد الخبیر الدولي، 
ان ھذه الظاھرة قد شملت كل البلدان، بما فیھا االقتصادیات العالمیة الكبرى، و ذلك بسبب الوضعیة الصحیة التي ادت الى ارتفاع حاد للمواد االولیة. 
ولتدعیم أقوالھ، أشار ذات الخبیر الى الوالیات المتحدة، التي تعد اكبر اقتصاد عالمي، حیث سجلت نسبة تضخم قدرت بـ6.2 %. كما ھو الحال ایضا 

بالنسبة أللمانیا، التي تعد أول اقتصاد اوروبي والثالث على المستوى العالمي، اذ ارتفعت نسبة تضخم اقتصادھا الى 5.3. %.
ومن اجل مواجھة التضخم -یضیف ذات الخبیر- لجأت عدید البلدان الى طباعة االوراق النقدیة "دون أن تجرؤ وسائل االعالم الرئیسیة على االشارة 
الي ذلك". وفي ختام تحلیلیھ، حذر انور الدین لغلیل، الخبراء االقتصادیین الجزائریین، من المذكرات والتقاریر الصادرة عن المنظمات الفرنسیة التي 

ع.ط تصر على تقدیم صورة سوداویة، لما یتعلق االمر بالجزائر.       
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الوضع اإلقليمي المتأزم وحروب الجيل الجديد أبرز تحدياته في 2021

الجيش.. صمام األمان ورادع التهديدات
2021.. عودة نشطة لحلّ األزمات وتحركات حثيثة للوساطة

الجزائر تفرض نفسها رقما مهما في 
اللعبة الدبلوماسية

   
لن نبالغ أبدا إن قلنا إن الجزائر نجحت فعال، خالل هذه السنة، في استعادة مكانتها 

اإلقليمية والدولية، وفرض نفسها كرقم مهم في اللعبة الدبلوماسية، بفضل حنكة وزير 
الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي أبان قدرة كبيرة على فهم المتغيرات من حولنا، 

وتحديد الوقت األنسب للتحرك والتعامل مع أكثر الملفات تعقيدا وعلى رأسها الملف الليبي، 
ولقد عززت الجزائر خالل 2021 خبرتها في شؤون الوساطة، ووسعت نشاطاتها لتسوية 

النزاعات وجمع الفرقاء بطرق سلمية، فكانت ليبيا، تونس وأزمة سد النهضة، أبرز الملفات 
في تحركات الدبلوماسية الجزائرية، وأتت بعدها دعوة احتضان لقاء جامع للفصائل 

الفلسطينية، لتؤكد أن الجزائر تغلب لغة الحوار لتحقيق المصلحة المشتركة.
    

عادت الدبلوماسية الجزائرية لتلقي بثقلها من جديد في مختلف الملفات الدولية والعربية، 
بعد العزلة التي شهدتها لحوالي سنتين كاملتين، ولقد سجلت الجزائر خالل 2021، حضورا 
بارزا ونشاطا دبلوماسيا مكثفا، وكانت لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة سلسلة من 

الخرجات والزيارات لمختلف العواصم العربية واإلفريقية، كما أثمرت جهوده الدبلوماسية 
لتسوية النزاعات وجمع الفرقاء بطرق سلمية، فكان للجزائر دور كبير في ملفات ليبيا، 

تونس وأزمة سد النهضة، وأثبتت الجزائر مجددا نيتها الطيبة في لم الشمل وتحقيق السلم 
بالمنطقة العربية من خالل الدعوة الحتضان لقاء جامع للفصائل الفلسطينية، لتبقى 

الجزائر دائما جامعة للفرقاء وداعمة للغة الحوار خدمة للمصلحة المشتركة.

  خطوة إيجابية لحلحلة األزمة الليبية
باحتضانها لالجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، وإبداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 

دعمه الثابت لألطراف الليبية، تكون الجزائر قد حققت خطوة  إيجابية لحلحلة الملف الليبي، 
ما أعطى دفعا جديدا لهذه القضية التي ظلت تراوح مكانها بسبب تعدد االجندات األجنبية 

ودعم المرتزقة من قبل قوات أجنبية، عطلت المسار السياسي واألمني لليبيا التي لم يتسن 
لها بعد الخروج من الفوضى التي تعيشها  منذ 10 سنوات، ولقد أجمع المشاركون في "اجتماع 

الجزائر" على نجاحه من مختلف الزوايا، حيث اكدت وزيرة الخارجية الليبية حينها، أهمية 
مرافقة دول الجوار للمسار السياسي واألمني لبالدها، كما اتفق المشاركون ألول مرة على  أبرز 

النقاط  المطروحة على جدول األعمال، ما جعل رئيس الجمهورية يستبشر خيرا بما ستحمله 
األيام القادمة لصالح ليبيا وشعبها المتطلعة للعيش بسالم  في ظل الوحدة والسيادة 

الوطنيتين.
ولقد أبدت الجزائر حرصا بالغا على دعم استقرار ليبيا، كون عدم استقرارها يعني عدم 

استقرار كل دول الجوار، وتوسمت خيرا من االجتماع الذي أرادت أن يكون بادرة خير النطالقة 
جديدة لحلحلة القضية الليبية الصعبة لتلبية أمنيات وتطلعات الشعب الليبي الذي يعاني 

األمرين في هذه الظروف الصعبة.

الجزائر وسيطاً في أزمة سد النهضة
أبدت الجزائر منذ البداية، استعدادها الكامل وغير المشروط للتدخل في حل أزمة سد النهضة، 

فكانت لوزير الشؤون الخارجية جولة إفريقية شملت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، تقدم 
خاللها بمبادرة عقد قمة ثالثية تجمع بين بلدان المصب المتنازعة، لحل أزمة سد النهضة، 

وهو ما القى الترحيب والتأييد، وكانت أديس أبابا من بين األطراف التي وجهت الدعوة للجزائر 
في التدخل والوساطة، بخاصة أنها بذلت جهوداً كبيرة في السابق في التوسط في النزاع 
اإلثيوبي-اإلريتري، وأجمعت جميع األطراف على أن مبادرة القمة الثالثية التي طرحتها 

الجزائر، تعتبر من لبنات اللقاءات الدبلوماسية األخيرة.
   

الجزائر ..داعم سياسي ومعنوي لتونس
  

ختم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2021، بإجراء زيارة لتونس، تعد األولة له منذ 
توليه الحكم في 2019، ليؤكد بذلك أن الجزائر تبقى الداعم السياسي والمعنوي والشريك 

االقتصادي األقوى لتونس، ولطاما كانت العالقات الثنائية بين الجزائر وتونس طيبة 
ومتينة، لتجذرها التاريخي وعمق الروابط التي تجمع الشعبين على أكثر من صعيد.

وبالنظر إلى "العزلة" التي يعيشها الرئيس التونسي قيس سعيد في الجانب الدبلوماسي، 
تسعى الجزائر دوما لدعم شقيقتها في العودة إلى الساحة الدبلوماسية، وتلتزم بصون أمن 
ووحدة تونس، على غرار باقي الدول الجارة، ولقد قالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

صراحة في إحدى لقاءاته الصحفية، "نحن نساند تونس للخروج من النفق"، ليضيف "إن 
ما يمس تونس يمس الجزائر، وأن من تسول له نفسه المساس بأمن تونس سيجد الجزائر 

بالمرصاد".
   

مكائد المغرب.. وقطع العالقات
تبنى المغرب منذ البداية، سياسة عدائية ضد الجزائر، بناها على االستفزاز واللعب على وتر 
التفرقة والعمل على زعزعة األمن الداخلي للجزائر، بلغت ذروتها حين طالب ممثل المغرب 

في األمم المتحدة بـ"استقالل منطقة القبائل" ما دفع بالجزائر إلى استدعاء سفيرها بالرباط 
للتشاور حول وثيقة نشرها السفير المغربي في األمم المتحدة تتضمن مساندة الرباط 

الستقالل منطقة القبائل الجزائرية، كما لم تتوقف استفزازات المغرب عند هذا الحد، فقد 
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على ضوء المعطيات القائمة، أن المغرب "أصبح قاعدة 

خلفية النطالق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر"، متهما الرباط بالتعاون مع المنظمتين 
اإلرهابيتين حركتي "الماك" و"رشاد".

وزاد تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، األمر تعقيدا، فعلى الرغم من أن 
الجزائر تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إال إن نظام المخزن، لم يتوان 

عن التحريض، خاصة بعد االتهامات الباطلة التي أطلقها وزير خارجية الكيان الصهيوني، 
خالل زيارته للمغـرب، والتي أكد لعمامرة حينها أن وزير الخارجية المغـربي ناصر بوريطة، 
كان "المحرض الرئيسي" على تلك االتهامات والتهديدات "الصهيونية"، وعلى ضوء كل هذه 

المعطيات وغيرها، أعلنت الجزائر شهر أوت المنقضي قطع عالقاتها الدبلوماسية مع 
المغرب.

الجزائر... لسان حال القضايا العادلة
وكما جرت عليه األعراف الدبلوماسية الجزائرية، التي لم ولن تحيد عنها أبدا، بقي وتبقي 

الجزائر تدعم ومن دون أي شروط القضايا العادلة بالقارة اإلفريقية والمنطقة العربية وكذا 
مختلف بقاع العالم، متمسكة بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكذا إسماع 

صوت فلسطين في المحافل الدولية، وهو ما تسعى إليه من خالل احتضانها للقمة العربية 
المزمع عقدها شهر مارس المقبل، أين أكد رئيس الجمهورية خالل زيارة نظيره الفلسطيني 
للجزائر، أن "قمة الجزائر" ستجعل القضية الفلسطينية أهم محاورها، معلنا عن لقاء جامع 

للفصائل الفلسطينية من أجل الحوار ولم الشمل.

إيمان سايح

إیمان سایح
الجيش ..جدار صد 
ضد حروب الجيل 

الجديد
2021 خالل  الجزائر  أكدت 
التصدي  على  عزمها 
والحمالت  اإلعالمية  للحرب 
المغرضة الرامية إلى زعزعة 
رئيس  شدد  فقد  أمنها، 
تسخير  على  الجمهورية 
متطورة  جد  تقنية  وسائل 
لمعالجة الجرائم السيبرانية 
الوطني،  التراب  كامل  عبر 
له  تخول  من  كل  متوعدا 
بالوحدة  المساس  نفسه 
البالد،  وباستقرار  والوطنية 
دعمه  الرئيس  وأعلن 
الوطني  للجيش  المطلق 
الشعبي الذي قال إنه "حامي 
و"العمود  الوطنية"  اللحمة 
الجزائرية"  للدولة  الفقري 
و"الضامن الدستوري" لوحدة 
إلى  استنادا  البالد،  وسيادة 
وأضاف  نوفمبر،  أول  بيان 
أن استهداف الجيش الوطني 
"مقصود"،  أمر  هو  الشعبي 
يحمي  قويا  "جيشا  لكونه 

الحدود الشاسعة للجزائر".
وبدوره يقف الجيش الوطني 
أمام  منيعا  شدا  الشعبي 
فقد  الجديد،  الجيل  حروب 
الوطني  الدفاع  وزارة  نظمت 
هذا  غي  الملتقيات  عديد 
خاللها  من  أكدت  الشأن 
للتصدي  الجزائر  استعداد 
أكد  ولقد  الحمالت،  لهذه 
رئيس أركان الجيش الوطني 
شنقريحة،  الفريق  الشعبي 
ضرب  محاوالت  "كل  أن 
باءت  قد  الوطنية  اللحمة 
وانقلبت  الذريع  بالفشل 
التالحم  وأن  أصحابها،  على 
األمة  أفراد  بين  القوي 
توجه  صفعة  أقوى  هي 
للحالمين بالمساس بالوحدة 
"هذا  أن  مؤكدا  الوطنية"، 
هدفا  أصبح  الذي  االنتماء 
من  والتشويه  للتشكيك 
حاقدة،  خارجية  أطراف 
اللحمة  نفي  عبثا  تحاول 
الجزائريين،  بين  الوطنية 
ضاربة  موحدة،  واحدة  كأمة 
أن  إال  التاريخ"،  أعماق  في 
البائسة   "المحاوالت  هذه 
على  انقلبت  واليائسة، 
تزد  لم  ألنها  أصحابها، 
فيما  تالحما  إال  الجزائريين 
لمخططات  وإدراكا  بينهم، 
للوطن،  الحقيقيين  األعداء 
التضليل  يتخذون من  الذين 
وسيلة  واإلعالمي  الفكري 
أهدافهم  إلى  للوصول 
الهدامة، فهذا التالحم القوي 
بين أفراد األمة الواحدة عند 
أقوى  هو  واألزمات،  المحن 
توجه  أن  يمكن  صفعة 
يحلمون  الذين  للعابثين 
الوطنية  الوحدة  بضرب 

للجزائر". 
نشاطات مكثفة 

رغم زحف " كورونا"
الصحي  الوضع  يعرقل  لم   
وباء  نفشي  نتيجة  المتأزم 
نشاطات  "كوفيد19-"، 
الشعبي  الوطني  الجيش 
حيث  الماضية  السنة  خالل 
العملياتي  نشاطه  واصل 
للقوات  القتالي  والتحضير 
عدة  على  والعمل  المسلحة 
سواء  هوادة،  ودون  جبهات، 
على  بالقضاء  تعلق  فيما 
محاربة  أو  اإلرهاب  فلول 
التهريب والجريمة المنظمة، 
حيث يواصل الجيش الوطني 
جدية  بكل  العمل  الشعبي 
للرقي  هوادة،  ودون  وإصرار 
القتالي  التحضير  بمستوى 
لكافة مكوناته ووحداته عبر 
الوطني، بما في ذلك  التراب 
تلك المتواجدة على حدودنا، 
الجاهزية  ضمان  يخضع  كما 
المسلحة  للقوات  الدائمة 
شاملة  لمقاربة  الجزائرية، 
القيادة  وضعتها  ومتكاملة 
الوطني  للجيش  العليا 

الشعبي. 
أفراد  قام  الشأن  هذا  وفي 
الشعبي  الوطني  الجيش 
الماضية،  السنة  خالل 
بتحييد عدد من اإلرهابيين 
أسلحة  استرجعوا  كما 
وذخيرة كانت موجهة أساسا 
إلى  بالدنا،  استقرار  لضرب 
كانت  أموال  استرجاع  جانب 
قد قدمت فدية إلرهابيين، 
كما أحبطت عديد المحاوالت 
معتبرة  كميات  إلدخال 
الحدود  عبر  المخدرات  من 
في  تمثلت  للبالد،  الغربية 

أطنان من السموم.
 حنكة واحترافية 

في مواجهة تكالب 
المخزن

الوطني  الجيش  تعامل   
واحترافية  بحنكة  الشعبي 
التكالب  مع  عاليتين، 
والذي  للمغرب،  المفضوح 
بصبر  بالدنا  واجهته 
ضبط  درجات  وبأقصى 
النفس، محترمة مبدأ حسن 
وفقه  تتعامل  الذي  الجوار 
عير  المباشر،  محيطها  مع 
عن  يتوقف  لم  المخزن  أن 
العدائية ضد  أعماله  إطالق 
التشويه  وحمالت  الجزائر 
سعيه   غرار  على  والتفرقة، 
بالمخدرات  بالدنا  إلغراق 
والجوسسة والدعاية الهدامة 
المناوئة  والتصريحات 
الصادرة عن رسميين مغاربة 
للصهاينة  السماح  وكذا 
بإطالق تهديدات ضد بالدنا 
وهي  المغربي،  التراب  من 
ينتهجها  التي  السياسة 
المغرب على خلفية تمسك 
والراسخ  المبدئي  الجزائر 
عادل  حل  إيجاد  بضرورة 

للقضية الصحراوية.
مؤسسة  اعتبرت  ولطالما 
العدائية  الهجمات  الجيش 
أن  على  تأكيد  الجزائر،  ضد 
القوة  مكامن  تملك  الجزائر 
ضاربة  قوة  فعال  وأنها 
بمبادئها  الراسخة ومواقفها 
السيادية  وقراراتها  الثابتة 
وجيشها  األبي  وشعبها 
تؤرق  جعلها  ما  العتيد، 
وتدخل  المخزن  مضاجع 
نفوس  في  واليأس  الرعب 

الخونة.
  الجيش يقدم 25
شهيدا في حرائق 
تيزي وزو وبجاية

عاشته  حدث  أبرز  ولعل 
الماضية  السنة  خالل  بالدنا 
التي  المفتعلة  الحرائق 
وزو  تيزي  واليتا  شهدتها 
كبيرا  عددا  وخلفت  وبجاية 
للجيش  وكان  الضحايا،  من 
أساسي  دور  الشعبي  الوطني 
إخماد  عملية  نجاح  في 
المؤسسة  كلف  الحرائق، 
عسكريا،   25 استشهاد 
كافة  الجيش  سخر  حيث 
والبشرية،  المادية  الوسائل 
الندالع  األولى  الساعات  منذ 
أعوان  بتدخل  الحرائق، 
ومفارز  المدنية  الحماية 
الشعبي،  الوطني  للجيش 
إيشالظن،  بمنطقة  خاصة 
الحمام  عين  بلديتي  بين 
نات-إيراثن  واألربعاء 
في  وكذا  وزو،  تيزي  بوالية 
تالة  بمنطقة  بجاية  والية 
على  سجلت  حيث  حمدون، 
الوطني،  الدفاع  وزارة  إثرها 
وفاة ثمانية عشرة  عسكريا 
الكتيبة  من  لمفرزة  تابعين 
57 مشاة خفيفة، المتواجدة 
إضافة  إيشالظن،  بمنطقة 
عسكريين  ستة   إصابة  إلى 
الخطورة،  متفاوتة  بحروق 
سبعة  استشهد  كما 
متأثرين  آخرين  عسكريين 
إلى  باإلضافة  بجروحهم، 
بليغة  بحروق  أربعة  إصابة 
بحروق  آخرين  وأربعة 
للكتيبة  تابعين  خفيفة، 
المستقلة،  للمشاة  الرابعة 
حمدون،  بتالة  المتواجدة 
بالناحية  بجاية،  بوالية 
والتي  الخامسة،  العسكرية 
إنقاذ  من  بتدخلها  تمكنت 
بين  مواطنا  وعشرة  مائة 
من  وأطفال  ورجال  نساء 

ألسنة النيران.

عزّز الجيش الوطني الشعبي خالل 2021، مكانته كدرع قوي للبالد، لردع أي تهديدات أو محاوالت بائسة لزعزعة 
أمن وسالمة وسيادة الجزائر، وسندا قويا للشعب الذي لطالما اعتبره "عمقه االستراتيجي وزاده البشري الذي ال 

ينضب"، فلقد وقف سدا منيعا أمام مختلف الحمالت اإلعالمية المضللة التي تبنتها أطراف تعرف بعدائها للجزائر، 
كما وضع حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا أبرز مهمة يسعى إلى تأديتها، ويواصل نشاطاته العملية للقضاء على 

بقايا اإلرهاب ووضع حد للجماعات اإلجرامية.

حصاد 2021
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• هكذا استطاع 
الجزائريون التعايش مع 

الوباء 
التعایش السمة األبرز لكل ما  وخالل 2021 كان 
یتعلق باألزمة الصحیة حیث استطاع الجزائریون أن 
التي میزت األزمة  المدمرة  السلبیة  یتجاوزا األثار 
المنقضیة  السنة  خالل  وحاولوا  األولى  سنتھا  في 
الوباء  مع  التعامل  في  جدیدة  مرحلة  یدخلوا  أن 
وحتى على المستوى الرسمي فان اإلجراءات التي 
اتخذت طیلة السنة كانت تشجع على "التعایش"  مع 
األزمة حیث حرصت الحكومة من خالل تدابیرھا 
األنشطة  كافة  وتحریر  لطبیعتھا  الحیاة  إعادة  على 

التجاریة واالقتصادیة وإعادة فتح المجال الجوي.

• موجة ثالثة األكثر فتكا 
برعاية "دلتا" و"دلتا+"

شھدت  الصائفة  وخالل   2021 سنة  فان  بالمقابل 
األشد  كانت  وباء كورونا  ثالثة من  الجزائر موجة 
اإلصابات  مستوى  ارتفع  حیث  اإلطالق  على 
بالمائة   91 "دلتا"  ساللة  وشكلت  كبیرة،   بسرعة 
تشبع  إلى  أدى  مما  الجزائر،  في  اإلصابات  من 
یوم  الثالثة  الموجة  ذروة  وسجلت  المستشفیات 
یومھا  اإلصابات  عدد  وصل  حیت  جویلیة،   29
المصابین  عدد  بلغ  كما  حالة،   2000 قرابة  إلى 
في  أغلبھا  حالة  ألف   16 حوالي  المستشفیات  في 
العاصمة وتیزي وزو وسطیف والبلیدة، مع تسجیل 
األوكسجین،  نقص  بسبب  الوفیات  عدد  في  ارتفاع 
وبعد حوالي شھر على دخول خطر الموجة الثالثة 
بدأ منحنى اإلصابات في النزول ببطء بحوالي 100
نوعا  تتحسن  بدأت  یومیا واألمور  200 حالة  إلى 
تراجع  المستشفیات  في  المرضى  عدد  أن  كما  ما، 

وھو من حسن من الوضعیة الوبائیة.

• أزمات تبرزُ وصور 
للتضامن والتالحم 

تنتصر...
برزت   2021 صائفة  الثالثة  الموجة  مع  وموازاة 
الوبائیة  الوضعیة  عقدت  التي  األزمات  من  العدید 
نقص  ازمة  كانت  أبرزھا  الجزائر  في  أكثر 
طرف  من  أیضا  استغلت  االزمة  ھذه  االكسجین 
إنسانیة  مأساة  خلق  ما  وھو  للمضاربة  "مافیا" 
حقیقیة لوال تدخل رجال الخیر في البالد، والسلطات 
العمومیة حیث تم اتخاذ إجراءات استعجالیة لتوفیر 
الوطني  اإلنتاج  ورفع  المستشفیات  عبر  االكسجین 
خط  على  الحدید  مصانع  ودخلت  المادة  ھذه  من 
المادة یومیا  االزمة وعملت على توفیر أطنان من 
الشعبي  المستوى  على  اما  المستشفیات،  لصالح 
انطلقت موازاة مع الموجة الثالثة حمالت تضامنیة 
في  أعمال  ورجال  مواطنون  ساھم  حیث  بالجملة 
التبرع لصالح المستشفیات لتركیب محطات لتولید 
لتوفیر  الخیریة  الجمعیات  تجندت  كما  االكسجین 
المرضي  لصالح  والمولدات  االكسجین  قارورات 
الذین یخضعون لالستشفاء الذاتي. وشھدت الجزائر، 
وھیئات  وزاریة  قطاعات  مّست  انتقادات  حملة 
رسمیة تنشط في مجال التضامن الوطني على غرار 
وزارة التضامن الوطني والھالل األحمر الجزائري 
كما  المیداني  التضامني  العمل  غیاب  سجلتا  اللتان 
شكلت مواقع التواصل االجتماعي منّصة للحمالت 
األكسجین  عن  بحًثا  االستغاثة  ونداءات  التضامنیة 

وأدویة مثل "لوفینوس" المضادة لتخثّر الدم، وصنع 
الجزائریون خالل االزمة مرة أخرى صورا للتالحم 
ما  وھو  الطبیة  االطقم  وبین  بینھم  والدعم  والتآزر 
في  خسار  تسجیل  ورغم  الصحي  القطاع  جعل 
وبأقل  الثالثة  الموجة  من  منتصرا  یخرج  األرواح 

االضرار.

• العالمة الكاملة للجيش 
األبيض خالل 2021

بالرغم من الوضع المتدھور صحیا خالل 2021
األزمة  على  السیطرة  استطاع  القطاع  أن  إال 
بأقل األضرار وقد ساھمت عدة عوامل  وتسییرھا 
الذي  األبیض  الجیش  جھود  منھا  النتیجة  ھذه  في 
وقف في الصفوف االمامیة في الحرب ضد كورونا 
الفاعلیین  وكافة  الطبي  وشبھ  الطبي  السلك  وبذل 
في قطاع الصحة طیلة اشھر خالل 2021 جھوداً 
المستشفیات، على امتداد مختلف  كبیرة، في جمیع 
والیات الوطن، من اجل السیطرة على الوباء بینما 
أبنائھ  من  جدا،  غالیة  فاتورة  األبیض  الجیش  دفع 
بسبب الوباء، ومارس االطباء طیلة السنة المنقضیة 
مھامھم في ظروف صعبة، وكانوا في "فم المدفع" 
كما یقول المثل الجزائري، إذ تحدوا الواقع، بل أكثر 
أكثر  كانوا  حیث  والموت  الوباء  تحدوا  ذلك،  من 

المعرضین للعدوى أكثر من غیرھم.

• التلقيح... بين 
اإلقبال، العزوف والحمالت 

المضادة 
خلقتھ  وما  الثالثة  الموجة  شكلت  فقد  بالمقابل 
من  للعدید  دافعا  الجزائریین  بیوت  في  ماسي  من 
عملیات  كانت   بعدما  اللقاح  لتلقي  المواطنین 
التواصل  وسائل  عبر  مضادة  حملة  تعرف  التلقیح 
التلقیح  عملیات  وشھدت  الشارع  وفي  االجتماعي 
من  كبیرا  اقباال  وبعدھا  الثالثة  الموجة  مع  موازاة 
الصحیة  السلطات  واطلقت  الجزائریین  طرف 
العملیات  ھذه  وكانت  للتلقیح  كبرى  عملیات  آنذاك 
كما  الجزائریین  من  بالمائة   70 تلقیح  تستھدف 
وتواصلت  عمالیة  قطاعات  التلقیح  عملیات  شملت 
الجھود لحث الجزائریین على التلقیح حیث نظمت 
بالساحات  وتحط  الشوارع  تجوب  للتلقیح  قوافل 
العمومیة وھو ما رفع من عدد الجزائریین الملقحین 
الوبائیة  الوضعیة  استقرار  وبمجرد عودة  انھ  غیر 
وتناقص  كبیر  بشكل  تراجعت  التلقیح  عملیات  فان 
اإلقبال علیھا من طرف الجزائریین خاصة مع نھایة 
السنة لدرجة تسجیل صفر ملقح جدید في عدد من 
أعاد  مأ  وھو  العاصمة  مقدمتھا  في  الكبرى  المدن 
جھود السلطات العمومیة في ملف التلقیح خطوات 
نحو الوراء وتطلب إعادة بناء استراتیجیة توعویة 
وإعالمیة العادة حث الجزائریین على التلقیح الذي 
یبقي السبیل الوحید للخروج من االزمة المستمرة. 

• هكذا استطاعت 
السلطات تسيير االزمة 

للعام الثاني بأقل األضرار
وفیما یتعلق بتسییر الحكومة لالزمة یالحظ انتھاج 
فعدا   2021 خالل  التعایش  سیاسة  األخیرة  ھذه 
لمرحلة االستثنائیة التي شھدناھا خالل الموجة الثالثة 
والتي تطلبت تشدید اإلجراءات فان الحكومة وطیلة 
إلجراءات  تدریجي  تخفیف  نحو  اتجھت   2021
المالحة  حركة  استأنفت  حیث  مراحل  على  الغلق 

الجویة الدولیة رسمیا، في جوان 2021  وغادرت 
أول رحلة جویة، مطار العاصمة وعلى متنھا أكثر 
بالعاصمة  "أورلي"  مطار  نحو  راكب،   200 من 
باریس، وتم فرض شروط صارمة على  الفرنسیة 
القادمین للجزائر لیتم تخفیف ھذه الشروط تدریجیا 
بعد ذلك، بالمقابل شھدنا خالل سنة 2021 تحریر 
كافة األنشطة اإلقتصادیة والتجاریة التي كانت معلقة 
بما فیھا إعادة فتح قاعات الریاضة وقاعات الحفالت 
كما  والثقافیة  اإلقتصادیة  التظاھرات  بعث  وإعادة 
اللیلي  الصحي  الحجر  رفع  السنة  ھذه  تقرر خالل 
منھا  بذلك  معینة  كانت  التي  الوالیات  على  كلیا 
العاصمة ورغم الحدیث عن إمكانیة العودة للحجر 
استجدت  التي  الرابعة  الموجة  مع  موازاة  الصحي 
نھایة السنة المنقضیة أال أن الحكومة استبعدت ذلك 

على األقل الفترة الحالیة.

•  "التهاون" يعجل 
بالموجة الرابعة نهاية 

السنة 
عن  الجزائریین  غالبیة  تخلّى  السنة  نھایة  ومع 
االلتزام بإجراءات الوقایة من فیروس كورونا بعد 
لإلصابات  الیومیة  الحصیلة  في  المسجل  التراجع 
وأسقطوا  الوبائیة،  الوضعیة  واستقرار  الجدیدة 
وضربوا  حساباتھم  من  الكمامة  ارتداء  ذلك  مع 
تم  كما  الحائط،  عرض  الجسدي  التباعد  بمسافات 
تغافل وتجاھل تعقیم األیدي وتطھیرھا، فیما عادت 
عائالت أخرى إلى حضور الجنائز وتقدیم التعازي 
المتوفین وكذا تنظیم أفراحھا ومناسباتھا  في بیوت 
العائلیة التي جّمدت خالل الموجة الثالثة للوباء والتي 
تراجعت  ذلك  جانب  وإلى  الكثیرین.  بحیاة  أودت 
وتیرة اإلقبال على مراكز التلقیح في مختلف والیات 
الوطن، حیث أن تراجع اإلصابات غرس الطمأنینة 
الثالثة  الموجة  الذین أرعبتھم  المواطنین  نفوس  في 
بما أحدثتھ من آثار وخیمة على الصحة العمومیة. 
كل ھذا جعل الجزائر تنھي السنة على وقع موجة 
رابعة بدأت تظھر بوادرھا من خالل ارتفاع منحي 

اإلصابات الیومیة

• قلق من "أوميكرون" 
ومخاوف من كارثة في 

المستشفيات  
قلقھم  عن  الماضیة  الفترة  طیلة  المختصون  وعبر   

البالغ حیال المضاعفات التي تفرزھا الوضعیة الوبائیة 
التي  الكبرى،  الجزائریة  المدن  وبالتحدید  البالد  في 
تشھد تصاعدا مزعجا في حاالت اإلصابات ونسبة فتك 
مقلقة للغایة في األیام األخیرة وتوقع الخبراء  موعد 
 ،19 كوفید  التاجي  للفیروس  الرابعة  الموجة  ذروة 
بدایة السنة الجدیدة  وھو ما یعجل بدخول مستشفیات 
الوطن في حالة تأھب قصوى لمواجھة العدوى الوبائیة 
المحتملة،  وال یزال متحور "دلتا" الخطیر الذي كان 
أكثر حضورا في مستشفیات الوطن في شھري جویلیة 
وأوت،  یشكل خطرا محدقا على الجزائریین، مع بدایة 
السنة بالموازاة مع ظھور متحور "أومیكرون" الجدید   
والذي یمتاز بسرعة االنتشار، لكن یبقي أقل خطورة 
من متحور دلتا، فالمتحور الجدید أومیكرون لیس لدیھ 

الشراسة الكبیرة، لكنھ ینتشر بسرعة فائقة.

• الجواز الصحي لكبح 
"الرابعة" يدخل حيز 

التنفيذ
السنة  نھایة  برزت  التي  المخاوف  ولموجھة  بالمقابل 
بشأن تدھور الوضعیة الوبائیة فقد قررت الحكومة مع 
نھایة 2021 في اطار مسعاھا لحمایة المواطنین من 
الجواز الصحي  اعتماد  فیروس كورونا (كوفید19-) 
الوطني  التراب  والخروج من  للدخول  للتلقیح كشرط 
والولوج إلى بعض الفضاءات واألماكن والمباني ذات 
"مسعى  الحكومة  واعتمدت  الجماعي,   االستعمال 
للتلقیح  صحي  جواز  استحداث  خالل  من  جدیدا 
وقاعات  المالعب  إلى  للولوج  تفعیلھ  تم  وأن  سبق 
الحفالت كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني 
والمباني  واألماكن  الفضاءات  بعض  إلى  والولوج 
الجمھور  تستقبل  التي  أو  الجماعي  االستعمال  ذات 
ذات  والتظاھرات  والحفالت  المراسم  تجري  حیث 
ویتعلق  االحتفالي".  أو  الریاضي  أو  الثقافي  الطابع 
إجراء  وأماكن  بالمالعب  أولى  مرحلة  في  االمر 
الریاضة  قاعات  الریاضیة,  والمنافسات  التظاھرات 
الفضاءات  وكذا  والمسابح  الریاضیة  والمنشآت 
وندوات.  ومؤتمرات  لقاءات  تحتضن  التي  واألماكن 
والمسارح  السینما  قاعات  اإلجراء  ھذا  یشمل  كما 
والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض وكذا فضاءات 
الطابع  ذات  والتظاھرات  االحتفاالت  إجراء  وأماكن 
القاعات والصالونات  الوطني والمحلي باإلضافة الى 
والمعارض وقاعات الحفالت والحمامات. وبالموازاة 
تلقیح  عملیات  لتكثیف  "ترتیبات  وضعت  ذلك  مع 
الموظفین وبعض أسالك اإلدارات والھیئات العمومیة 
ومھن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة التي من 
المفروض أن تكون في الطلیعة لإلقبال على عملیات 
التلقیح والتي ھي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر 

الناقلین للعدوى".

الخميس 30 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 28 جمادى األولى  
1443 ه  

استطاعوا التعايش معها رغم المآسي واألزمات التي خلفتها في عامها الثالث

هكذا عاش الجزائريون "الجائحة" خالل 2021
• موجة ثالثة األكثر فتكا برعاية "دلتا" و"دلتا+"       • أزمات تبرزُ وصور للتضامن والتالحم تنتصر...

• العالمة الكاملة للجيش األبيض      • التلقيح... بين اإلقبال، العزوف والحمالت المضادة

استطاع الجزائريون خالل سنة 2021 أن يتعايشوا مع "الجائحة" رغم موجة ثالثة سجلت خالل هذه السنة كانت األعنف واالشد برزت خاللها العديد من األزمات فيما  واصلت 
الحكومة اتخاذ التدابير على اكثر من صعيد  لتسيير أمثل  لهذه االزمة الصحية بالمقابل  تباينت وتيرة التلقيح ضد الوباء في الجزائر بين اإلقبال والعزوف والحمالت المضادة  بينما 

عرفت هذه السنة تخفيف كلي إلجراءات الغلق  وعادت الحياة  لطبيعتها لتختتم السنة على وقع بوادر موجة رابعة يتخوف من خطورتها وتداعياتها خالل السنة الجديدة.

من إعداد: سارة زموش

حصاد 
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 األزمة تفاقمت خالل الصائفة لتخف مع نهاية السنة 

الماء يجف عن حنفيات الجزائريين 
بعد 20 سنة من التزود اليومي

 موجات غالء إستثنائية، تراجع للقدرة الشرائية وتجريم المضاربة! 

هكذا كان واقع األسواق الجزائرية 
خالل 2021

المنقضية  السنة  الجزائريون خالل  عاش 
فبعد  بالمياه  للتزود  حقيقية  معاناة 
المادة  بهذه  اليومي  التزود  من  سنة   20
وعادت  لتجف  الحنفيات  عادت  الحيوية 
والصهاريج  «الدالء»  مع  المعاناة  معها 

تحت شعار «جاء الماء نوض تعمّر».
وتحولت أزمة المياه، التي شهدتها مختلف 
واقع  ألمر   2021 صائفة  خالل  الواليات 
على   فرض  حيث  معه  التعايش  وجب 
تناوبي   توزيع  برنامج  العاصمة،  بلديات 
ترشيد  إطار  في  جاء  الذي  البرنامج  وهو 
نتيجة  الحيوية  المادة  هذه  استغالل 
االنخفاض الكبير في منسوب مياه السدود 
غير  بالمياه  المناطق  مختلف  تزود  التي 
البداية  في  يحترم  لم  البرنامج  هذا  ان 
وهو ما حول ازمة المياه لموضوع احتجاج 
الواليات  من  العديد  عرفت  اين  شعبي 
صائفة  خالل   العاصمة  في  والبلديات 
للمطالبة  للشارع  الجزائريين  خروج   2021
باحترام حقهم في «الماء الشروب»، حملت 
والتغيرات  للجفاف  األزمة  هذه  مسؤولية 
المناخية التي تعرفها الجزائر وأيضا لسوء 
7 منذ  القطاع  مشاريع  وتجميد  التسيير 

سنوات بسبب ”التقشّف“ نتيجة انخفاض 
التي  السدود  توحل  وأيضا  النفط  أسعار 
استغالل  دورية وعدم  إلى صيانة  تحتاج 
وهو  الجزائرية  بالصحراء  الجوفية  المياه 
والمالحظ  السابق  القطاع  بوزير  أطاح  ما 
فيما يتعلق بأزمة المياه أن  هذه األخيرة 
الذين  الجزائريين  يوميات  من  غيرت  قد 
الوضع  مع  يتكيفون  األخير  في  بدأوا 
تجار  في  مسبوق  غير  انتعاشا  لنشهد 

النظير  منقطع  واقباال  والصهاريج  الدالء 
دفعت  بالمقابل  الينابيع،  مياه  على 
الحكومة  في  المسؤولين  األخيرة  هذه 
للتحرك  المائية  الموارد  قطاع  وبالتحديد 
إلنهاء  عديدة  مشاريع  اطالق  تم  حيث 
ازمة المياه سواء بالعاصمة أو عبر الواليات 
األخرى  ويتعلق األمر بمشروع انجاز محطة 
60000 قدرها  بسعة  البحر  مياه  لتحلية 

متر مكعب يوميا ببلدية المرسى التي من 
انطالقا  مراحل  على  تستلم  أن  المنتظر 
الجارية حيث ستساهم  السنة  نهاية  من 
توزيع  قدرات  وتعزيز  رفع  في  المحطة 
أما  العاصمة،  سكان  لفائدة  الشرب  ماء 
التي  األمر بتلك  األخرى فيتعلق  المحطة 
اختير موقعها ببلدية عين البنيان تحمل 
مكعب  متر   10000 قدرها  بسعة  طاقة 
مياه  تحلية  محطة  تعتبر   فيما  يوميا 
البحر بشاطئ النخيل في بلدية سطاوالي 
التي تعتبر أولى المشاريع التي دخلت حيز 
توسعة،   عملية  عرفت  بعدما  الخدمة 
متر   75000 اإلجمالية  سعتها  لتصل 
المنطقة  تزويد  انتظار  في  يوميا  مكعب 
بزرالدة  أخرى  بمحطة  للعاصمة  الغربية 
يوميا،  مكعب  متر   10000 قدرها  بسعة 
التفاؤل  فان  المشاريع  هذه  على  وزيادة 
قائم  المياه  ألزمة  قريب  انفراج  بشأن 
المعتبرة  المطرية  للتساقطات  بالنظر 
والتي سجلت شهري أكتوبر ونوفمبر 2021
التساقطات  هذه  الواليات  من  بالعديد 
منسوب  رفع  في  كبير  بشكل  ساهمت 
أزمة  أقل  بصيف  ينبئ  ما  وهو  السدود 

خالل 2022.                            س.زموش

 أبرزها أزمة البطاطا، ندرة الزيت وغالء الدواجن 

أزمات مفتعلة تُحدث 
«طوارئ» باألسواق خالل 2021

عرفت األسواق في الجزائر خالل سنة 2021 العديد من االزمات التي 
صنعت الحدث وخلقت جدال واسعا بين الجزائريين منها أزمة البطاطا 

وندرة الزيت والدقيق وأيضا ازمة غالء الدواجن ورغم أن أغلب 
هذه االزمات كانت مفتعلة غير أنها أثرت بشكل كبير على يوميات 

الجزائريين الذين  يتخوفون تكرار سيناريو هذه االزمات خالل السنة 
الجديدة.

وعلى مدار أسابيع األشهر األخيرة من السنة المنقضية لم يكن هناك 
حديث في الشارع الجزائري، إال عن «البطاطا»، حيث وصلت أسعارها 

مع نهاية شهر أكتوبر سقف الـ160 دج في سابقة من نوعها في حين 
تم تحميل المضاربين، والعصابات التي  تتحكم في السوق، مسؤولية 

هذه االزمة التي انفرجت مع نهاية السنة بفعل إجراءات اتخذتها 
الوزارات الوصية،   بالمقابل تواصلت خالل السنة المنقضية أزمة زيت 
المائدة على مستوى محالت التجزئة، رغم تأكيد المنتجين وفرة هذه 
المادة األساسية، على مستوى المخازن بكميات كافية لتموين السوق 
الوطنية. وكان السبب الرئيسي في هذه األزمة والتي ظهرت منتصف 

أفريل واستمرت على فترات لغاية نهاية السنة عزوف تجار الجملة 
عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم التعامل بالفوترة التي فرضتها 

وزارة التجارة وهو ما جعل المتداخلون في أسواق زيت المائدة يؤكدون 
على مدار ظهور االزمة أن هذه األخيرة مفتعلة،  كما تفاقمت خالل 
هذه السنة أزمة الخبز المدعم والفرينة، حيث اختفي الخبر المدعم 

على مدار اشهر من المخابز، مفسحا المجال للمُحسّن وتكررت شكوي 
التجار  من غالء الفرينة بالمطاحن وبين هذا وذاك، وجد المواطن 

نفسه مجبرا على شراء خبزة بـ 20 دج، والبقية يتدافعون في طوابير 
أمام المخابز، مباشرة بعد صالة الفجر. بالمقابل  كما صنع غالء لحوم 

الدواجن، منذ منتصف 2021 الحدث بين الجزائريين اين لم تنزل أسعار 
هذه المادة عن الـ500 دج وهو ما حرم فئات واسعة من الجزائريين 

من استهالكها، ورغم أن نهاية السنة حملت انفراجا لكل هذه االزمات 
أال أن الجزائريون يبقوا متخوفين من تكرار هذه االزمات المفتعلة 

خالل السنة الجديدة خاصة وأن هذه االزمات ارتبطت جلها بالموجة 
الثالثة لوباء كورونا وهو ما قد يجعل السيناريو يتكرر والجزائر تعيش 

موجة رابعة مطلع سنة 2022.
س.زموش

متفرقات
من إعداد سارة زموش 

قطاع التجارة يرفع رهان ترقية الصادرات 
رفع قطاع التجارة في الجزائر خالل السنة المنقضية رهان ترقية 

الصادرات وتطوير المنتوج المحلي حيث حقق القطاع رقم  3.4
صادرات خارج المحروقات كما  شهدنا حركية كبيرة في هذا القطاع 

وتنظيم معارض بالجملة للتعريف بالمنتوج الوطني وتطوير 
المبادالت التجارية مع بلدان الجوار وتعزيز التعاون التجاري مع 

وجهات غير تقليدية وهو من المنتظر أن يستمر خالل السنة 
الجديدة التي ستكون سنة المنتوج الوطني.

قطاع الفالحة «يفشل» في كسب تحدي «الوفرة 
واألسعار» خالل 2021

لم يتمكن قطاع الفالحة خالل سنة 2021 من كسب تحدي الوفرة 
واألسعار حيث شهدنا خالل هذه السنة ارتفاع غير مسبوق في أسعار 
المنتجات الفالحية وهو ما أطاح بالوزير السابق للقطاع  ليرفع الوزير 

الجديد رهان تحقيق األمن الغذائي من خالل فتح أبواب الحوار مع 
متداخلون في العديد من الشعب االستراتيجية ليبقي التحدي هو 
كيفية الوصول لفالحة مستقرة غير مرتبطة باي عوامل خارجية.

 السكن... ديناميكية ملحوظة وتغيير في 
األولوية 

شهد قطاع السكن خالل سنة 2021 حركية الفتة حيث سلمت 
مشاريع سكنية مهمة خالل هذه السنة وشهدنا توزيع أالف الوحدات 

السكنية على مدار 2021 ليرفع القطاع مع نهاية السنة رهان  
الجودة في العمران حيث يعول مع انفراج أزمة السكن التركيز على 

ابراز الهوية العمرانية للمدن الجزائرية وإعادة االعتبار لها وإنهاء 
فوضى العمران من خالل تعديل قانون التعمير الذي سيكون السنة 

الجديدة.

الموارد المائية... «األزمة تولد الهمّة» 
لم يكن مستوى قطاع الموارد المائية لدى تطلعات الجزائريين خالل 

سنة 2021 بسبب أزمة المياه غير أن هذه االزمة ولدت الهمة حرفيا 
أين تم تسطير مشاريع بالجملة منها مشاريع تحلية مياه البحر إلنهاء 

مسلسل انقطاعات الماء وهو ما يأمل المواطنون ان يلمسوا ثماره 
خالل السنة الجديدة.

االنتقال الطاقوي...مساعي مستمرة  للتحول نحو 
طاقة خضراء ومستدامة 

من جهته سعى قطاع الطاقات المتجددة واالنتقال الطاقوي خالل 
سنة 2021 على المضي قدما في إعداد نموذج طاقوي مستدام ومرن 
يعتمد على مؤهالت اقتصاد الطاقة المتوفرة في الجزائر حيث رفع 

هذا القطاع رهان اإلدماج التدريجي للطاقات المتجددة واستغالل 
جميع المؤهالت الطاقوية المتاحة  حيث تم أطالق مشاريع بالجملة 

تتعلق بالطاقة الشمسية ينتظر أن تؤثى ثمارها خالل السنة 
الجديدة .

ثالثة أهداف استراتيجية رفعها قطاع الصناعة 
في 2021

رفع قطاع الصناعة في الجزائر خالل سنة 2021 ثالثة أهداف 
استراتيجية تمثلت في دعم المؤسسات، ترقية االنتاج الوطني و رفع 

الصادرات، وركز هذا القطاع في خطة عمله خالل هذه السنة على 
تحسين بيئة االستثمار  مع حل المشاكل البيروقراطية المزمنة لدى 

المستثمرين وأهمها «نقص العقار». 
 مقاربة جديدة لتطوير المؤسسات المصغرة 

ودعم المتعثرة
 سمحت المقاربة الجديدة المتبناة من طرف الحكومة والتي سعت 

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة  على تطبيقها ببناء 
تصور اقتصاد مبني على المؤسسات المصغرة هذه األخيرة كانت لها 

حصة األسد من الدعم خالل سنة 2021 في حين ركزت هذه الوزارة 
على انهاء الصعوبات التي تعاني منها عدد من المؤسسات وإعادة 

بعث المتعثرة منها.

الصناعة الصيدالنية تشكل أولوية 
شكل تطوير قطاع الصناعة الصيدالنية  «أولوية» خالل سنة 

2021  بهدف التقليص من فاتورة استيراد الدواء، وجعل القطاع 
مصدرًا مدرا للعملة الصعبة  وركزت وزارة الصناعة الصيدالنية 

خالل هذه السنة على مرافقة المنتجين في القطاع لبناء شراكات 
مع كبار المنتجين الدوليين، وإقناعهم بنقل وحدات التصنيع إلى 

السوق الوطنية وضمان إنتاج قادر على تلبية االحتياجات المحليّة 
واحتياجات األسواق المحيطة، اإلفريقية منها والعربية.

في  الجزائريون  ينجح  ولم 
األسعار فيما  مقاومة غالء 
في  الوصاية  تتمكن  لم 
التوزيع  مسالك  حماية 
الندرة،  ومحاربة  والتزويد 
الشرائية  القدرة  وحماية 
عاش  حيث  للجزائريين 
خالل  المواطنين  اغلب 
ظروف  المنقضية  السنة 
صعبة  واجتماعية  مالية 
األعياد  خالل  حدتها  زادت 
القدرة  والمناسبات وعرفت 
لها  تدهور  اكبر  الشرائية 
كما  األخيرة  السنوات  خالل 
عرفت أسعار معظم المواد 
واالستهالكية  الغذائية 
ولم  محسوسا  ارتفاعا 
األعظم  السواء  يتمكن 
من  المواطنين  من 
أو  النسق   هذا  مجابهة 
المواد  شراء  عن  االستغناء 
يحتاجونها،  التي  الضرورية 
خيار  أمامهم  يكن   ولم 
لألمر  االستسالم  سوى 
التجار  زاد  ما  وهو  الواقع، 
فباتوا  وجشعا،  طمعا 
كل  في  زيادات  يقرون 
من  فيها  يتبضعون  مرة 
االحتجاج  وعند  الجملة، 
بأن  يردون  االعتراض  أو 
األسعار  الجملة رفعوا  تجار 
األسباب  على  وزيادة  أيضا. 
بالعرض  ترتبط  التي 
المنتجات  وأسعار  والطلب 

ونسب  الدولية  السوق  في 
العملة  ووقيمة  التضخم 
الذي  الغالء  فأن  الوطنية 
كانت   2021 خالل  شهدناه 
بعمليات  أساسا  يتعلق 
من  توجه  كانت  مضاربة 
األسواق  طرف سماسرة في 
التجارة  وزارة  دفع  ما  وهو 
في  العليا  والسلطات 
سابقة  ففي  للتحرك  البالد 
تم  نوعها،  من  األولى  هي 
يصنف  رادعاً  قانوناً  اصدار 
المضاربة على أنها «جريمة 
وصادق  األركان».  مكتملة 
مشروع  على  البرلمان 
المضاربين  يعاقب  قانون 
بـ»30 سنة سجناً»، يشمل 

غرفة  على  يحوز  فالح  كل 
تبريد أو مخزن، و كل منتج 
أو  تجزئة  أو  جملة  تاجر  أو 
يقم  لم  مستورد  أو  مصدر 
لدى  بمخازنه  بالتصريح 
وقبل   . التجارة  مصالح 
التوجه نحو تعديل قانون 
وزارة  أصدرت  العقوبات، 
من  قرارات  عدة  التجارة 
ظاهرة  على  القضاء  أجل 
األسواق،  في  المضاربة 
األخضر  الضوء  أعطت  وقد 
منتجاتهم  ببيع  للفالحين 
مباشرة إلى المواطن، ولكن 
ولم  تعثرت  الخطوة  هذه 
المنشود،  الغرض  تحقق 
ان  بقرار  السنة  لتختتم 

اهم  سيكون  تطبيقه  تم 
قرار لمواجهة غالء األسعار 
تسقيف  وهو   والمضاربة 
بـ20 التجار  ربح  هامش 

بالمائة، والذي أعلنه ا وزير 
الريفية  والتنمية  الفالحة 
هني  الحفيظ  عبد  محمد 
حيث  السنة  نهاية  مع 
القرار  هذا  تطبيق  سيكون 
أوساط  في  جدال  خلق  الذي 
للتجار  المهنية  التنظيمات 
وزارة  مصالح  مع  بالتعاون 
محاربة  إطار  في  التجارة، 
األسعار،  وارتفاع  المضاربة 
2022 سنة  ستكون  فهل 
الجزائريين  على  رحيمة 

فيما يتعلق باألسعار؟.

أثقلت الزيادات المتكررة في مختلف المنتجات االستهالكية والخدمات اليومية كاهل الجزائريين، خالل 
سنة 2021 حيث شهدت هذه السنة موجات غالء استثنائية هوت بمحدودي الدخل تحت عتبة خط الفقر 

فيما كانت المضاربة سمة هذه السنة أين وجد الجزائريون انفسهم في مواجهة «مافيا» «ضاربوا « 
بقوتهم بحثا عن الربح السريع.

س.زموش

حصاد 2021
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إجراءات جديدة للنهوض بالقطاع 

 …OÉ°üàb’G ´Ób’G ¿ÉgQ .. 2022
الرئيس تبون يعيد الشرعية 

لمؤسسات الدولة 

2021.. سنة استكمال 
البناء المؤسساتي 

  عرفت الجزائر أحداثا سياسية هامة ومصيرية 
خالل عام 2021، وهذا من خالل مختلف 
المحطات االنتخابية التي عاشتها البالد 

والتي جاءت استجابة للمطالب المشروعة 
التي رفعها الجزائريون في حراكهم السلمي. 

وفي هذا السياق سعى رئيس الجمهورية في 
اتجاه استكمال البناء المؤسساتي والعمل على 

ترسيخ المسار الديمقراطي، حيث قرر في 
2021 حل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد 

تعديل قانون االنتخابات، بما يضمن إعادة 
انتخاب مجالس تكون أكثر تمثيال للجزائريين 
الذين يتطلعون لعام جديد يكون أفضل من 

سابقيه.

عزیز طواھر

العلیا  القیادة  عن  صدرت  مصیریة  قرارات 
رئیس  بقرار  بدایة   ،2021 عام  خالل  البالد  في 
الوطني  الشعبي  المجلس  بحل  القاضي  الجمھوریة 
وإجراء انتخابات تشریعیة في 12 جوان من نفس 
السنة، لیتقرر بعدھا حل المجالس الوالئیة والبلدیة 
نوفمبر   27 في  جدیدة  محلیة  مجالس  وانتخاب 
النصفي  التجدید  انتخابات  انتظار  في  الفارط، 

لمجلس األمة المقررة في 5 فیفري المقبل.
تكریسھ  إلى  الجمھوریة  رئیس  مسار طویل سعى 
عن  وتعبیرا  الشعبي  الحراك  لمطالب  استجابة 
بما  التغییر  إلى  تطوق  كانت  التي  الشعبیة  اإلرادة 
یسمح بتعمیق الدیمقراطیة وبناء دولة الحق والقانون 
نوفمبر، محطات  أول  بیان  إلى  تمتد أصولھا  التي 
كان وال بد من التوقف عندھا الس یما بعد ان تم 
القوانین  مشاریع  من  عدد  ثم  ومن  الدستور  تعدیل 

التي جاءت مطابقة للقانون األساسي للبالد.
بعد كل ھذه التغییرات التي شھدتھا السنة الجاریة، 
الدولة  إرادة  المحطات عن  الرئیس في عدید  عبر 
المسار  لتعمیق  فرصة  المقبلة  المرحلة  تكون  ألن 
المنشود  االقتصادي  اإلقالع  وتحقیق  الدیمقراطي 
عائدات  على  االعتماد  تقلیص  خالل  من  وھذا 
یسمح  اقتصادي  إنعاش  وتبني مخطط  المحروقات 
تكون  والتي  الشغل  لمناصب  المولدة  الثروة  بخلق 

بمثابة بدیل حقیقي لریع النفط.
الجزائر تعیش في محیط إقلیمي متوتر بحكم موقعھا 
الجیواستراتیجي وھذا ما یفرض علیھا االنطالق من 
بیئة سیاسیة داخلیة مستقرة لمواجھة كل التوترات 
التي تعرفھا المنطقة والرد على أعداء الوطن الذین 
یتربصون بھ وبالفعل ھذا ما سعت إلیھ قیادة البالد 
جاھدة لضمانھ، الیوم وبالنظر إلى ما تحقق، یكون 
الصحیحة  السكة  على  القطار  وضع  قد  الرئیس 
انطالقا من إصالحات سیاسیة واقتصادیة كبیرة قد 
تستغرق وقتا طویال وتتطلب تضحیات جسام لبناء 

دولة قویة.
دولة  الجزائر  ولكن  بالسھلة   2021 سنة  تكن  لم 
السیاسي  اإلصالح  رھان  كسبت  قد  تكون  وشعبا 
في انتظار تحقیق مزید من المكاسب في السنوات 
الصرح  بناء  بمواصلة  االمر  تعلق  سواء  المقبلة 
االقتصادي  اإلقالع  تحقیق  أو  الدیمقراطي 
معیشة  تحسین  في  یساھم  أن  یفترض  الذي 
الجزائریین، رھانات كثیرة تنتظر الجزائر في 
العام 2022 الذي یفترض أن یكون عاما لمزید 
جزائر  واالزدھار..  والرقي  اإلصالحات  من 
وبقوة  لسنوات طوال  الشھداء ستكون حاضرة 

ضد كل قوى الظالم.   

ف. م

اھتمام  من  وافرا  نصیبا  االقتصادي  القطاع  نال 
المحاور  في  تجلت  والتي  للبالد،  العلیا  السلطات 
الكبرى لبرنامج االنعاش االقتصادي، الذي تضمن 
األخطاء  وتصحیح  تجسید  ویبقى  قطاعا،   11

منتظرا سنة 2022.

الخطوات األولى ..
تبحث السلطات العمومیة آلیات الخروج من مظلة 
المحروقات وتنویع االقتصاد وخلق شعب منتجة، 
تشھدھا  التي  المتقلبة،  األوضاع  ظل  في  خاصة 
شرعت  اذ  األخیرة،  السنوات  خالل  النفط  أسواق 
في تجسید اصالحات وبرامج من شأنھا مد جسور 

حقیقیة لالقتصاد الوطني.
اعتبر، أمس، الخبیر االقتصادي والنائب بالبرلمان 
حدیثھ  في  بریش  القادر  عبد  البناء  حركة  عن 
بأن برنامج االنعاش االقتصادي  "الرائد"،  لجریدة 
والذي  الحكومة،  عمل  مخطط  ضمن  یدخل  الذي 
ترجمة  علیھ،  والمصادقة  الثقة  ونال  للبرلمان  قدم 

لبرنامج الرئیس في شقھ االقتصادي.
وأضاف بأن السلطات تسعى لتصحیح االختالالت 
المسجلة في السنوات األخیرة، مشیرا بأن األشھر 
من  الرغم  على  طفیفا،  تحسنا  شاھدت  األخیرة 
وانعكاساتھا  كورونا  جائحة  وتأثیرات  اكراھات 
أن  إال  واالجتماعیة،  االقتصادیة  الجوانب  على 
اإلقتصاد الجزائري بدأ في االنتعاش خالل النصف 
الثاني من سنة 2021. وشدد على تسجیل حركیة 
المؤشرات  خالل  من  االقتصادي،   النشاط  في 
والنتائج االیجابیة المحققة، والتي برزت في تقلص 
بعدما  ملیار دوالر   1 إلى  التجاري  المیزان  عجز 
الفترة  نفس  في  دوالر  مالییر   10 یتجاوز   كان 
الضغط  الحكومة  واصلت  كما   ،2020 عام  من 
على الواردات لتقلیص فاتورة الواردات، ما سمح 
خارج  الصادرات  في  مسبوقة  غیر  نتائج  بتحقیق 
المحروقات قدرت ب  4.2 ملیار دوالر حتى شھر 
نوفمبر، فیما بلغ مستوى احتیاطي الصرف لحدود 
 ،2021 سبتمبر  شھر  حتى  دوالر  ملیار   44,6
وھو الوضع الذي سیمكن من تحقیق األمن المالي 

للدولة والقدرة على التسدید نحو الخارج.

الصناعة ركيزة هامة..
على  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  شدد 
ضرورة إیالء قطاع الصناعة أھمیة بالغة، كاشفا 
عن اتخاذ تدتبیر وإجراءات  ملموسة واستعجالیة 
إلحداث ثورة صناعیة حقیقیة ورفع مساھمتھا في 
االقتصاد الوطني، والتعویل علیھا خالل السنوات 

القلیلة القادمة.
في  ألقاھا  كلمة  خالل  تبون  المجید  عبد  وقال 
افتتاح الندوة الوطنیة حول اإلنعاش الصناعي، أن 
الصناعة  قطاع  فیھ  یتخبط  الذي  الراھن  الوضع 
األخطاء  وتصویب  اختالالتھ  تصحیح  یمكن 
اإلجراءات  من  العدید  اتخاذ  مؤكدا  لھ،  السابقة 
وھدر  الفساد  مخلفات  القطاع  لتطھیر  والتدابیر 

المال العام.
ستشھد  القادمة  السنة  بأن  السلطات،  أكدت  كما 
أسس  إلرساء  اإلقتصادیة  اإلصالحات  مواصلة 
المواطنین،  حقوق  تكفل  والتي  العصریة،  الدولة 
في  ركیزة   وتعتبره  القطاع  على  تعول  أنھا  كما 
التنمیة المستدامة و دافع أساسي للنھضة الحقیقیة. 
لالبتعاد  الجدیدة  اإلصالحات  خالل  من  وتسعى 
تصنیعا  أفرزت  التي  السابقة،  األخطاء  كل  عن 

مزیفا، لم تستفد منھ البالد.

حلم السيارة إلى متى ..
یعرف قطاع السیارات جمودا كبیرا، ولم تفلح معھ 
تطمینات السلطات إلعادة االستقرار لھ، إذا تعرف 
أسعار السیارات المستعملة ارتفاعا كبیرا، ما جعل 
الوطن  والیات  أسواق  بمختلف  والشراء  البیع 
افراج  المواطنون  وینتظر  كبیرا.  ركودا  یعرف 
وزارة الصناعة عن دفتر الشروط الجدید، والذي 
قد یساھم في إعادة اإلستقرار، خاصة وأن مصانع 
بالموازاة  فترة  منذ  النشاط  عن  توقفت  التركیب 
مع غلق باب االستیراد، ما انجر عنھ فوضى في 
تحدثت  الذین  السیارات،  وكالء  ویقدر  األسواق. 

الوطنیة  السوق  حاجیات  الرائد،  جریدة  إلیھم 
داعین  سیارة،  ألف   600 ب  الراھن  الوقت  في 
السلطات الوصیة باالسراع في لإلفراج عن دفتر 
الصحیحة.  سكتھ  على  ووضعھ  الجدید  الشروط 
الثالثي  بأن  أكدت  الصناعة،  وزارة  جانبھا  ومن 
دفتر  دخول  ستعرف   2022 سنة  من  األول 
الشروط الجدید، والتي تسعى من خاللھا الوزارة 
لخلق صناعة حقیقیة، واالبتعاد عن كافة األخطاء 

السابقة التي سجلت في القطاع.

توجيه الدعم لمستحقيه..
اصالحاتھا،  مخطط  تجسید  في  الحكومة  شرعت 
من  فقط،  لمستحقیھ  الدعم  توجیھ  عزمھا  وأكدت 
تستحق  التي  والفئات،  األسر  استھداف  خالل 
خاص،  بشكل  االجتماعي  الدعم  من  االستفادة 
بین  بالتنسیق  یعد  أن  ینتظر  الذي  المشروع  وھو 
واإلحصاء  المالیة  بالداخلیة،  المكلفة  الوزارات 

وكذا التضامن االجتماعي.
ویقوم اإلجراء على تحویل الدعم من عام یستفید 
فقط،  المحتاج  منھ  یستفید  موجھ  إلى  الجمیع  منھ 
وأكد العدید من الخبراء بأن اإلجراء بات ضروریا 
عقلنة  تستدعي  والتي  الراھنة،  التحدیات  في ظل 
التحویالت  ومیزانیة  العمومیة  النفقات  وإرشاد 
والتي  دوالر،  ملیار   17 تبلغ  التي  االجتماعیة، 
لدعم  دوالر  ملیار   3.5 حوالي  منھا  یقتطع 
إعادة  بأن  الخبراء،  من  العدید  وأشار  األسعار. 
التخلي  یعني  ال  الدعم  سیاسة  في  النظر  الدولة 
الھشة،  الفئات  دعم  في  االجتماعیة  سیاستھا  عن 
بیان  في  ومكرس  لھا  بالنسبة  راسخ  مبدأ  لكونھ 
أول نوفمبر وفي الدستور، كما أكدوا بأن السلطات 
وتأكیدھا  على دعم  للبالد جددت حرصھا  العلیا 

الطبقات الھشة والمتوسطة.
للتطبیق  قابل  غیر  الوضع  یبقى  المقابل  وفي 
عصریة  إحصائیة  منظومة  وإنشاء  خلقو  دون 
ذي  كل  تعطي  أن  شأنھا  من  وشفافة،  قویة 
وسیمكن  لمستحقیھ.  الدعم  وتوجیھ  حقھ،  حق 
أسس  وضع  من  اإلحصائیة  المنظومة  استحداث 
من  ستمكن  والتي  الدعم،  نظام  إلصالح  حقیقیة 
الخزینة  لھا  تتعرض  التي  الخسائر  نزیف  وقف 

العمومیة، بسبب الدعم المعمم.
یشار إلى أن، مسعى اصالح سیاسة الدعم یندرج 
بھا  تعھدت  التي  االصالحات  سلسلة  اطار  في 
قبول ومصادقة  الحكومة في مخطط عملھا ونال 
من  تعدیالت  ستمسھا  والتي  بغرفتیھ،  البرلمان 
خالل تأسیس جھاز وطني یعمل على تحدید السلع 
مستویات  وتصنیف  عنھا  الدعم  برفع  المعنیة 

الدخل واألسر المؤھلة لالستفادة منھ.

االقتصاد في مواجهة شبح 
البيروقراطية

من  العدید  ینخر  سرطان  البیروقراطیة  تبقى 
أداءات  على  كبیر  بشكل  وأثرت  القطاعات، 
وطالب  تردیا.  تعرف  وجعلتھا  الشعب  عدید 
الخبیر االقتصادي عبد القادر بریش بالعمل على 
تقریب  قصد  البیروقراطیة  العراقیل  جمیع  تذلیل 
االدارة من المستثمر، والتي تضمنھا مخطط عمل 

الحكومة.
على  الحرب  اعالن  على ضرورة  محدثنا  وشدد 
على  خطرا  تشكل  اصبحت  التي  الییروقراطیة، 
السیاسة  تطبیق  ضرورة  على  مؤكدا  االقتصاد، 
واعادة  الرقمنة  تفعیل  خالل  من  للدولة،  العامة 
والنظر في القوانین. كما طالب بالتطبیق الصارم 
للقانون والضرب من ید من حدید لكل من یعرقل 
وأن  خاصة  الملفات،  ویعطل  االصالحات  مسار 
أمام  الباب  وغلق  وقف  في  تسببت  البیروقراطیة 
توقیف  على  وأجبرتھم  المستثمرین  من  العدید 

مشاریعھم.

مراجعة االتفاقيات...
تبحث السلطات عن مراجعة كل اتفاقیات الشراكة 
مصالح  لمراعاة  تھدف  والتي  الھیئات،  كافة  مع 
البالد واالستفادة منھا، ولعب دورھا المنوط بھا. 
وكانت السلطات قد أكدت مراجعة اتفاق الشراكة 
مع اإلتحاد األوروبي، والتي من شأنھا أن تعزز 
التي  المزایا  مختلف  من  وتستفید  البالد  مكانة 
االعفاءات  غرار  على  االتفاقیات،  ھذه  توفرھا 
البالد  انتاج  رفع  من  ستمكن  والتي  الجمركیة، 
اتفاق  بنود  لتقییم  البالد  وتھدف  وصادراتھا. 
الشراكة مع االتحاد األوربي، بندا بندا، وفق نظرة 
سیادیة ومقاربة رابح رابح، مع مراعاة مصلحة 
االقتصاد الوطني. وأشارت السلطات العلیا للبالد، 
بأن بعض االتفاقیات السابقة، التي جرى توقیعھا 
كانت  في ظروف  جاءت  األوروبي،  االتحاد  مع 
للند،  الند  الدولة في وضع ال یمكنھا من الوقوف 
ستعرف  القادمة  الفترة  أن  على  شددت  أنھا  غیر 
تغییرا، مشددة على أن أي اتفاقیة اقتصادیة یجب 

تكون ذات منفعة متبادلة بین الطرفین.

رهانات وتحديات جديدة في 2022
بأن  القادر بریش،  الخبیر االقتصادي عبد  ویرى 
سنة 2022 ستشھد العدید من اإلجراءات الجدیدة، 
بعد اسكتمال البناء المؤسساتي وارساء مؤسسات 
تحظى بالشرعیة، مضیفا بأن كل الجھود مركزة 
نحو الجانب االقتصادي. وأضاف بأن سنة 2022
فتح  فیھا  وسیتم  بامتیاز،  اقتصادیة  سنة  ستكون 
عدید الورشات االصالحیة الھیكلیة، كما ستعرف 
عملیة  ترافق  التي  القوانین  من  تراسانة  اصدار 

االصالح.
قانون   إصدار  القادمة  السنة  تشھد  أن  وینتظر   
التجاري،  القانون  تعدیل  الجدید،  االستثمار 
العام  القطاع  بین  الشراكة  قانون  إلى  باإلضافة 
والخاص وكذا قانون التأمینات، فضال عن قانون 

الجماعات المحلیة واصالح الجبایة المحلیة.
لتطبیق  اختبار  سنة   ،2022 سنة  ستكون  كما 
برنامج ومخطط عمل الحكومة وتحویل االھداف 
الى  الحكومة  عمل  مخطط  في  الواردة  الكبرى 
التنفیذ،  حیز  ووضعھا  قطاعیة  طریق  خارطة 
أیضا  الجھود  بریش. وترتكز  القادر  یضیف عبد 
خالل السنة الجدیدة على تشجیع النمو والمقاوالتیة 
السعي  إلى  باإلضافة  العمومي،  التمویل  وتنویع 
والصناعي  والسیاحي  الفالحي  العقار  السترجاع 

غیر المستغل ومنحھ للمستثمرین الحقیقین.

سويعات قليلة وتطوي سنة 2021 صفحاتها، مخلفة رصيدا من األحداث واإلجراءات في شتى القطاعات، والتي تسعى 
من خاللها السلطات العليا للبالد لتبني خطط جديدة وتصحيح األخطاء السابقة.

حصاد 2021
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2021  الموافق 
ل 28 جمادى األولى  

حصاد 14432021 ه  

   عرف المشهد الثقافي الجزائري، عام 2021، 
مثله مثل باقي البلدان و الدول العربية منها 
االنتعاش  بين  ما  حذرا  مزيجا  والغربية، 

المتواضع و محاولة العودة بعد تجميد كامل 
و  جهة  من  الفعاليات  و  الثقافية  األنشطة 
الصحي  البروتوكول  بإتباع  المصحوب  الحذر 
العودة  بمحاولة  و  أخرى،  جهة  من  الوقائي 
سنة  الطبيعية بعد  الثقافية  الحياة  إلى 
بتضافر  لتنطلق  الوباء،  بسبب  التوقف  من 
و  المصالح،  و  الجهات  مختلف  من  الجهود 
الجهات  من  واضحة  رغبة  و  بإرادة  مصحوبة 
و»   » ثقافي  اقتصاد   » بعث  في  العمومية 

صناعة سينماتوغرافية «.
و  للتظاهرات  التام  شبه  الغياب  بعد  و     
المهرجانات  سيما   ،2020 عام  في  العروض 
على  التظاهرات  و  الملتقيات  و  الدولية 
العودة  بمحاولة  العام  هذا  اتسم  اختالفها، 
الموسم  إنقاذ  أجل  من  الطبيعي  الوضع  إلى 
خصوصا  مهددة،  ثقافية  قطاعات  و  الضائع 
مع تنظيم المهرجان الوطني للمسرح المحترف 
في  للكتاب  الوطني  الصالون  و  بالعاصمة، 
ظروف تميزت بالحيطة و الوقاية من جائحة 

كورونا لم يعهدها عالم الثقافة من قبل.

   ال يمكن أن ننفي تأثر المكتبات و دور النشر من 
جائحة كورونا، و كذا تأثر قطاع النشر و صناعة 
الكتاب بشدة في عام ،2020 حيث شهد انخفاضا 
و  اختالفها  على  المطبوعات  عدد  في  كبيرا 
دور  من  العديد  نشاط  توقف  كما  توجهاتها، 
بأصحابها  دفع  الذي  األمر  المطابع،  و  النشر 
على  الوضع  استمرار  من  تخوفاتهم  إلعالن 
الغلق،  و  اإلفالس  نحو  التوجه  بالتالي  و  حاله 
تداعيات  من  يعاني  اليوم  إلى  يزال  ال  الذي  و 
العديد  عودة  رغم  الوبائية،  و  الصحية  األزمة 
األدبية  الساحة  إلى  المعروفين  الكتاب  من 
بأعمالهم الروائية الجديدة، كياسمينة خضرا و 

واسيني األعرج و أمين الزاوي.
   و تم في نفس السياق إثراء المكتبة الجزائرية 
بالتاريخ، كما  أيضا  بإصدارات جديدة مرتبطة 
تجاوبا  مؤلفاتهم  عرفت  جدد  مؤلفون  ظهر 
ملحوظا من القراء، في حين أن معرض الجزائر 
الثقافي  الحدث  هو  و  (سيال)،  للكتاب  الدولي 

و  للقراءة  العاشق  الجمهور  من  انتظارا  األكثر 
متابعة كل جديد في اإلطار، قد أجل لشهر مارس 

من العام المقبل.
   و لم يشهد من جهته التراث الثقافي، الذي يعد 
عنصرا أساسيا في « االقتصاد الثقافي « من خالل 
العام  هذا  ملحوظ  تقدم  أي  السياحي،  طابعه 

المالي  و  اإلداري  االستقرار  عدم  ظل  في  خصوصا 
لم  أنه  كما  الحساس،  القطاع  هذا  مؤسسات  في 
يشارك إال بملف واحد مشترك و متعدد الجنسيات 
األمر  يتعلق  و  لإلنسانية  عالمي  كتراث  للتصنيف 
المشاريع  العديد من  أن  العربي، في حين  بالخط 

الوطنية و الدولية ال تزال معلقة إلى إشعار آخر.

 اتسمت بالحذر و الرغبة في التحدي  

2021 سنــة محـــاولة العــودة 
للنشاط الفنـــي

المكتبات الوطنیة و دور النشر 
تستعید نشاطھا بحذر

فضاءات تنفض الغبار و تتنفس الصعداء تدریجیا
   و في عالم العروض الحية، فإن المسارح فقط هي التي ضمنت الحد األدنى من االستمرارية، على الرغم من إغالق آخر مس 
هذا القطاع في فصل الصيف الفارط، إال أنه سريعا ما عادت األمور إلى النشاط و عرض العديد من المسرحيات سواء التابعة 
لمسارح جهوية أو جمعيات و تعاونيات، كانت موجهة للكبار أو للصغار، سيما و أننا ال نزال في العطلة الشتوية التي استمتع 
تحبه  ما  و  مواهبها  إلبراز  الترفيهية  األنشطة  مختلف  من  حرمت  التي  الحساسة  الفئة  لهذه  خصصت  بعروض  األطفال  فيها 

لتفريغ طاقاتها.
   و رغم برمجة عديد التظاهرات المسرحية على المستوى الوطني، غير أن الجمهور الذي عاد من جديد إلى قاعات العروض، 
شهر مارس الماضي، لم يحظى إال بعدد قليل من اإلنتاجات الجديدة المدرجة برسم سنة 2021، وفي هذا اإلطار اقترح المسرح 
الوطني الجزائري محي الدين باشطارزي إنتاجاته الجيدة  لموسم ،2021  منها مسرحيات « رمادة 19 « من إخراج شوقي بوزيد و 
اقتباس عبد  الرزاق بوكبة عن رواية « ليليات رمادة « للكاتب واسيني االعرج، و كذا « شارع المنافقين « و هي كوميديا سوداء 
من تأليف و إخراج أحمد رزاق، فضال عن إنتاج مسرحي خاص باألطفال الموسوم « أجنحة نمولة « إخراج نضال، مقتبس عن 
نص للكاتب يوسف بعلوج، و تم على صعيد آخر، عرض عدة أعمال مسرحية أمام الجمهور برسم سنة 2020 و 2021 على غرار 
« عودة شاشناق « و « الجثة « من إنتاج المسرح الجهوي لقسنطينة، و مسرحية « البئر « لجمعية  وجوه المسرح من مدينة 
البليدة، « النعيم في الجحيم « لجمعية البسمة من سكيكدة، و أيضا « الودينغ « و هو عرض موجه للشباب عرض على خشبة 

المسرح الجهوي لمستغانم.

 بما في ذلك دور الثقافة و مكتبات المطالعة العمومية الرئيسية منها و الفرعية، التي فتحت هي األخرى أبوابها الستقبال 
من  غيرها  و  الغناء  الرقص،  التصوير،  العربي،  الخط  المطالعة،  الموسيقى،  الرسم،  لورشات  باالنضمام  المهتمين  و  األطفال 

األنشطة التحفيزية على اإلبداع. 
   في حين أن عالم الموسيقى و الرقص الذي عانى بدوره كثيرا من تجميد األنشطة في عام 2020 ظل يكافح الستئناف نشاطه، 
بينما األحداث الثقافية الرئيسية بقيت متوقفة، على غرار مهرجان جميلة بسطيف، تيمقاد بباتنة، و الكازيف و أخرى متفرقة 

عبر واليات الوطن، باإلضافة إلى أوبرا الجزائر « بوعالم بسايح «، هذه األخيرة التي انطلقت فيها بعض من التظاهرات الغنائية و الراقصة و العروض المسرحية، و كذا في إطار برنامج الزيارات الترفيهية الموجهة التي 
بادرت بها دار أوبرا الجزائر، باتجاه المدارس و المؤسسات التربوية، قام تالمذة مدرسة « سنرايز سكول «، الكائنة باألبيار و حيدرة بزيارة بيداغوجية إلى دار األوبرا، تعرفوا خاللها على كل الوسائل و المرافق التي تتوفر 

عليها هذه المؤسسة الكبيرة و الهيكل الذي يعتبر إنجازا مهما للفن و الثقافة الوطنية.
    و عرفت هذه السنة تنظيم بعض الفعاليات المتعلقة بالفن الرابع، دون تحقيق عودة طبيعية للنشاط المسرحي، حيث تم تنظيم الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف شهر مارس  التي سمحت لهواة 
المسرح العودة تدريجيا إلى بناية محي الدين باشطارزي، و كذا الدورة التاسعة للربيع المسرحي بقسنطينة و كانت بمثابة متنفس لمدينة الصخر العتيق، من جهة أخرى، احتضنت بدورها مدينة البيض في نفس الفترة 
فعاليات « األيام الوطنية للمسرح الملتزم «، بمشاركة أعمال مسرحية من مختلف مناطق الوطن، فيما شهدت مدينة سعيدة األيام الوطنية لمسرح الطفل و العرائس، و انطفأت من جديد أضواء الركح المسرحي خالل 

الفترة الصيفية و هو ما أجبر المسارح على توقيف تدريبات الفرق على الركح ليتبعها الحقا إعادة فتح الفضاءات المسرحية بشكل حذر.
   و بالنسبة لنهاية السنة الجارية فقد عرفت تنظيم عدة فعاليات مسرحية متسلسلة أبرزها على ركح المسرح الجهوي لسيدي بلعباس، الذي احتضن الطبعة 13 لأليام الوطنية لمسرح مكرة من طرف جمعية « البيان « 
شهر نوفمبر الماضي، تليها األيام الوطنية األولى فتيحة بربار لمسرح الشباب بمبادرة من جمعية المنارة الثقافية لبومرداس، و في ذات اإلطار، تميزت نهاية السنة الجارية بتنظيم الدورة 10 لتظاهرة « أيام مسرح الجنوب 
« بالجلفة، التي تعقد فعالياتها خارج الجزائر العاصمة ألول مرة منذ تأسيسها، و ذلك بمشاركة 7 أعمال مسرحية، مداخالت و ورشات تكوينية إلى جانب تظاهرة الطبعة السادسة لأليام اإلفريقية للمونودراما باألغواط، كما
كان جمهور المسرح على موعد مع  الطبعة األولى لأليام المسرحية للقصبة التي كانت مبرمجة من 22 إلى 30 ديسمبر الجاري، غير أن التظاهرة تم تأجيلها إلى غاية شهر فيفري المقبل، حسب مؤسسة المسرح الوطني 

الجزائري و هي الجهة المنظمة للتظاهرة.

أول منتدى موجھ لالقتصاد الثقافي
الذي جمع عدة وزارات و هيئات رسمية و ممثلين عن هيئات دولية  الثقافي و  2021 تنظيم أول منتدى لالقتصاد     شهد عام 
و أصحاب مشاريع ثقافية، و كذا مؤسسات استثمارية و بنوك و خبراء جزائريين و دوليين في االقتصاد و الثقافة و منتجين و 

غيرهم، و هذا بهدف جعل الثقافة قطاعا خالقا للثروة و مناصب الشغل.
   و قد خرج المنتدى بعدة « قرارات « في مجال السينما ال تزال إلى اليوم تنتظر التجسيد أهمها إطالق مشروع المدينة السينمائية 
و  السينمائي بقسنطينة،  للتكوين  العاصمة و إنشاء مدرسة  بوالية تيميمون، و افتتاح مركبين سينمائيين بكل من وهران و 

أكاديمية فنون سينمائية بوالية تيزي وزو و منصة رقمية لتوزيع اإلنتاج السينمائي.
   و قد أبدت السلطات العمومية، اهتماما بارزا بالصناعة السينماتوغرافية خصوصا، مع إصدار مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية 
يتضمن إنشاء « مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية «، سيكون تحت وصاية الوزير األول و سيكلف بترقية و تطوير الصناعة 
السينماتوغرافية و اإلنتاج السمعي البصري و المساهمة في دعمهما، و مرسوم آخر يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية « الجزائري 
الفيلم  استغالل  و  توزيع  و  بإنتاج  ستتكلف  التي  و   ،» القادر  عبد  األمير  حياة  عن  سينمائي  فيلم  استغالل  و  توزيع  و  إلنتاج 
السينمائي الذي يحكي عن هذه الشخصية التاريخية، كما صدر شهر نوفمبر المنصرم مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية، من 
بين ما نص عليه تحديد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن األمالك الخاصة للدولة و إسناد 

تسييرها لوزارة الثقافة و الفنون.
 من إعداد: حياة مصباحي

   ال يمكن أن ننفي تأثر المكتبات و دور النشر من 
جائحة كورونا، و كذا تأثر قطاع النشر و صناعة 
   ال يمكن أن ننفي تأثر المكتبات و دور النشر من 
جائحة كورونا، و كذا تأثر قطاع النشر و صناعة 
   ال يمكن أن ننفي تأثر المكتبات و دور النشر من 

 حيث شهد انخفاضا 
و  اختالفها  على  المطبوعات  عدد  في  كبيرا 
دور  من  العديد  نشاط  توقف  كما  توجهاتها، 
بأصحابها  دفع  الذي  األمر  المطابع،  و  النشر 
على  الوضع  استمرار  من  تخوفاتهم  إلعالن 
الغلق،  و  اإلفالس  نحو  التوجه  بالتالي  و  حاله 
تداعيات  من  يعاني  اليوم  إلى  يزال  ال  الذي  و 
العديد  عودة  رغم  الوبائية،  و  الصحية  األزمة 
تداعيات  من  يعاني  اليوم  إلى  يزال  ال  الذي  و 
العديد  عودة  رغم  الوبائية،  و  الصحية  األزمة 
تداعيات  من  يعاني  اليوم  إلى  يزال  ال  الذي  و 

األدبية  الساحة  إلى  المعروفين  الكتاب  من 
العديد  عودة  رغم  الوبائية،  و  الصحية  األزمة 
األدبية  الساحة  إلى  المعروفين  الكتاب  من 
العديد  عودة  رغم  الوبائية،  و  الصحية  األزمة 

بأعمالهم الروائية الجديدة، كياسمينة خضرا و 
األدبية  الساحة  إلى  المعروفين  الكتاب  من 
بأعمالهم الروائية الجديدة، كياسمينة خضرا و 
األدبية  الساحة  إلى  المعروفين  الكتاب  من 

   و تم في نفس السياق إثراء المكتبة الجزائرية 
بالتاريخ، كما  أيضا  بإصدارات جديدة مرتبطة 
   و تم في نفس السياق إثراء المكتبة الجزائرية 
بالتاريخ، كما  أيضا  بإصدارات جديدة مرتبطة 
   و تم في نفس السياق إثراء المكتبة الجزائرية 

تجاوبا  مؤلفاتهم  عرفت  جدد  مؤلفون  ظهر 
ملحوظا من القراء، في حين أن معرض الجزائر 
تجاوبا  مؤلفاتهم  عرفت  جدد  مؤلفون  ظهر 
ملحوظا من القراء، في حين أن معرض الجزائر 
تجاوبا  مؤلفاتهم  عرفت  جدد  مؤلفون  ظهر 

الثقافي  الحدث  هو  و  (سيال)،  للكتاب  الدولي 
و  للقراءة  العاشق  الجمهور  من  انتظارا  األكثر 
الثقافي  الحدث  هو  و  (سيال)،  للكتاب  الدولي 

و  للقراءة  العاشق  الجمهور  من  انتظارا  األكثر 
الثقافي  الحدث  هو  و  (سيال)،  للكتاب  الدولي 

المالي  و  اإلداري  االستقرار  عدم  ظل  في  خصوصا 
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   كما تميز هذا العام بصدور العديد من األفالم و توزيعها بقاعات السينما عبر التراب الوطني، 
الجزائرية  السينمائية  المهرجانات  غياب  من  الرغم  على  هذا  و  للجمهور،  ملحوظ  بحضور  و 
أخرى  مرة  الثالثة  الرئيسية 
تمكنت  حيث  العام،  هذا 
من  خاللها  الجزائرية  السينما 
بمشاركاتها  نسبيا  لو  و  البروز 
تم  حيث  دولية،  مهرجانات  في 
جزائرية  أفالم  خمسة  تتويج 
بجوائز الدورة السادسة لمهرجان 
بمدينة  السينمائي  القدس 
إلى  إضافة  (فلسطين)،  غزة 
الجزائرية  الجالية  أفراد  مشاركة 
 » فعاليات  في  بقطر  المقيمة 
 » المغاربية  الجاليات  ملتقى 
نظمت  ثقافية  تظاهرة  هي  و 
لالتحاد  العرب  كأس  هامش  على 
في  بما  القدم،  لكرة  الدولي 
الوثائقي  الفيلم  تتويج  ذلك 
الجزائري  للمخرج   » المتحف   »
جمال باشا بجائزة مفتاح العودة، 
ختام  في  وثائقي  فيلم  ألفضل 
السينمائي  العودة  مهرجان 
دورته  في  بفلسطين  الدولي 
افتتاح  ننسى  أن  دون  الخامسة، 
النرويجي  للفيلم  األولى  األيام 
العاصمة،  الجزائر  بسينيماتيك 

من طرف سفير النرويج بالجزائر، كنوت 
برمجت  أفالم  ثالث  النغالند، بعرض 

خالل هذه األيام.
العديد  شاركت  أخرى  جهة  من  و      
مهرجانات  في  الجزائرية  األفالم  من 
 » غرار  على  دولية  سينمائية 
هيليوبوليس «، « جزائرهم «، « الحياة 
ما بعد « و الفيلم القصير « توفا « و 
هو إنتاج مشترك جزائري - صحراوي، 
كما احتف مهرجان الفيلم الفرانكفوني 

ألنغوليم بفرنسا بالسينما الجزائرية.
فاز  فقد  التتويجات  يخص  فيما  و    
اإلفريقية  الجامعة  بجائزة   » أرقو   »
قرطاج  بأيام  السينمائي  للنقد 
ما  الحياة   » و  بتونس،  السينمائية 
بعد « بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان 
خمسة  توجت  كما  بفرنسا،  آميان 
القدس  بمهرجان  جزائرية  أفالم 
السينمائي بغزة أبرزها « أبو ليلى «.

مشاركات للفن التشكیلي الجزائري خارج الوطن
العالمي  الجزائري  الخطاط  و  التشكيلي  الفنان  إبداعات  19 عمال فنيا حديثا من    عرض حوالي 
بمدينة  (المنحوتات)  النقش  لفن  الدولي  لبينالي   20 الطبعة  فعاليات  ضمن  قريشي  رشيد 
معرضا  بباريس،  الجزائري  الثقافي  المركز  احتضن  كم  بفرنسا،  الباريسية)  (الضاحية  سارسيل 
فنيا بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لميالد األديب الجزائري الكبير محمد ديب، تحت شعار « محمد 

إنتاج ألفالم و توزیعھا بدور السینما

عروض شرفیة ألفالم روائیة و وثائقیة
   تميزت سنة 2021، بتقديم العديد من العروض الشرفية األولى ألفالم روائية و وثائقية، بين 
و حاز بعضها عددا من   ،2021 و   2019 بين عامي  أنتجت  لمخرجين جزائريين،  و قصيرة،  طويلة 
الجوائز في مهرجانات دولية، و على الرغم من استمرار جائحة كورونا، فقد برمجت وزارة الثقافة 
الطويل  الروائي  الفيلم  غرار  على  مارس  شهر  من  انطالقا  األعمال  هذه  من  العديد  الفنون  و 
في  الجزائر  ليمثل  اختياره  أعيد  الذي  العمل  هو  و  قاسم،  جعفر  لمخرجه  «هيليوبوليس» 

مسابقة أوسكار أحسن فيلم دولي عام 2022 في إطار الفيلم الناطق بغير اللغة اإلنجليزية.

   و من األعمال المعروضة أيضا األفالم الروائية الطويلة « الموسم الخامس « ألحمد بن كاملة 
الذئاب « لعمار سي  و « صليحة « لمحمد صحراوي و» أبو ليلى « ألمين سيدي بومدين و» دم 
فوضيل، و كذا « أرقو « « أحلم « لعمر بلقاسمي و» الحياة ما بعد « للمخرج أنيس جعاد، كما تم 
عرض الفيلم الوثائقي الطويل « جزائرهم « للينا سوالم و األفالم الروائية القصيرة « الوالدين « 
لمعوشي خالف و « طفل جزائري « لحكيم ترايدية، و كذا « تشبشاق ماريكان « آلمال بليدي و « فوبيا « 

إلسالم قروي و « بولما « لمحمد يزيد يطو و « سيعود « ليوسف محساس و « وينا « ألرزقي العربي.

قد  و  تميز أيضا العام الجاري الذي ال يفصلنا فيه عن العام الجديد سوى ساعات، بتنظيم العديد من التظاهرات السينمائية المحلية    
بمدن مثل واليات معسكر، أم البواقي و كذا أدرار و مدينة سعيدة للمهرجان الوطني ألدب و سينما المرأة، ناهيك عن تنظيم الطبعة السادسة بالعاصمة أليام الفيلم 

األوروبي و األيام األولى للفيلم النرويجي كما سبق و ذكرنا.

 مشاركات لجزائریین في أعمال عالمیة
جزائريين  الفرانكو-  و  الجزائريين  الممثلين  من  عدد  أخرى  جهة  من  برز  و     

3 مواليد  من   ،» بوتلة  صوفيا   » غرار  على  عالمية  أفالم  في  بأدوارهم 
والدها  الجزائر،  بالعاصمة  الوادي  باب  ببلدية   1982 العام  من  أفريل 

الملحن صافي بوتلة، عُرفت بظهورها في عدة أفالم أمريكية أبرزها 
ستريت دانس 2 المنتج عام 2012، وحوش القارة السوداء عام 2014، 

عام  بيوند  تريك  ستار   ،2015 عام  السرية  االستخبارات  كينغزمان: 
الخيال  للمشاركة في فيلم  اختيرت  و   ،2017 المومياء عام  و   2016
العلمي « ريبل مون « لألمريكي زاك سنايدر، و الممثلة الجزائرية « 
لينا خودري «، و هي ممثلة و كوميدية جزائرية وُلدت في الجزائر 
للمخرجة   » بابيشا   » فيلم  في  دورها  بعد  اشتهرت  العاصمة، 
مونيا مدور، و الذي حازت بفضله على عدة جوائز، حيث اختيرت 

ضمن أبطال الفيلم الفرنسي الجديد « الفرسان الثالثة «.

 » الدرامي  الفيلم  لبطولة  اختير  بدوره   ،» رحيم  طاهر   » الممثل    
الموريتاني « للمخرج االسكتلندي كيفن ماكدونالد، و هو العمل الذي 

البريطانية   » بافتا  و»  األمريكية   » غلوب  غولدن   » لجائزتي  رشحه 
ألحسن ممثل، و أما « دالي بن صالح «، فقد شارك بدوره في أحدث أفالم 

السلسلة البوليسية البريطانية الشهيرة « جيمس بوند « المعنون بـ « نو 
تايم تو داي « (ال وقت للموت) و هو من بطولة الممثل البريطاني دانييل كريغ، 

و قد عرض بلندن في سبتمبر الماضي.

من إعداد: حياة مصباحي

من طرف سفير النرويج بالجزائر، كنوت 
برمجت  أفالم  ثالث  النغالند، بعرض 
من طرف سفير النرويج بالجزائر، كنوت 
برمجت  أفالم  ثالث  النغالند، بعرض 
من طرف سفير النرويج بالجزائر، كنوت 

العديد  شاركت  أخرى  جهة  من  و      
مهرجانات  في  الجزائرية  األفالم  من 
 » غرار  على  دولية  سينمائية 
هيليوبوليس «، « جزائرهم «، « الحياة 
ما بعد « و الفيلم القصير « توفا « و 
هو إنتاج مشترك جزائري - صحراوي، 
كما احتف مهرجان الفيلم الفرانكفوني 

ألنغوليم بفرنسا بالسينما الجزائرية.
كما احتف مهرجان الفيلم الفرانكفوني 

ألنغوليم بفرنسا بالسينما الجزائرية.
كما احتف مهرجان الفيلم الفرانكفوني 

فاز  فقد  التتويجات  يخص  فيما  و    
اإلفريقية  الجامعة  بجائزة   » أرقو   »
قرطاج  بأيام  السينمائي  للنقد 
اإلفريقية  الجامعة  بجائزة   » أرقو   »
قرطاج  بأيام  السينمائي  للنقد 
اإلفريقية  الجامعة  بجائزة   » أرقو   »

ما  الحياة   » و  بتونس،  السينمائية 
بعد « بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان 
خمسة  توجت  كما  بفرنسا،  آميان 
القدس  بمهرجان  جزائرية  أفالم 



10
الخميس 30 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 28 جمادى األولى  

1443 ه  

الرياضة  عودة  عام   2021 اعتبار  يمكن 
توقفت  بعدما  الحياة،  إلى  العالمية 
والمنافسات  والبطوالت  األنشطة  معظم 
في العام الذي سبقه، وتأجلت العديد من 
البطوالت الكبرى الدولية والعالمية، فقد 
شهد 2021 استئناف االنشطة والبطوالت، 
أجلت  التي  البطوالت  معظم  وإقامة 
كان  التي  البطوالت  على  عالوة  سابقاً، 

مقرراً لها العام الحالي.
المالعب من  إلى  الجماهير  وكانت عودة   
 ،2021 عام  في  رياضي  حدث  أهم  جديد 
بعد غيابها ما يزيد عن عام منذ تفشي 
العودة  تلك  بدأت  حيث  كورونا،  جائحة 
المنافسات  بعض  في  جزئي  بشكل 
تقريبا  العودة  تمت  ان  إلى  والبطوالت، 
الدوريات  من  العديد  في  كامل  بشكل 

والبطوالت والمنافسات حول العالم. 
التي  الرياضية  األحداث  أهم  بين  ومن 
دورة  إقامة  تأتي   2021 عام  شهدها 
التي   "2020 "طوكيو  األولمبية  األلعاب 
الماضي بسبب  العام  أُجلت من  كانت قد 
عالمية  بمكانة  لتحظى  كورونا  جائحة 
إلى  الصعب  الحلم  تحول  حيث  كبيرة، 
الفترة  خالل  بالفعل  وأقيمت  حقيقة 
من 23 جويلية وحتى 8 أوت 2021، وتلتها 
األولمبية  شبه  األلعاب  دورة  منافسات 
5 أوت وحتى   24 المدينة نفسها من  في 

سبتمبر من العام نفسه. 
األمم  بطولة  إقامة  العام  هذا  شهد  كما 
والتي   "2020 "يورو  القدم  لكرة  األوروبية 
إقامة  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  قرر 
مدينة  عشرة  إحدى  في  منافساتها 
عاماً   60 بمرور  احتفاالً  وذلك  أوروبية، 

على تنظيم النسخة األولى من الـبطولة، 
عام  في  تُقام  أن  المقرر  من  كان  والتي 
2020، لكن أُعيدت برمجة البطولة بسبب 
لتقام  أوروبا  في  كورونا  فيروس  جائحة 
جويلية    11 إلى  جوان   11 من  الفترة  في 

 .2021
الرسمي  باسمها  البطولة  واحتفظت 
"بطولة أمم أوروبا 2020"، وتوج المنتخب 
المباراة  في  تغلبه  بعد  بلقبها  اإليطالي 
بركالت  اإلنجليزي،  نظيره  على  النهائية 
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  الترجيح 

للمباراة وكذلك اإلضافي بالتعادل 1-1. 
نهائي بطولة  إقامة  العام  كما شهد هذا 
دوري األمم األوروبية 2020 – 2021، وهي 
المنتخبات  فيها  تشاركت  التي  البطولة 

الوطنية للرجال من االتحادات األعضاء في 
االتحاد األوروبي لكرة القدم. حيث أقيمت 
المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر 2021 في 
سان سيرو، ميالنو بإيطاليا، وجمعت بين 
منتخبي إسبانيا وفرنسا، ونجح المنتخب 
الفرنسي في التغلب على نظيره اإلسباني 

2–1 ليحقق لقب البطولة للمرة األولى. 
بلقب  اإلنجليزي  تشيلسي  فريق  وتوج 
للمرة  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 
على  تغلبه  بعد  تاريخه  في  الثانية 
المباراة  في  سيتي  مانشستر  مواطنه 
النهائية بهدف وحيد في نهائي إنجليزية 
في  دراغاو"  دو  "إستاديو  على  خالص 
مدينة بورتو البرتغالية في 29 ماي 2021.

الجماھیر زینت المدرجات والمنافسات المؤجلة أقیمت

األوروبية  القدم  كرة  شهدت 
"السوبر  زلزاال بظهور فكرة دوري 
التي  البطولة  وهي  للنور،  ليغ" 
أعلن بها 12 ناديا من كبار القارة 
في  لليويفا،  تحديهم  العجوز 

أفريل الماضي. 
تأسيس  الـ12  األندية  وأعلنت 
ضخم  بتمويل  جديدة  بطولة 
وهي  اليويفا،  مظلة  عن  بعيدا 
وأتلتيكو  وبرشلونة  مدريد  ريال 
وميالن  إسبانيا،  من  مدريد 
إيطاليا،  من  ويوفنتوس  وإنتر 
ويونايتد  سيتي  ومانشستر 
وتوتنهام  وتشيلسي  وليفربول 
وأرسنال، السداسي الكبير بالدوري 

اإلنجليزي. 

الجماهير  الضغوط  وطأة  وتحت 
تلويح  بجانب  والسياسية 
قاسية،  بعقوبات  اليويفا 
البطولة،  من  أندية   9 انسحبت 
وتبقى فقط الثالثي ريال مدريد 
الذين  ويوفنتوس،  وبرشلونة 
رفضوا التخلي عن الفكرة، خاصة 
أن كافة األندية المؤسسة وقعت 
ضخمة  جزائية  بشروط  عقودا 

من الجهة الممولة للمشروع. 
الثالثة  األندية  أن  بالذكر  جدير 
عدة  على  حصلت  المتمردة 
موقفها  تدعم  قضائية  أحكام 
أن  غير  العقوبات،  من  وتحميها 
البطولة لم تشهد تقدما أو عودة 

المنسحبين حتى اآلن.

12 ناد أوروبي تحدى اليويفا

أزمة السوبر ليغ تزلزل 
القارة العجوز

2021  سنة عودة الریاضة 
العالمیة إلى الحیاة

رونالدو يعود إلى مانشيستر يونايتيد

 ميسي يفوز بكوبا 
أميريكا ويرحل عن 

برشلونة
في  تاريخية  محطة   2021 عام  شهد  الكوبا،  لقب  تحقيق  بجانب 
مسيرة ميسي، وهي الرحيل عن برشلونة اإلسباني بعد قرابة 20
فاجأ  الماضي،  أوت  أيام شهر  أحد  عاما قضاها في صفوفه، ففي 
برشلونة الجميع باإلعالن عن رحيل قائده ليو ميسي بعد الفشل 
في تجديد عقده بسبب الوضع المالي للنادي، لينتقل إلى باريس 

سان جيرمان الفرنسي. 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  تحقيق  أيضاً  العام  هذا  وشهد 
األرجنتيني وفوزه بلقب "كوبا  أول لقب كبير له مع منتخب بالده 
 – البرازيل  على  النهائية  المباراة  في  تغلبه  بعد   ،2021� أمريكا 
البطولة  هدافي  صدارة  وتقاسم  نظيف،  بهدف   – األرض  صاحب 
رقمه  تعزيز  في  فارقاً  عنصراً  هذا  وكان  أهداف  أربعة  برصيد 
العالم  في  العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  على  بالحصول  القياسي 

للمرة السابعة. 
من جانبه، النجم البرتغالي المخضرم قام بخطوة معاكسة لما فعله 
ميسي، حيث عاد إلى مانشستر يونايتد اإلنجليزي، ناديه القديم، 

بعد سنوات طويلة قضاها بعيدا عن قلعة "أولد ترافورد".
مدريد،  ريال  إلى   2009 صيف  في  يونايتد  عن  رحل  كان  رونالدو 
وانتقل منه إلى يوفنتوس في 2018، قبل أن يعود إلى "الشياطين 
بلغت  الماضي، في صفقة  الصيفي  الميركاتو  نهاية  قبيل  الحمر" 

قيمتها 15 مليون يورو، وبعقد ممتد حتى 2023.

السنة كانت مميزة لكرة القدم الجزائرية

 الخضر دون ھزیمة والمحلیون 
یعودون بكأس العرب

ألول  للمحليين  الجزائر  منتخب  نجح 
بلقب  الفوز  في  التاريخ  في  مرة 
احتضنتها  التي  العرب  كأس  بطولة 
بين  ما  الممتدة  الفترة  خالل  قطر 
ديسمبر،  و18  الماضي  نوفمبر   30
عربيا،  منتخبا   16 بمشاركة  وذلك 
في الوقت الذي واصل فيه المنتخب 
السنة،  ينهزم طيلة  ولم  تألقه  األول 
كأس  لنهائيات  التأهل  حقق  حيث 
إفريقيا لألمم والدور الفاصل المؤهل 

لمونديال قطر. 
وتفوق "الخضر" في المباراة النهائية 
على تونس بنتيجة 0-2 بعد تمديد 

نهائي  ربع  في  تغلبوا  بعدما  الوقت، 
اإلضافي  وقتها  المباراة في  انتهاء  إثر   5-3 الترجيح  بركالت  المغرب  المسابقة على 
بنتيجة 2-2،  وفي نصف النهائي على صاحب األرض قطر بنتيجة 1-2، وتم اختيار 
لمستويات قوية خالل  الدورة بعد تقديمه  أفضل العب في  براهيمي  ياسين  النجم 

جميع المباريات التي شارك فيها.
جويلية  شهر  في  أدرك  الذي  الشباب  منتخب  مع  أيضا  حصل  العربي  التوهج  هذا   
الماضي نهائي بطولة كأس العرب للشباب، قبل أن يخسر أمام منتخب المملكة العربية 

السعودية بنتيجة 1-2. 
من جهة أخرى، نجح المنتخب األول في الترشح لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد تصدره 
لمجموعته برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، بفارق 6 نقاط على مالحقه 
المباشر زيمبابوي. كما أدرك الدور الحاسم من تصفيات المونديال، إثر حصده 14 نقطة 

أيضا في مجموعته من 4 انتصارات وتعادلين.
مختلف  في   2021 عام  في  وودية  رسمية  بين  ما  مباراة   11 األول  المنتخب  وخاض   
المسابقات حقق خاللها 8 انتصارات فضال على 3 تعادالت، محافظا بذلك على سلسلة 

مبارياته دون انهزام.

أصحاب الهمم يحفظون ماء الوجه في األلعاب شبه االولمبية

 مشاركة جزائریة مخیبة لآلمال 
في أولمبیاد طوكیو

     
الجزائر بخيبة أمل كبيرة جراء  منيت 
أولمبياد  في  السلبية  مشاركتها 
أي  على  تحصل  لم  حيث  طوكيو 
في  جدال  أثار  الذي  األمر  ميدالية، 
المحلي  واإلعالمي  الرياضي  الوسط 
الحقيقية  والخلفيات  األسباب  حول 
التراجع  ظل  في  األولمبية،  للنكسة 
التي  الرياضات  نتائج  في  الرهيب 
خالل  تقاليد  الجزائر  فيها  امتلكت 
المالكمة  غرار  الماضية على  العقود 
المسافات  في  والعدو  اليد  وكرة 

المتوسطة وغيرها.
الرياضي  للشأن  متابعون  واعتبر   
هي  طوكيو  مشاركة  أن  الجزائري 
األسوأ على اإلطالق، فقد سبق أن كانت النتيجة صفرية في أولمبياد أثينا، إال أن عدد 
المشاركين كان أقل من العدد الحالي، ويبقى أولمبياد سيدني هو األحسن في تاريخ 

الجزائر أين تم جلب خمس ميداليات.
 وشاركت الجزائر في أولمبياد طوكيو بأربعة وأربعين رياضيا في مختلف التخصصات 
غير أن النتيجة كانت سلبية على طول الخط، وانكشفت معها أزمة رياضة النخبة في 

البالد.
 ويبدو أن انسحاب العداء توفيق مخلوفي (1500 متر) في اللحظات األخيرة قبل سفره 
الرياضة  هيئة  آمال  حطم  قد  لديه  تجددت  التي  اإلصابة  بدعوى  طوكيو  إلى  المقرر 
التي كانت تراهن عليه إلنقاذ الموقف، وهو الذي تعوّد على حفظ ماء وجه المشاركة 
الجزائر مشاركة فتحي نورين في رياضة  الجزائرية في األولمبياد السابق، كما فقدت 

الجودو، الذي قرر االنسحاب بعدما أوقعته القرعة ضد خصم من الكيان الصهيوني.
احتضنتها  التي  األولمبية  شبه  األلعاب  في  الحدث  الهمم  أصحاب  تألق  جهتهم،  من   
اليابان في شهري أوت وسبتمبر الماضيين، حيث حصدوا 12 ميدالية منها 4 ذهبيات، 

واحتل الجزائر المركز 29 في جدول ميداليات الدورة.

 الفورموال وان تتوج بطال جديدا

 فیرستابن ینھي سیطرة ھامیلتون
  

فريق  سائق  فيرستابن  ماكس  حقق 
لسباقات  العالم  بطولة  لقب  بول،  ريد 
متفوقا  األخيرة،  اللفة  في   "1 "فورموال 
على  هاميلتون،  لويس  البريطاني  على 
في  أبوظبي،  في  ياس  مرسى  حلبة 

ديسمبر الحالي.
 هاميلتون، حامل اللقب في آخر 4 نسخ 
كان مسيطرا  إجماال،  ألقاب  والمتوج بـ7 
استطاع  فيرستابن  لكن  السباق،  طوال 
واألخير   22 رقم  السباق  صدارة  خطف 
ليحصد  أبوظبي،  1 في  الفورموال  ببطولة 

أولى ألقابه.

حصاد 2021
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بھا  مرت  التي  والمحطات  األحداث  أبرز  ولعل 
الصھیوني  العدوان  استمرار   ،2021 في  فلسطین 
في كافة األراضي الفلسطینیة، وتمكن المقاومة من 
صد العدوان على غزة، وتصاعد استھداف المسجد 
فیما شّكل  المحتلة،  القدس  المبارك ومدینة  األقصى 
فرار 6 أسرى فلسطینیین من سجن «جلبوع» نقلة 

نوعیة على صعید األسرى
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القدس  مدینة  بحق  االحتالل  انتھاكات  تصاعدت 
وتیرة  وزادت  المبارك،  األقصى  والمسجد 
من  یومي،  شبھ  بشكل  لألقصى  االقتحامات 
األقصى  المسجد  داخل  جدیدة  وقائع  فرض  أجل 
محاوالت  وتستمر  مكانیا.  تقسیمھ  حد  إلى  تصل 
الجماعات االستیطانیة تحت حمایة قوات االحتالل 
الخاصة المدججة بالسالح في أداء طقوس تلمودیة 
قرار  بعد  خاصة  األقصى،  المسجد  باحات  داخل 
بـ»الصالة  تسمى  بما  لھم  السماح  االحتالل 
قوات  وتعمل  األقصى.  المسجد  داخل  الصامتة» 
االحتالل على حمایة المتطرفین المقتحمین للمسجد 
األقصى، ومنع حراس األقصى من القیام بعملھم، 
من  المتطرفین  بمنع  یھمون  حینما  بعضھم  وتعتقل 
داخل  الدینیة  وشعائرھم  التلمودیة  صواتھم  أداء 
االعتداء  مع  وبالتزامن  األقصى.  المسجد  باحات 
المتواصل على المسجد األقصى، یستمر االحتالل 
ھدم  یشمل:  بما  القدس،  مدینة  على  االعتداء  في 
الترمیم،  أو  البناء  من  المقدسیین  ومنع  البیوت، 
السیطرة  ومحاوالت  المقدسیة  العقارات  وسرقة 
بالطرد  المقدسیة  العائالت  مئات  وتھدید  علیھا، 
وحي  والبستان  سلوان  حي  في  خاصة  بیوتھا  من 
الھویة، وغیرھا  بطاقات  الھوى»، وسحب  «بطن 
في  والتھوید  الحفر  أعمال  وتستمر  المناطق.  من 
تركزت  والتي  القدس،  مدینة  في  المناطق  مختلف 
مؤخرا في ساحة البراق اإلسالمیة وباب المغاربة، 
إضافة  المبارك،  األقصى  المسجد  أبواب  أحد 
واألنفاق  الحفریات  في  االحتالل  استمرار  إلى 
بین  ومن  األقصى.  المسجد  محیط  وفي  أسفل  في 
محاوالت االحتالل طمس وتغییر المعالم اإلسالمیة 
على  االعتداء  المحتلة،  القدس  في  وتزویرھا 
المقابر اإلسالمیة، والتي طالت مؤخرا بشكل شاذ 
المتواصل  واالعتداء  «الیوسفیة»  مقبرة  تجریف 
قبور  ونبش  وغیرھا،  هللا»  «مأمن  مقبرة  على 

المسلمین وزرع «قبور وھمیة». 
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مع تصاعد انتھاكات االحتالل بحق مدینة القدس المحتلة 
األراضي  في  األوضاع  تفجرت  المقدسیین،  وسكانھا 
ارتكبتھا  وحشیة  اعتداءات  جراء  المحتلة،  الفلسطینیة 
وخاصة  القدس،  مدینة  في  ومستوطنیھ  االحتالل  قوات 
العمود»،  «باب  وساحة  ومحیطھ  األقصى  المسجد  في 
إضافة إلى تصاعد دعوات الجماعات الیھودیة المتطرفة 
للمسجد  واسعة  اقتحامات  وتنفیذ  العرب»،  لـ»حرق 

األقصى.
جراح»،  «الشیخ  حي  حتى  االحتالل  اعتداءات  وامتدت 
العائالت  عشرات  لطرد  صھیونیة  محاوالت  إثر 
وعقب  لمستوطنین.  وتسلیمھا  منازلھا  من  الفلسطینیة 
بقصف  االنتھاكات  ھذه  وقف  غزة  في  المقاومة  محاولة 
المستوطنات اإلسرائیلیة بعدة صواریخ، قام االحتالل بشن 
أیار/ مایو   10 القطاع المحاصر یوم  عدوان واسع على 
2021 واستمر 11 یوما، مخلفا دمارا واسعا في البنیات 
والمنشآت  المرافق  من  والعدید  التحیة  والبنیة  السكانیة 
19 ارتكاب  إلى  االحتالل  جیش  عدوان  وأدى  العامة. 
مجزرة بحق 19 عائلة فلسطینیة، حیث ارتقى 91 شھیدا 
بینھم 41 طفال من تلك العائالت، والتي كان أكثرھا فقدا 
عائلة «الكولك» التي قتل جیش االحتالل منھا 21 شھیدا. 
وبحسب إحصائیات وزارة الصحة الفلسطینیة، فإنھ وصل 
عدد الشھداء إلى 254 شھیدا، بینھم 66 طفال و39 سیدة 
مصابا   1948 من  أكثر  إلى  والجرحى  مسنا،  و17 
العنیف على  بجروح مختلفة. وتسبب القصف الصھیوني 
والشقق  المنازل واألبراج  المئات من  تدمیر  في  القطاع، 
وشبكات  العامة  واألماكن  الرئیسیة  والطرق  السكنیة 
العدید  تدمیر  إلى  إضافة  واإلنترنت،  واالتصاالت  المیاه 
من  اآلالف  وتشرید  المختلفة،  الحكومیة  المؤسسات  من 
والقنابل  والقذائف  الصواریخ  من  المئات  وترك  بیوتھم، 

التي لم تنفجر.
بدأ سریان وقف إلطالق   ،2021 أیار/ مایو   21 وفجر 
بعد  بوساطة مصریة،  االحتالل  وبین  المقاومة  بین  النار 
المقاومة  قبل  من  رادع  ورد  عنیف  إسرائیلي  عدوان 

الفلسطینیة، وضرب العمق اإلسرائیلي.
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المتواصل  غزة  لقطاع  الصھیوني  الحصار  دخل 
الحصار حیاة  التوالي، وفاقم ھذا  الـ16 على  عامھ 
القطاع  في  یعیشون  فلسطیني  ملیوني  من  أكثر 

البالغة مساحتھ 365 كیلومترا مربعا.
األوضاع  تردي  من  المحاصر،  القطاع  ویعاني 
الحصار  جراء  والمعیشیة  واالقتصادیة  اإلنسانیة 
إلى  إضافة  والجوي،  والبحري  البري  المتواصل، 
ما  القطاع،  على  السلطة  فرضتھا  التي  العقوبات 
مشكلة  واستمرار  والبطالة  الفقر  تفاقم  في  تسبب 

انقطاع التیار الكھربائي التي تزید من معاناة مختلف 
بما  الحیاة؛  نواحي  جمیع  في  كبیر  وتردي  الفئات، 

فیھا الصحیة واإلنسانیة والبیئیة.
ومما ساھم في زیادة معاناة سكان القطاع، الحروب 
وباء  وتفشي  القطاع،  ضد  المتعددة  الصھیونیة 
والمستلزمات  األدویة  في  حاد  ونقص  كورونا، 
التي  الوباء  مواجھة  إجراءات  إلى  إضافة  الطبیة، 
تسببت في توقف العدید من القطاعات االقتصادیة، 
وتعطل  والدمار،  الحصار  من  أصال  تعاني  التي 

عجلة إعادة إعمار القطاع.
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األراضي  كافة  في  الصھیوني  االستیطان  استمر 
مشاریع  عن  تباعا  الكشف  وتم  المحتلة،  الفلسطینیة 
مناطق  في  جدیدة  استیطانیة  أحیاء  إلقامة  وخطط 
السكان  طرد  بعد  المحتلة،  القدس  بمدینة  حساسة 

المقدسیین من منازلھم.
خطة  على  یعمل  االحتالل  أن  مؤخرا،  وكشف 
للیھود  لبناء أحیاء ومرافق سكنیة  استیطانیة واسعة 
في قلب مدینة القدس المحتلة تستھدف خمسة مناطق 
ھي: حي «الشیخ جراح»، وقرب «باب العامود»، 
وحیان سكنیان قرب «بیت صفافا» و»بیت حنینا» 
االحتالل  خطط  كافة  وتعمل  باھر».  و»صور 
لألحیاء  الطبیعي  التمدد  منع  على  االستیطانیة 
وھذا  فیھا،  البناء  من  سكانھا  یمنع  التي  الفلسطینیة 
یفضي خطوة بعد أخرى إلى القضاء على حلم إقامة 

دولة فلسطینیة مستقلة عاصمتھا القدس.
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6 أسرى فلسطینیین من سجن «جلبوع  شّكل فرار 
الماضي  سبتمبر/أیلول  من   6 الـ  في  الصھیوني» 
مختصون  ویقول  األسرى.  على صعید  نوعیة  نقلة 
رافعة  شكلت  العملیة  تلك  إن  األسرى  شؤون  في 
قضیتھم  وأعادت  الفلسطینیین،  لألسرى  معنویة 
عن  أسفرت  ذاتھ  الوقت  في  جدید،  من  للواجھة 
التنكیل  عملیات  في  مسبوق  غیر  صھیوني  تصعید 
والتي  العملیة  تلك  أن  المختصون  باألسرى. ویرى 
معلم  أبرز  تشكل  الكبیر»،  «الھروب  عیلھا  أطلق 
للعام 2021 على مستوى القضیة الفلسطینیة عامة 
األخیرة  األیام  وفي  خاصة».  األسرى  وقضیة 
الفلسطینیین  األسرى  معاناة  تفاقمت   ،2021 لعام 
شھدت  حیث  الصھیوني،  االحتالل  سجون  داخل 
قمع عنیف وإجراءات  حربا مسعورة ضدھم، عبر 
عدد  وبلغ  األسیرات.  حتى  طالت  متعددة  عنصریة 
 ،2021 نھایة  مع  االحتالل  سجون  في  األسرى 
160 أسیرة، ونحو   34 أسیرا، منھم   4650 نحو 
مختلفة  أمراض  من  یعانون  مریضا  و550  طفال، 
في سجون االحتالل. ویعیش األسرى داخل سجون 
االحتالل ظروفا غایة في الصعوبة، تفتقد إلى أدنى 
الظروف  ھذه  وتزداد  اإلنسانیة،  الحیاة  مقومات 
مصلحة  ورفض  الشتاء،  فصل  دخول  مع  قساوة 
الالزمة  الضروریة  االحتیاجات  إدخال  السجون 
القاسیة، فضال عن رفضھا منح  لمواجھة الظروف 

العالج لألسرى المرضى.

البشیر،  الصحراویة مصطفى عالي سید  المحتلة والجالیات  أكد وزیر األرض 
ضد  «التصعید»  سنة  ستكون  و2022  «المكاسب»  سنة  كانت   2021 أن 
مع  حوار  في  الوزیر  وشدد  االستقالل.  تحقیق  غایة  الى  المغربي  االحتالل 
على  تصعیدا  ستشھد  الجدیدة  السنة  أن  على  «واج»  الجزائریة  األنباء  وكالة 
الدولة  جمیع الجبھات، عسكریا وسیاسیا ودبلوماسیا وقانونیا، «الى غایة بسط 
الشعب  أن  وأوضح  المحتلة».  اراضیھا  جمیع  على  لسیادتھا  الصحراویة 
الصحراوي «مسالم»، لكن الحرب «فرضت علیھ» بعد خرق القوات المغربیة 
2020 نوفمبر   13 في  الكركرات  بمنطقة  النار  إطالق  وقف  التفاق  الغازیة 

واالعتداء على مدنیین صحراویین.
بقاع  مختلف  عبر  للصحراویین  الكبیرة  الشعبیة  بالھبة  عالیا  الوزیر  وأشاد 
العالم، من االراضي المحررة الى المخیمات، مرورا بالمدن المحتلة والشتات، 
التدریب  مراكز  النظیر» على  بشكل «منقطع  الصحراوي  الشباب  توافد  حیث 

للمشاركة في المعارك ضد االستعمار.
في  الصحراویة  للجالیة  الفعالة»  «المساھمة  الى  صلة  ذي  سیاق  في  واشار 
نصرة القضیة الصحراویة، «رغم ظروفھا الصعبة، من خالل العمل االعالمي 

والسیاسي، وكذا االطباء الصحراویین في معالجة شعبھم من وباء كورونا».
ان  البشیر  سید  أكد  المغربي،  الجیش  ضد  العسكریة  االنتصارات  وبخصوص 
الرأي  امام  علیھا  «یتكتم  المخزن  نظام  لكن  «فادحة»،  خسائر  تكبد  األخیر 
المقاتلین  معارك  وثقت  العالمیة  الصحافة  ان  رغم  والدولي،  المغربي  العام 

الصحراویین بالصوت والصورة».
وذكر في ھذا اإلطار بھزائم الجیش المغربي خالل الحرب التحریریة االولى، 
حیث تم أسر أكثر من 4000 مغربي بین طیارین وضباط سامین ومساعدین، 

لكن الملك الحسن الثاني أنكر وجودھم، قبل ان یتم االفراج عنھم الحقا بعد تدخل 
الصلیب االحمر الدولي.

عشرات  یفر  حیث  الیوم،  المغربي  الجیش  مع  یتكرر  یضیف،  المشھد،  نفس 
الشباب  عكس  العسكریة،  الخدمة  من  ھربا  اسبانیا  نحو  المغاربة  الشبان 

الصحراوي «الذي یتھافت على مراكز التجنید، إلیمانھ بقضیتھ».
الدولي  االعتراف  «تنامي  أبرز  الدبلوماسیة،  االنتصارات  عن  حدیثھ  وفي 
لجبھة  القانونیة  المكاسب  عن  الحدیث  -في  لفت  كما  الصحراویة»،  بالقضیة 
االوروبیة،  العدل  محكمة  عن  الصادرة  القضائیة  االحكام  البولیساریو-إلى 
الشرعي  ممثلھ  طریق  عن  الصحراوي  للشعب  الحصري  الحق  بخصوص 

والوحید جبھة «البولیساریو» في التصرف في ثرواتھ الطبیعیة.
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وأكد عضو األمانة الوطنیة لجبھة البولیساریو أن الجمھوریة العربیة الصحراویة 
«حقیقة ال رجعة فیھا»، وھي «عامل استقرار وتوازن في المنطقة».

على  ومدرجة  االفریقي  لالتحاد  مؤسس  عضو  الصحراویة  «الدولة  وتابع: 
شعبھا  ویملك  الذاتي  بالحكم  المتمتعة  غیر  األقالیم  المتحدة ضمن  االمم  طاولة 
مرور  مع  یتنامى  واسع  دولي  باعتراف  تحظى  كما  المصیر،  تقریر  في  الحق 

األیام، فھي تملك أكثر من 50 سفیرا عبر العالم».
وأبرز المسؤول أن الشعب الصحراوي «بدأ معركة بناء مؤسسات دولتھ الفتیة 
عام 1976, والجمھوریة العربیة الصحراویة تملك كل مقومات الدولة من اقلیم 

تواصل معركة تحریره, ورئاسة وحكومة ودستور وجیش ومؤسسات بمختلف 
القطاعات, وتقسیم اداري تمارس فیھ الدیمقراطیة الحقة».

المكفولة للشعب  التعلیم والعالج، یضیف، «حق من الحقوق االجباریة  كما أن 
قامت  الصحراویة  السلطات  أن  الى  مشیرا  الدستور»،  بموجب  الصحراوي 

بإعداد برنامج «كبیر» لسنة 2022 سیعرض على البرلمان للمصادقة علیھ.
وأشار في حدیثھ عن التزام المؤسسات الصحراویة بتأمین مختلف الضروریات 
لمواطنیھا، بأن التموین یصل الى كل األسر الصحراویة في غیاب الرجال الذین 

یخوضون حربا ضروسا ضد االحتالل المغربي.
البولیساریو،  جبھة  قیادة  تحت  الصحراوي  الشعب  أن  على  البشیر  سید  وشدد 
«یعرف وجھتھ ویسیر بخطى ثابتة نحو ھدفھ المنشود في بناء دولتھ المستقلة»، 
منذ  الصحراوي  الجیش  یحققھا  التي  االنتصارات  الى  اإلطار  ھذا  في  الفتا 
استئناف الكفاح المسلح. ویعول الشعب الصحراوي في معركة التحریر أیضا، 
وعلى  المخزن،  نظام  زوال  بعد  المغربي  الشعب  شرفاء  «على  الوزیر،  وفق 
التي  الدول  وكل  ونیجیریا  كینیا  افریقیا،  جنوب  الجزائر،  مثل  افریقیا  عمالقة 

تؤمن بالشرعیة الدولیة وبحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره».
وثمن في ھذا اإلطار، الموقف الجزائري «الراسخ والخالد» في دعم حركات 
التحرر والدفاع عن الشعوب المستضعفة، قائال: «لن ینسى الشعب الصحراوي 
ابوابھا وساعدتھ في معركة  لھ  الظروف وفتحت  الجزائر ساندتھ في أحلك  أن 
البناء في مختلف المجاالت». وفي حدیثھ عن وجود الصحراویین بالمخیمات، 
نظام  فعل  ما  مثل  المحتل  الصھیوني  الكیان  الى  نلجأ  لم  المسؤول: «نحن  قال 
اجل  من  الثوار  ومكة  االحرار  قبلة  الجزائر،  جارتنا  الى  لجأنا  بل  المخزن 

الكرامة والحریة».

تصاعد االنتھاكات الصھیونیة للمسجد األقصى

2021  ‘ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG äÉ£ RôHCG √òg
شھد عام 2021 العدید من األحداث شدیدة الخطورة في كافة األراضي الفلسطینیة المحتلة، والتي انعكست سلبا على الشعب الفلسطیني وقضیتھ 

العادلة وخلقت أزمات عدة، في حین أبرزت أحداث أخرى جوانب مشرقة من صفحات نضال الفلسطینیین ضد االحتالل الصھیوني.

2021  ‘ IÒÑc Ö°SÉµe ≥≤– ájhGôë°üdG á«°†≤dG

…hGôë°üdG Ö©°ûdG ∫Ó≤à°SG ≥«≤ëàd ó«©°üàdG áæ°S .. 2022
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متفرقات
في عمليات نوعية تعكس مدى احترافية الجيش الوطني الشعبي 

ójRCG ∫ÉNOEG ä’hÉ •ÉÑMEG
 äGQóîŸG øe GQÉ£æb 14 øe 

Üô¨ŸG ™e Ohó◊G ÈY

أحبطت وحدات ومفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، محاوالت 
إدخال أزيد من 14 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

المقبل  السبت  یوم  سیكون 
المیالدیة  السنة  لحلول  المصادف 
الجدیدة عطلة مدفوعة األجر لكافة 
واإلدارات  المؤسسات  مستخدمي 
أفاد بھ أمس،  العمومیة، حسب ما 
للوظیفة  العامة  للمدیریة  بیان 

العمومیة واإلصالح اإلداري. 
وأوضح البیان أنھ "بمناسبة حلول 
وطبقا  الجدیدة،  المیالدیة  السنة 
63-278 رقم  القانون  ألحكام 
 ،1963 جویلیة   26 في  المؤرخ 
القانونیة،  األعیاد  قائمة  المتضمن 
السبت  یوم  فإن  والمتمم،  المعدل 
عطلة  یعتبر   2021 جانفي   1
مستخدمي  لكافة  ألجر  مدفوعة 
العمومیة  واإلدارات  المؤسسات 
العمومیة  والدواوین  والھیئات 
مستخدمي  لكل  وكذا  والخاصة 
المؤسسات العمومیة والخاصة في 
جمیع القطاعات، مھما كان قانونھا 
األساسي، بما في ذلك المستخدمین 

بالیوم أو بالساعة". 
على  "یتعین  اإلطار،  ھذا  وفي 
العمومیة  واإلدارات  المؤسسات 
والمؤسسات  والدواوین  والھیئات 
التدابیر  اتخاذ  أعاله،  المذكورة 
الالزمة لضمان استمراریة الخدمة 
بنظام  تعمل  التي  المصالح  في 

التناوب".
الحمایة  من جانبھا، دعت مصالح 

توخي  إلى  المواطنین  المدنیة، 
لتجنب  الحیطة والحذر  المزید من 
خالل  تحدث  قد  التي  الحوادث 
الجدیدة  السنة  برأس  االحتفاالت 
أضرار  حدوث  لتفادي   2022

مادیة وبشریة.
أنھ  المدیریة،  لذات  بیان  وأوضح 
الجدیدة  السنة  حلول  مع  تزامنا 
2022 والتي تشھد احتفاالت عبر 
لتواصل  ونظرا  الوطني  التراب 
الظرف االستثنائي الصحي المتعلق 
(كوفید19-)  كورونا  بجائحة 
الشتاء  فصل  جانب  إلى  المستجد، 
الذي یعرف عدم استقرار في حالة 
درجات  في  وانخفاض  الطقس 
العامة  المدیریة  دعت  الحرارة، 
المواطنات  كافة  المدنیة  للحمایة 
والمواطنین ألخذ المزید من الحیطة 
مختلف  تجنب  أجل  من  والحذر 
الحوادث السیما المنزلیة وحوادث 
المرور، والتي تنجر عنھا أضرار 

مادیة وبشریة جسیمة".
ناشدت  الخصوص،  وبھذا 
المواطنین  المدنیة  الحمایة  مصالح 
بالنصائح  التقید  بضرورة 
غرار  على  األمنیة،  واإلرشادات 
أخذ  السیارة مع  "التأكد من حالة  
اتباع  للنجدة,  الضروریة  اللوازم 
بحالة  المتعلقة  الجویة  النشرات 
الطرقات  شبكة  حالة  وكذا  الطقس 

المرور  حوادث  تفادي  أجل  من 
في  االنتظار  طوابیر  تجنب  وكذا 
جانب  إلى  الطریق"،  غلق  حالة 
وتجنب  المرور  قانون  "احترام 
الخطیرة  والتجاوزات  المناورات 

وكذا اإلفراط في السرعة".
الطریق،  مستعملي  دعت  كما 
الحیطة  درجات  من  "الرفع  إلى 
حالة  في  السیاقة  تجنب  والحذر, 
بعد  خاصة  واإلرھاق  النعاس 
االحتفاالت،  فترة  من  االنتھاء 
المرور  حوادث  معدل  یكون  أین 
"التفكیر  إلى  باإلضافیة  مرتفع"، 
في تھویة المنزل، من أجل تجنب 

حاالت االختناقات".
والبیوت,  المنازل  مستوى  على 
المدنیة  الحمایة  مصالح  ذكرت 
األجھزة  كل  "مراقبة  بضرورة 
حوادث  وقوع  عنھا  ینجم  قد  التي 
قبل الخروج من المنزل أو النوم، 
وأجھزة  اإللكترونیة  األجھزة  مثل 

التدفئة (مسخن الماء، مدفأة).
وعالوة على ھذه اإلرشادات، أكدت 
ذات المصالح على وجوب "احترام 
المتعلقة  الوقائیة  اإلجراءات 
(كوفید19-)  كورونا  بجائحة 
وتطبیقھا بكل صرامة، لبس القناع 
وكذا  الجسدي,  التباعد  الواقي, 
تجنب التجمعات التي تعتبر مصدر 
النتشار الوباء".              ف. م 

ANEP : 2131009635

ANEP : 2116023242

بمناسبة حلول السنة الميالدية الجديدة 2022

 السبت 1 جانفي عطلة مدفوعة األجر
• الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر

الرائد: 2021-12-30

الرائد: 2021-12-30

QÉ¡°TEG

الدفاع  لوزارة  بیان  أوضح 
"في  أنھ  أمس،  الوطني 
المتواصلة  الجھود  سیاق 
المبذولة في مكافحة اإلرھاب 
المنظمة  الجریمة  ومحاربة 
وحدات  نفذت  أشكالھا،  بكل 
الوطني  للجیش  ومفارز 
الشعبي، خالل الفترة الممتدة 
دیسمبر   28 إلى   22 من 
2021، عدة عملیات أسفرت 
عن نتائج نوعیة تعكس مدى 
والیقظة  العالیة  االحترافیة 
الدائم  واالستعداد  المستمرة 
كامل  في  المسلحة  لقواتنا 

التراب الوطني".
"في  أنھ  البیان  ذات  وأكد 
محاربة  عملیات  إطار 
ومواصلة  المنظمة  الجریمة 
الھادفة  الحثیثة  للجھود 
االتجار  آلفة  التصدي  إلى 
أوقفت  ببالدنا،  بالمخدرات 
للجیش  مشتركة  مفارز 
بالتنسیق  الشعبي,  الوطني 
األمن,  مصالح  مختلف  مع 
بإقلیمي الناحیتین العسكریتین 
تاجر   11 والثالثة,  الثانیة 
مخدرات وأحبطت محاوالت 

إدخال كمیات من المخدرات 
المغرب،  مع  الحدود  عبر 
و56.5 قنطار   14 بـ  تقدر 
كیلوغرام من الكیف المعالج, 
تجار   8 توقیف  تم  حین  في 
بحوزتھم  آخرین  مخدرات 
نفس  من  كیلوغرام   53.5
قرص   96708 وكذا  المادة 
مھلوس خالل عملیات مختلفة 
العسكریة  النواحي  عبر 

األخرى".
"أوقفت  أخرى،  جھة  من 
مفارز للجیش الوطني الشعبي 
بكل من تمنراست وعین قزام 
وجانت  مختار  باجي  وبرج 
أشخاص   107 وتندوف، 
وضبطت مسدسا  رشاشا من 
مخزن  و  كالشنیكوف  نوع 
مركبات  و9   (1) ذخیرة 
و94 كھربائیا  مولدا  و172 
من  وكمیات  ضغط  مطرقة 
تفجیر  ومعدات  المتفجرات 
تستعمل  أخرى  وتجھیزات 
غیر  التنقیب  عملیات  في 

المشروع عن الذھب".
14.4" أیضا  ضبطت  كما 
الذھب  خام  خلیط  من  طنا 

والحجارة, في حین تم توقیف 
وضبط  آخرین  أشخاص   5
مسدسین تقلیدیي الصنع و18
و237660 صید  بندقیة 
طنا  و2  التبغ  مادة  من  علبة 
الموجھة  الغذائیة  المواد  من 
أدرار  من  بكل  للتھریب 
وبسكرة  وباتنة  البواقي  وأم 
وسطیف  والوادي  واألغواط 

وتیبازة".
الحدود  حراس  أحبط  كما 
"محاوالت  البیان-  --یضیف 
من  معتبرة  كمیات  تھریب 
62984 بـ  تقدر  الوقود 
والطارف  تبسة  بكل من  لتر 
وتندوف  أھراس  وسوق 
باجي  وبرج  وتمنراست 
مختار وعین قزام". في سیاق 
آخر، "أحبط حراس السواحل 
محاوالت ھجرة غیر شرعیة 
وأنقذوا  الوطنیة  بسواحلنا 
267 شخصا كانوا على متن 
فیما  الصنع،  تقلیدیة  قوارب 
غیر  مھاجرا   39 توقیف  تم 
مختلفة  جنسیات  من  شرعي 
وتندوف  الوادي  من  بكل 

وتلمسان".             إ. س
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الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة األولى:

المالحقون يواصلون المطاردة والعميد 
يتقدم بخطى ثابتة

عزز الرائد، شباب بلوزداد، صدارتھ في ترتیب بطولة الرابطة االولى المحترفة 
، بعد فوزه في «الداربي» العاصمي على الجار اتحاد الجزائر، في الوقت الذي 
باتت  بینما  لھ،  مطاردتھم  بارادو  ونادي  الساورة  شبیبة  المالحقان  فیھ  یواصل 
مولودیة الجزائر تتقدم بخطى ثابتة في السلم العام بعد فوزھا على امل االربعاء، 

ضمن الجولة العاشرة.
من جھتھما، واصل المالحقان، شبیبة الساورة ونادي بارادو، مطاردتھما للرائد، 
تحتفظ  وبھذا  وفاق سطیف،  و  تلمسان  وداد  امام كل من  المحقق  الفوز  بفضل 

الساورة بمركزھا الثاني، بینما یبقى بارادو في ثالث ترتیب البطولة.
من جھتھ، حقق فریق مولودیة الجزائر فوزا ثمینا على الضیف امل االربعاء 
نحو  ثابتة  بخطى  یسیر  «العمید»  وبات  فریوي،  المھاجم سامي  امضاه  بھدف 
المقدمة، حیث ارتقى الى الصف الثالث ب18 نقطة ملتحقا بنادي بارادو، ناقص 

مباراة، فیما یحتل االمل الصف 13 بمجموع  ثماني نقاط.
كما تمكن فریق شباب قسنطینة من قلب تأخره أمام نصر حسین داي الى فوز 

بفضل المھاجم البینیني كوكبو الذي وقع على ثنائیة.
وفاز سریع غلیزان على الضیف اولمبي المدیة بنتیجة وھو االنتصار الذي یمنح 
زمالء بالغ، مسجل ثنائیة الفوز، جرعة «اوكسجین»، بالمقابل، انتھت مقابلتي 
أولمبي الشلف - شبیبة القبائل ، و مولودیة وھران - ھالل شلغوم العید بالتعادل، 
وھما النتیجتان اللتان ال تخدمان الفریقین المحلیین، كونھما یعانیان في المراكز 

األخیرة، وفاز نجم مقرة أمام الضیف اتحاد بسكرة بھدف دون رد أمس.
ق.ر/واج

الجولة الـ11 من الرابطة الثانية:

مهمة يسيرة لرائد القبة وسفرية محفوفة 
بالمخاطر التحاد عنابة 

ستكون مھمة رائد القبة متصدر مجموعة وسط -غرب من بطولة الرابطة الثانیة 
لكرة القدم ، سھلة نسبیا غدا ، عند استقبالھ ، لمتذیل الترتیب جیل عین الدفلى، في 
فیما ستكون مھمة نظیره متصدر مجموعة وسط   ، الجولة ال11  مقابلة لحساب 
-شرق، اتحاد عنابة ، محفوفة بالمخاطر، عند تنقلھ لمواجھة اتحاد خنشلة صاحب 

المركز الثالث في الترتیب العام .
 ، الجولة  المجموعتین في ھذه  لرئدي  تبدو متباینة  المعطیات االولیة  فان  وعلیھ، 
باعتبار ان الفرصة ستكون سانحة لرائد القبة من اجل تعمیق الفارق على اقرب  
مالحقیھ مولودیة البیض، فیما ستكون مھمة اتحاد  عنابة صعبة و معقدة قد تكلفھ  

فقدان كرسي الصدارة .
في مجموعة  الترتیب  كذلك على مستوى مؤخرة  الكروي شیق  الحوار  وسیكون 
وسط -شرق ، خاصة في المواجھة  التي یستقبل فیھا شباب اھلي  برج بوعریریج، 
اتحاد  بین  تجمع  التي  االخرى  الواعدة  المقابلة  الى  باإلضافة  باتنة،  ضیفھ شباب 

األخضریة واتحاد الشاویة.
نفس الصورة تتجدد في مجموعة وسط -غرب، التي ستكون فیھا مھمة الوصیف 
مولودیة البیض صعبة مثلھ مثل شبیبة برج منایل، باعتبار انّھ سیكون على موعد 

مع سفریة صعبة یتحدى فیھا شباب تموشنت العائد بقوة.
ویحمل برنامج ھذه الجولة في مجموعة وسط غرب، عدة مقابالت واعدة ابرزھا 
قاید احمد والمقابلة  التي ستجمع بین شبیبة تیارت و جمعیة وھران، بملعب  تلك 

األخرى التي ستجمع بین نجم بن عكنون وغالي معسكر.
ق.ر/واج

تألق وسجل وأهداها قميصه

بن رحمة ووالدته يصنعان الحدث
 في إنجلترا

صنع الدولي الجزائري سعید بن رحمة الحدث رفقة والدتھ، التي كانت متواجدة 
نادي  امام  ویستھام  مباراة  خالل  لمتابعتھ  االول  أمس  روج  فیكارج  بمدرجات 
في  وتألقھ  فریقھ،  أھداف  ألحد  بتسجیلھ  تھنئتھ  على  حرصت  والتي  واتفورد، 

المواجھة.
حیث  والدتھ،  إلى  مباشرة  الوطني  المنتخب  مھاجم  توجھ  المباراة  نھایة  وعرفت 
قّدم لھا قمیصھ، وقابلتھ والدتھ بتقبیل یده، تحت تصفیقات أنصار النادي، وھو ما 
ألھب وسائل التواصل االجتماعي التي أكدت أن الالعب یبقى قدوة داخل وخارج 

أرضیة المیدان
ویواصل بن رحمة صنع الحدث في منافسة البرومییرلیغ، بعدما قام بنفس الخطوة 

في إحدى المباریات السابقة.
بن  وسّجل  البریمرلیغ  من   20 الـ  الجولة  مباریات  اللقاء جرى ضمن  أن  یذكر، 

رحمة الھدف الثاني من جملة االھداف األربعة.
ق.ر

حصاد 2021

وجھ الناخب الوطني جمال بلماضي، الدعوة لحارس مرمى نادي بارادو عبد الرحمان مجادل، لتدعیم التشكیلة الوطنیة، 
تحسبا للمقابلة الودیة، التي یلعبھا الخضر ضد غامبیا یوم السبت المقبل بالدوحة، في اطار التربص االعدادي للخضر 
قبل نھائیات كاس افریقیا لالمم 2021، بسبب تأخر كل من رایس وھاب مبولحي ومصطفى زغبو اللذان سیلتحقان 

یومي السبت واألحد المقبلین.
وكان من المنتظر ان یلتحق الحارس مجادل بالتشكیلة أمس، وأشارت العدید من المصادر ان بغداد بونجاح یكون قد 
التحق امس ھو اآلخر، فیما وصل الرباعي آدم زرقان یوسف عطال رامي بن سبعیني وإسماعیل بن ناصر مساء اول 

امس، وشاركوا في الحصة التدریبیة التي أجراھا الخضر مساء امس.
وسیحاول الناخب الوطني جمال بلماضي في ظل ھذه الظروف إیجاد التولیفة المناسبة التي سیلعب بھا مباراة السبت 
المقبل الودیة امام منتخب غامبیا في قطر، حیث سیعتمد على التعداد الموجود والذي یعرف غیابات عدیدة بسبب قرار 
الوطني جمال  الناخب  اخر، سینشط  3 جانفي. و على صعید  بالعبیھا حتى  باالحتفاظ  لألندیة  بالسماح  األخیر  الفیفا 
بلماضي صبیحة الیوم، ندوة صحفیة بالدوحة، سیتطرق خاللھا للحدیث عن القائمة التي وجھ لھا الدعوة للمشاركة في 

نھائیات كاس امم افریقیا 2021 ، والھدف الذي یسعى «الخضر»  لتحقیقھ .        أمیر.ل

فیھا  التي حمل  األولى  المرة  ینسى  لن  أنھ  محرز  ریاض  الجزائري  الدولي  قال 
قمیص المنتخب الوطني وشارك في مباراة ودیة، وتحدث عن بدایاتھ الكرویة وسر 
تألقھ في الوقت الذي أكد فیھ مدربھ في السیتي بیب غواردیوال انھ سیفتقده خالل 

مشاركتھ في الكان.
أو مانشیستر  المنتخب  التي عاشھا سواء مع  اللحظات  وكشف محرز عن أجمل 
سیتي، خالل الفیدیو الذي نشرتھ جریدة مانشیستر سیتي إیفینیغ قال محرز: «اود 
أن أعلمكم أن تدشین مسیرتي الدولیة كان خالل المباراة الودیة الجزائر أمام أرمینیا 
بسویسرا. لحظة لن تنسى، لما كنت في لوھافر. كنت أتابع دروغبا وریبیري في 

اللیغ 1 واألن حصل لي الشرف وأن قابلتھم وجھا لوجھ»
ریاض  سیفتقد  أنھ  غواردیوال  بیب  سیتي،  مانشستر  نادي  مدرب  أكد  جھتھ،  من 

محرز، خالل فترة مشاركة، قائد الخضر في نھائیات كأس أمم إفریقیا.
ونشرت الصفحة الرسمیة لنادي مانشستر سیتي على موقع التواصل االجتماعي 
فایسبوك تعلیقا لغواردیوال، حول الفترة التي سیغیب فیھا العبھ عن الفریق خالل 
فترة  خالل  معنا  محرز  ریاض  وجود  سأفتقد  «بالطبع  خاللھا:  من  قال  الكانن 
بتربص  بالده». وسیلتحق محرز  منتخب  مع  اإلفریقیة  األمم  كأس  في  مشاركتھ 
الخضر المقام في الدوحة، بعد المباراة الودیة األولى أمام غامبیا، حیث تنتظره مع 

نادیھ السبت المقبل مباراة أمام نادي أرسنال.                      ق.ر

ستتكفل المؤسسة الوطنیة «موبیلیس» بنقل 661 مناصرا إلى الكامیرون لمساندة 
للمؤسسة  بیان  أفاده  حسبما  لألمم  إفریقیا  كأس  نھائیات  في  الجزائري  المنتخب 

الشریك الرسمي لالتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني.
 وجاء في البیان: «تزامنا مع مشاركة الفریق الوطني لكرة القدم في الطبعة 33
الرسمي  الشریك  موبیلیس  تعلن  بالكامیرون،  إقامتھا  المزمع  لألمم،  إفریقیا  لكأس 
لالتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني، التكّفل برحالت نقل 661 مناصرا 

إلى الكامیرون لتشجیع محاربي الصحراء».
المناصرین  النقال «موبیلیس» أنھ سیتم « تحدید ھویة  المتعامل  وأضافت شركة 
من خالل عملیات القرعة التي ستنّظمھا وزارة الصحة وإصالح المستشفیات على 
مستوى المؤسسات اإلستشفائیة عبر كامل التراب الوطني، بالتنسیق مع موبیلیس 

وبحضور محضر قضائي».
وباء  ضد  الملّقحین  المواطنین  لجمیع  مفتوحة  المشاركة   » أن  البیان  وأوضح 
كوفید19- والذین استكملوا السّن 18 عاًما، وعلى ھذا األساس ولتمكین الراغبین 
في مساندة الفریق الوطني، قّررت وزارة الصحة وإصالح المستشفیات تنظیم حملة 

تلقیح واسعة انطلقت یوم 26 دیسمبر 2021».                                ق.ر
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 هوس اللباس األسود

   إن هوس ارتباط اللون األسود بالشخصية يحمل 
العديد من الرموز التي قد تعني أمورًا مختلفةً لكل 

شخص، و باإلضافة إلى خصائصه في علم النفس 
فإنّه يرتبط بشخصية اإلنسان بعدة طرق كاآلتي:

 • غالبًا ما ترتبط بعض الخصائص الشخصية 
بمحبي اللون األسود و منها البحث عن الحماية 
من الطاقة السلبية المحيطة، و الرغبة بصنع 

هالة من الغموض و الخداع، مع احتمالية االرتباط 
بمرحلة إنكار الذات، و منع دخول المرح و السعادة 

للحياة، إضافة إلى إخفاء المشاعر و عدم القدرة 
على مشاركتها مع اآلخرين؛ و قد يكون ذلك بسبب 
الخوف أو للداللة على الشخصية المثالية في العمل 

و الرغبة بإنجاز جميع األشياء على أكمل وجه.
 • يعتبر األشخاص الذين يحبون اللون األسود و 

يرتدونه باستمرار و يستخدمونه في أشيائهم 
كالسيارة و الهاتف و غيرها، من األشخاص الذين 

يحبّون أن يحظوا بمكانة عالية في المجتمع، كما 
يحبّون أن تكون لهم هيبة بين الناس، و هذه 

صفة مشتركة بين أغلب محبّي اللون األسود؛ ألنّه 

يوفر لهم المظهر الذي يحبون الظهور به، فهذا 
اللون يجمع بين الهيبة و المظهر الالئق و األناقة 

الكبيرة.
 •  يتمتّع محبوه باستقاللية كبيرة، فهم ال 
يتبعون من حولهم بل يمتلكون مفاهيمهم 

الخاصة و يعيشون حياتهم بطريقتهم الخاصة 
التي ال تتعلق بأحد من الناس، فهم يحبون 

السيطرة على أنفسهم تماماً و ال يسمحون ألحد 
بالتدخل في أي أمر من أمور حياتهم، فهم مكتفون 

بذاتهم في كل شيء، كما أنهم يحبون السيطرة 
على الوضع العام من حولهم، و قد يؤدي هذا 

إلى أن يكون الشخص الذي يستخدم اللون األسود 
بكثرة شخصاً متمرداً، فهو ال يقبل أن يفرض عليه 

الناس شيئاً ما حتى لو كان عرفاً أو عادة، و يظهر 
خاصة لدى الشخص المراهق، فيحاول أن يتمرد 

على أهله و مجتمعه و من حوله و أن يفرض 
قيمه الخاصة و سيطرته بدالً من سيطرة القيم و 
المعتقدات السائدة في المجتمع، لذا فإن الكثير 

من الثائرين و المتمردين يرتدون اللون األسود 

على الدوام، و هذا 
ما يعود إلى حبهم 

لالستقالل. 
 • يوحي لمن يرتديه بأنه عقالني و أنه ال يمتّ 
للعاطفية بصلة، لذا فإن الناس الذين ال يحبون 

إظهار عواطفهم، كما أنهم يحبّون أن يضعوا 
حواجز بينهم و بين الناس، و ال يحبون أن يقترب 

منهم أحد من دون إذنهم، النظام ناهيك على 
أن األشخاص النظاميين للغاية و الذين يحبّون 

إتمام كلّ شيء كما يريدون و على أفضل وجه و في 
الوقت المناسب، و خاصة فيما يتعلق بالعمل، 

فهم يهتمون بإنجاز المهام بكفاءة و يعملون 
بجدية و ال يحبون التفلت أو المماطلة و غيرها 

مما قد يعرقل سير العمل، كما أنهم يهتمون 
بالتفاصيل الصغيرة التي تجعل من العمل مثالياً.

 •  قد يواجهون صعوبة في ترك أنفسهم 
لالستمتاع و تجربة أشياء مختلفة في الحياة، و 

هذا المظهر الجدي قد يكون مهيباً لبعض الناس 
قليالً، فهو يدل على االنضباط التامّ باإلضافة إلى 

قلّة المرونة، و كذا عدم االهتمام بآراء اآلخرين 
فرأي الناس ال يشكل لديه أمراً مهمّاً في هذا األمر 

أو غيره، بل فقط يهمه رأيه الذاتي و ال يلتفت إلى 
ما دون ذلك، و هذا ما يشكل أساس القوة لديه، 

و الذين لديهم القدرة الكبيرة على اتخاذ القرارات 
القوية و الجدية مع عدم الرجوع فيها أو التردد 

أو تغيير الرأي، و هو ما يؤهلهم ألن يكونوا قادة 

ناجحين للغاية، فالقيادية تعتبر إحدى سماتهم 
الشخصية ال سيّما في العمل.

 • قد يكون الشخص المحبّ للون األسود انطوائيّاً 
قليالً، و هو ما يعني أنه ال يحب االختالط كثيراً 
بالناس، كما أنه ال يحب التجمعات الكبيرة، فهي 

تزعجه و ال تجعله يشعر بالراحة، بل يجد سعادته 
و راحته مع نفسه و حسب.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

    أهمية تمارين 
استقامة الظهر

تمارين استقامة الظهر هي تمارين مهمة للغاية، خاصة    
ألولئك اللذين يجلسون لوقت طويل أمام الحاسوب، أو 
العالية، فهذان سببان  الكعوب  اللواتي يرتدين  للنساء 
الجسم  أن  عنهما  ينتج  اللذان  انحنائه،  و  الظهر  آلالم 
يتحمل وزن إضافي بالمقارنة بالوزن الذي يتحمله فيما 
من  بعض  بممارسة  يُنصح  لذلك  مستقيماً،  كان  لو 

تمارين استقامة الظهر لحل هذه المشكلة
• تمرين اليوغا: يمكن ممارسته و الشخص موجود في 
مكتبه أو في بيته، و ال يتجاوز أداؤه الست دقائق فقط، 
أخذ  و  باستقامة  الجلوس  القيام به من خالل  و يمكن 
نفس عميق، و من ثم تحريك الرأس من األعلى لألسفل و اليمين و اليسار ببطء، ثم بحركة دائرية مع عقارب الساعة 
و بالعكس، بعدها يتم وضع اليد اليمنى على الجانب األيسر من الركبة اليسرى، و اليد اليسرى على الكرسي من الخلف، 
ثم لف الجذع إلى الجهة اليسار و الثبات على نفس الوضعية لمدة بضع ثوانٍ، ثم تكرار نفس الحركة على الجهة األخرى 

من الجسم.
 • تمرين االستناد على الحائط: هو من التمارين التي يمكن القيام بها لزيادة استقامة الظهر، عن طريق رفع اليدين 
مع  المشي  األثقال  مع حمل  المشي  مرة،  أكثر  الحركة  تكرار  أخرى،  مرة  إنزالهما  ثم  الكوعين  ثني  مع ضرورة  لألعلى 
حمل األثقال في كلتا اليدين يساعد على جعل الظهر أكثر استقامة، مع االهتمام في أن تكون الذراعين ممدوتين، 
لنفس  للمشي  العودة  و  االستراحة  ثم  متراً   45 إلى  متراً   27 بين  تتراوح  لمسافة  الطريقة  بهذه  بالمشي  يُنصح  و 

المسافة، و تكرار ذلك من خمس إلى ثماني مرات كل يوم.

مُشاهدة  بالخوف  األطفال  إصابة  أسباب 
فمدارك  الكبار،  مع  العنف  و  الرعب  أفالم 
الكبار و ال  الطفل تختلف تماماً عن مدارك 
ما يشاهده هو تمثيل  أنّ  إدراك  يستطيع 
العنف  الواقع،  قراءة قصص  و بعيد عن 
النوم،  قبل  للطفل  األشباح  و  الرعب  و 
أو مشاهدة  األسري  للعنف  الطفل  تعرّض 
للضرب،  يتعرّض  األسرة  أفراد  من  أحد 
يجعله  مما  زائدٍ  بداللٍ  الطفل  معاملة  أو 
إلى أي  يبقى ملتصقاً بوالده عندما يذهب 
المدرسين  أو  المربّين  معاملة  مكان، سوء 
بعيداً  و  هادئاً  ليبقى  تخويفه  و  للطفل 
عن إحداث الفوضى، إضافة إلى إتباع طرق 

العقاب الخاطئة لتعليم الطفل االبتعاد عن األخطاء. 
    و هناك طرق لمساعدة الطفل على التخلص من الخوف و التي تحتاج إلى الصبر و المثابرة 
عالج  في  تفيد  التي  النصائح  من  و  تصرفاته،  من  الكثير  يعي  ال  الطفل  ألنّ  األهل؛  من 

مشكلة الخوف عند األطفال: 
و  تقليدهما،  الطفل  يحاول  أن  أجل  من  هادئةٍ  بطريقةٍ  يتصرّفا  أن  الوالدين  على   •  
محاولة محادثته إذا كان كبيراً و االستماع له و معرفة ما يخاف منه، مع محاولة غرس الثقة 
باهللا في نفسه، ممّا قد يؤدي إلى زيادة ثقته بنفسه و اإلكثار من ترديد بعض الكلمات 
مثل «اهللا معي»، «المالئكة تحميني»، باإلضافة إلى ترديد أذكار الصباح و المساء للتحصين 

اليومي. 
 • محاولة تهدئته و بعث الطمأنينة في قلبه و تعويده على النوم في غرفته، و يجب أالّ 
يستجيب الوالدان لرغبته في النوم في غرفتهما لتعويده على النوم في غرفته، و الجلوس 

معه حتى يستغرق في النوم .
 •  مَنعه من مشاهدة أفالم الرعب و العنف نهائياً و عدم السماح له في المتابعة أبداً، 
تدريبه  و  الرعب،  و  للعنف  مقاطع  على  احتوائه  عدم  من  للتأكد  يشاهده  ما  متابعة  و 
على التجوّل داخل البيت وحده، ويُمكن تشجيعه على ذلك من خالل طلب إحضار قطعاً 

مُعيّنةً من الغرف المجاورة.

áë°üdG     فوائد تناول الشوفان

   يعد الشوفان من أكثر الحبوب الصحية، فهو غني بالفيتامينات، و 
المعادن، باإلضافة إلى خلوّه من مادة الغلوتين، و يذكر فيما يأتي 

أبرز فوائد تناول الشوفان:
 • يعد أحد المواد الغذائية ذات التركيبة المتوازنة، و مصدرًا جيدًا 
بالفيتامينات  غنيًا  مصدرًا  و  المفيدة،  األلياف  و  للكربوهيدرات 
النحاس،  و  الزنك،  و  الحديد،  و  الفسفور،  و  كالمنغنيز،  المعادن  و 
غيرها  و   ،B5 فيتامين  و   ،B1 فيتامين  و  الفوليك،  حمض  و 
مثل  األكسدة  مضادات  مركبات  على  الشوفان  يحتوي  كما  العديد، 
تُسمى  التي  األكسدة  مضادات  مجموعة  و  البوليفينول،  مركبات 
توسيع  و  الدم  ضغط  خفض  على  تساعد  التي  األفينانثراميدات، 

األوعية الدموية.
التي  و  المعدة  للذوبان في  القابلة  باأللياف  يعد مصدرًا غنيًا    •  
تقليل  على  األلياف  هذه  تساعد  إذ  جلوكان،  بيتا  ألياف  تدعى 
مستويات الدهون و الكوليسترول، و خفض معدالت السكر في الدم 
و تعزيز استجابة األنسولين، و زيادة الشعور بالشبع، باإلضافة إلى 
في  يُساهم  كما  الهضمية،  القناة  في  النافعة  البكتيريا  نمو  زيادة 
الدموية من خالل  األوعية  و  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  تقليل 
الضار،  الكوليسترول  و  الكلية  الكوليسترول  مستويات  تخفيض 

باإلضافة إلى حماية الكوليسترول من عمليات األكسدة. 
 • يساعد تناوله على إنقاص الوزن و ذلك من خالل الشعور بالشبع 
المعدة  تفريغ  عملية  إبطاء  في  الشوفان  يُساهم  إذ  تناوله،  عند 
و يزيد من إنتاج هرمون الشبع الببتيد، و يستخدم المطحون منه 
في العناية بالجلد، إذ يدخل في صناعة منتجات العناية بالبشرة، و 
التخفيف من بعض حاالت  و  الجلدية،  التهيجات  و  الحكة  في عالج 
بأمراض  اإلصابة  من  الوقاية  على  يساعد  أن  يمكن  كما   األكزيما، 
الصغار، و تخفيف أعراض اإلمساك؛ و ذلك من  الربو، عند األطفال 
خالل تناول نخالة الشوفان و هي الطبقة الخارجية الغنية باأللياف، 

و التي بدورها تساعد في تقليل أعراض اإلمساك عند كبار السن.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

يمكن     اليدين  عن  الكلور  رائحة  إزالة  طريقة 
بإتباع  اليدين،  من  الكلور  رائحة  من  التخلص 

إحدى الطرق اآلتية:
• بخار الماء: يُغلى لتر من الماء، ثمّ يتم توجيه 
باستمرار  تحريكهما  مع  القدر  أعلى  اليدين 
على  الحرص  مع  الكلور،  رائحة  البخار  ليمتص 
ترك مسافة آمان كافية، كما يمكن فرك اليدين 
لمدّة  تركه  و  الليمون،  من  بمقدار عصير حبة 
دقيقة، ثمّ شطفها بالماء البارد، و تُفيد هذه 
الطريقة عندما تكون رائحة الكلور خفيفة، و إذا 

كانت قوية يفضل ترك العصير لبضع دقائق. 
 • صودا الخبز: ترطب اليدين بالماء، ثمّ يُرش عليها مقدار من صودا الخبز، ثمّ تفرك 
الصابون، كما  و  بالماء  و تُغسل  تُجفف  و  لمدّة دقيقة، ثمّ تُشطف،  تُترك  و  سوياً، 
بملعقة  أو  لترطيبها،  الحاجة  دون  الخبز  صودا  باستعمال  الجافة  اليدين  فرك  يُمكن 
من الفوالذ المقاوم للصدأ، بفرك اليدين بملعقة فوالذ مُقاومة للصدأ تحت الماء البارد 

الجاري، ثم تُغسل اليدين بالماء و الصابون.
 •  الطماطم: تعتبر من المواد الحمضية التي تساعد على التخلص من الروائح المختلفة 
معجون  أو  الطماطم  باستعمال  اليدين  فرك  خالل  من  استعمالها  يمكن  و  كالكلور، 
الطماطم، أو استعمال الحليب للتخلص من الرائحة، و معجون األسنان أو عصير البرتقال، 

بما في ذلك القهوة و الخلّ األبيض.
من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 كيف أقضي على الخوف عند األطفال

 طريقة إزالة رائحة الكلور عن اليدين

مجتمع
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 رغم تراجع الطلب العالمي علیھ بسبب استمرار تفشي الجائحة

شكل عام 2021، أحد أهم األعوام في صناعة الطاقة التقليدية بعد ضربة 
شهدتها األسواق نتيجة تراجع الطلب العالمي، وذلك مع تفشي جائحة كورونا 

وغلق األسواق العالمية.

العام الجاري، كان األبرز في 
صناعة النفط، نتيجة لمحاولة 

التحالف إدارة مصدر الطاقة 
األبرز على أكثر من جبهة، أولها 
إدارة المعروض، وثانيا الحفاظ 

على سعر متوازن يحقق مصالح 
المنتجين والمستهلكين معا، 
وثالثا إعادة االستثمار العالمي 

في القطاع.
هذه المقاربات لم تكن الجزائر 
في منأى عنها إذ يقول الخبير 
االقتصادي أحمد سواهلية في 

تصريح صحافي لـ «الرائد»، 
حيث يقول أن عام 2021 شكّل 
انطالقة لنهج اقتصادي جديد 

في الجزائر مستفيدا من تعافي 
أسعار النفط، مشيرا أن سوق 

النفط في األشهر الـ 12 الماضية 
عرف تحسن كبيرا أفضل مما كان 

الوضع عليه في 2020، مضيفا 
أن العام الماضي كانت أسعار 

النفط متدنية جدا مقارنة بما 
كانت عليه في العام الحالي.

وأوضح المتحدث أنه بالرغم من 
ذلك فقد كان للجزائر دور بارز في 

المحافظة على األسعار، ال سيما 
أنها أقنعت دول منظمة أوبك 

في المحافظة على األسعار، 
وبخصوص هذه األخيرة وصف 

المتحدث الحالة التي كانت عليها 
خالل أشهر السنة الجارية بأنها 
كانت حذرة ومترقبة للوضعية 

الوبائية التي خلفها فيروس 
كورونا ومتحوراته، مؤكدا أن 
األسعار تأثرت بشكل مباشرة 

بالجائحة التي أثرت على خدمات 
النقل والشحن بشكل مباشر وهي 

عوامل تؤثر على أسعار النفط.
وكان تحالف «أوبك+» قد بدأ 

في ماي 2020، خفض إنتاج 
النفط من جانب أعضائه بمقدار 

9.7 ماليين برميل يوميا، 
يستمر حتى أفريل 2022، تم 
تمديده خالل وقت سابق من 

العام الجاري، حتى ديسمبر 
2022، ونفذ التحالف منذ مطلع 
العام الجاري اجتماعات شهرية 
ألعضائه على مستوى الفنيين 

والوزراء، للتوافق على مستويات 
إنتاج تعيد التعافي للسوق 

العالمية.
ونهاية العام الماضي، بلغ 

متوسط الطلب العالمي على 
النفط الخام 90.79 مليون برميل 

يوميا، أقل بمقدار 9.7 ماليين 

برميل يوميا مقارنة مع 2019، 
وهو أكبر تراجع على الخام منذ 

الكساد الكبير.
بينما أغلق العام الماضي على 

سعر برميل نفط بلغ قرابة 
52 دوالرا للبرميل، لكن إدارة 

معروض النفط من جانب 
التحالف، صعد بسعر البرميل 

إلى متوسط 85 دوالرا، لكن 
ضغوطات تفشي متحور كورونا 
الجديد «أوميكرون» ضغط على 

األسعار.
ويرى التحالف، أن الوصول 

إلى األسعار الحالية عند حدود 
80 دوالرا لبرميل نفط برنت، 

يعتبر عادال لكل من المنتجين 
والمستهلكين معا، للوصول إلى 
نمو اقتصادي قائم على أسعار 

عادلة في مدخالت إنتاج السلع.
ومطلع العام الجاري تم تخفيف 

خفض اإلنتاج من 7.7 مليون 
برميل يوميا إلى متوسط 7

ماليين برميل يوميا واستمر 
حتى نهاية مارس الماضي، 
ومطلع أفريل 2021، اتفق 

التحالف، على تخفيف قيود 
اإلنتاج بمقدار 350 ألف برميل 
يوميا في ماي، ليستقر خفض 

اإلنتاج عند قرابة 6.65 ماليين 
برميل يوميا.

ونفذ التحالف تخفيفا آخر 
لخفض اإلنتاج في يونيو 

الماضي، بمقدار 350 ألف برميل 
يوميا أخرى، إلى 6.3 مليون 

برميل. تبع ذلك تخفيف آخر 
بقرابة 400 ألف برميل يوميا، 

إلى 5.85 مليون برميل في 
جويلية الجاري.

بينما اعتبارا من أوت 2021، بدأ 
التحالف تخفيف قيود اإلنتاج 

بمقدار 400 ألف برميل في 
كل شهر، للوصول إلى تخفيض 

بمقدار صفر برميل قبل سبتمبر 
من العام المقبل 2022.

بذلك، تكون استراتيجية تحالف 
«أوبك+» نجاحا، إذ انتعشت 

أسعار النفط بزيادة 55 بالمائة 
منذ مطلع العام، وهو مستوى 

مماثل لما كانت عليه األسعار في 
أكتوبر 2018.

ومن المؤكد أن عام 2021 كان 
شاهدًا على 3 أحداث وتطورات 

جديدة في ديناميكية أسواق 
النفط، وهي تبنّي كبار الدول 

النفطية سياسات ومواقف 

جديدة، فضالً عن إسهام أزمة 
الطاقة العالمية في تحويل 

النفط إلى منافس قوي لمصادر 
الطاقة األخرى، أمّا األمر الثالث، 

فهو تباطؤ وتيرة الزيادة في 
إنتاج النفط الصخري األميركي 

رغم قفزة األسعار، أيضا في 
عام 2021، تعددت إعالنات 

الدول في مختلف أنحاء العالم 
عن اكتشافات حقول جديدة 

للنفط والغاز بكميات من الوقود 
األحفوري في المكمن أغلبها 

ضخم، وقليل منها محدود، 
ومن المرجح أن تكون أحجام 

االكتشافات العالمية من النفط 
والغاز طوال عام 2021 هي األقلّ 

منذ عام 1946 عند 4.7 مليار 
برميل نفط مكافئ، من بينها 

66 بالمائة اكتشافات سائلة، أمّا 
الـ34 بالمائة المتبقية فكانت 

في صورة غازيّة.
وتُعدّ اكتشافات النفط والغاز 
هذا العام أقلّ مقارنة مع عام 
الوباء، عندما بلغ حجمها 12.5

مليار برميل مكافئ من النفط، 
وكذلك أعلى من االكتشافات 

المسجلة طوال الـ5 أعوام 
السابقة لعام 2020. وهذا أمر 

منطقي بسبب الوقت الالزم 
إلجراء الدراسات الجيولوجية 

والزلزالية. بعبارة أخرى، 
اكتشافات عام 2000 كانت 

نتيجة المجهود في العام الذي 
سبقه، وتقود االكتشافات 

الجديدة لحقول النفط والغاز 
هذا العام، شركة إيني اإليطالية 

وشركة إكوينور النرويجية 
وشركة إكسون موبيل األميركية 

وكذلك شركة النفط الوطنية في 
الصين.

رغم المخاطر المحتملة التي 
لها متحورات كورونا  تُشكّ

وضغوط الدوالر على أسعار 
السلع، فإن عام 2022 يحمل 

في طيّاته نظرة متفائلة بشأن 
االستهالك العالمي للنفط مع 

زيادة في المعروض، ويعني 
ذلك أن التعافي االقتصادي، 

وبالتبعية التعافي في أسواق 
النفط وخصوصًا الطلب 

-والمسجل في -2021، يواصل 
مسيرته خالل 2022، ليتجاوز 
مستويات ما قبل الوباء، مع 

احتماالت تسجيل ذروة جديدة.
حياة سرتاح

خبير اقتصادي ينوه بدّور الجزائر في 
دعم استقرار أسعار النفط في 2021

تضمنت القائمة مسلسل «لعبة الحبار»

هذه أفضل مسلسالت 2021
على «نتفليكس»

احتل مسلسل الرسوم المتحركة Arcane المرتبة األولى عالمياً في قائمة 
أفضل مسلسالت «نتفليكس» بحسب تصنيف موقع تقييم األعمال من 

قبل الجمهور «روتن تومايتوز» لعام 2021.
منها  غربل  السنوات،  عبر  عمالً  لـ214  تراكماً  السنوية  القائمة  وتضمنت 
والبرامج  السابقة  السنوات  في  أُنتجت  التي  األعمال  الجديد»  «العربي 

والوثائقيات، مع عدم اإلخالل بالترتيب. 
وهكذا باتت قائمة أفضل عشرة مسلسالت 2021 كالتالي: 

TRIBES OF EUROPA .10
كارثة  أدت  أن  بعد  أوروبا  تغيير مصير  أشقاء  ثالثة  يقرر   ،2070 عام  في 
تقاتل  التي  الصغيرة  الدول  من  يحصى  ال  عدد  إلى  تقسيمها  إلى  عالمية 

من أجل الهيمنة.
MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION .9

كرتون حول الحرب من أجل «إيتيرنيا» التي تندلع مرة أخرى فيما قد تكون 
.Skeletorو He-Man المعركة األخيرة بين

YASUKE .8
«أنمي» يدور في اليابان اإلقطاعية، حيث يجب أن يعود محارب الساموراي 
المنحدر من أصل أفريقي إلى حياته المليئة بالعنف من أجل حماية فتاة 

غامضة من قوى الظالم.
MAID .7

تلجأ األم العزباء، أليكس، إلى تنظيف المنازل لتغطية نفقاتها ألنها تهرب 
من عالقة مسيئة وتتغلب على التشرد لتخلق حياة أفضل البنتها، مادي.

SQUID GAME .6
الحبّار»  «لعبة  يدور مسلسل  القياسية.  األرقام  الكورية ومحطم  الظاهرة 
دعوة  يتلقون  مالية  ضائقة  من  يعانون  الذين  المتسابقين  مئات  حول 
للتنافس في ألعاب طفولية للحصول على جائزة مغرية، ويواجهون أثناء 

ذلك مخاطر مميتة.
HELLBOUND .5

مسلسل كوري آخر يدور هذه المرة حول الكائنات غير األرضية التي ترسل 
فكرة  على  تأسست  دينية  مجموعة  ظهور  إلى  وتؤدي  الجحيم  إلى  األفراد 

العدالة اإللهية.
LUPIN .4

القصة  سرد  إعادة  حول  المسلسل  هذا  يدور  حيث  فرنسا،  إلى  كوريا  من 
عالمياً  الشهير  النبيل  الرجل  لوبين،  أرسين  عن  الكالسيكية  الفرنسية 

وسيد التنكر.
SWEET TOOTH .3

في مغامرة محفوفة بالمخاطر يبحث صبي نصف إنسان ونصف غزال عن 
بداية جديدة.

MAYA AND THE THREE .2
تشرع أميرة محاربة في مهمة لتحقيق نبوءة قديمة وإنقاذ البشرية من 

غضب اآللهة المنتقمة.
ARCANE: LEAGUE OF LEGENDS .1

 ،LEAGUE OF LEGENDS ألعاب  عالم  من  مشتق  متقن  كرتون 
تدور أحداثه في مدينة «بيلتوفر» المثالية و»زون» المدينة المظلومة.

تفوق على الشركات التقنية العمالقة األخرى
«تيك توك» يتخطى «غوغل»... 

أكثر المواقع شهرة في 2021
 كشفت بيانات جديدة أن موقع المقاطع القصيرة «تيك توك» أزاح محرك البحث 

األشهر «غوغل» من عرشه كأكثر المواقع زيارة في العالم. 
أنه  يُصنف على  الذي بقي  البحث  الصيني هيمنة عمالق  الفيديو  وأنهى تطبيق 
النطاق األكثر شعبية لعام 2020 بأكمله والجزء األول من عام 2021، ويتضمن نطاق 
واألخبار،  والكتب،  الجوية،  والرحالت  والصور،  والترجمة،  الخرائط،   google.com
مليار مستخدم نشط  الذي يضم  الموقع  لم يستطع هزيمة  ذلك  ورغم  وغيرها. 

حول العالم.
األخرى  العمالقة  األميركية  التقنية  الشركات  على   TikTok.com نطاق  وتفوق 
و»آبل»  «أمازون»  ذلك  في  بما  الماضي،  العام  منه  أعلى  مرتبة  احتلت  التي 

و»فيسبوك» و»مايكروسوفت» و»نتفليكس».
و»تيك توك» هو الموقع الوحيد غير األميركي الذي ظهر في المراكز العشرة األولى.

السنوي،  القفزة في تقرير  األمنية هي من رصد هذه   Cloudflare وكانت شركة 
الذي أشار في إلى أن شعبية الموقع منقطعة النظير بدأت في الظهور في بداية 
المركز  2021، احتل «تيك توك»  17 فيفري  Cloudflare أنه «في  العام، وكتبت 
أخرى،  أيام  بضعة  على  توك»  «تيك  حصل  مارس،  «في  واحد»،  يوم  لمدة  األول 
معظم  في  الصدارة  توك»  «تيك  احتل   2021 أوت   10 بعد  ولكن  ماي،  في  وأيضاً 

األيام».
وتابعت أنه «كانت هناك بعض األيام التي احتل فيها «غوغل» المرتبة األولى، لكن 
شهري أكتوبر ونوفمبر كانا في الغالب أيام «تيك توك»، بما في ذلك عيد الشكر 

(25 نوفمبر) والجمعة السوداء (26 نوفمبر)».
وساعد كورونا التطبيق من خالل قضاء المزيد من الوقت عليه داخل البيوت بعيداً 
التصفح هذه حتى عندما  أنماط  الواقعية، واستمرت  االجتماعية  التجمعات  عن 
Virgin Media اإلغالق، حيث كشف تحليل منفصل نشرته شركة انتهت قيود 
O2 اإلعالمية أن الصيف خلق فرصة لتحديث حسابات وسائل التواصل االجتماعي.

إليك نطاقات اإلنترنت العشر األكثر زيارة:
تيك توك

غوغل
فيسبوك

مايكروسوفت
آبل

أمازون
نتفليكس

يوتيوب
تويتر

واتساب

كانت الرياضة على رأس اهتمامات 
المستخدمين

هذا ما بحث عنه العالم 
عبر محرك البحث 
«قوقل» في 2021

سيطر فيروس كورونا على اهتمامات مستخدمي محرك 
الحالي  العام  لكن  الماضي،  العام  «قوقل»  من  البحث 
بالرياضة  تتعلق  مسائل  عن  البحث  على  إقباالً  شهد 

والترفيه حول العالم.
2021 لعام  السنوي  تقريرها  ونشرت شركة «قوقل»، 

مستخدمو  عنه  بحث  ما  أبرز  عن  فيه  كشفت  الذي 
والممثلين  األخبار  فئات  في  العالم،  حول  محركها 
والمسلسالت  واألفالم  والطعام  واأللعاب  والرياضيين 

وغيرها.
ضدّ  أستراليا  مباراة  شكلت  العام  البحث  مجال  ففي 
الهند في منافسات الكريكيت الدولية، صدارة البحث من 
قبل مستخدمي موقع «قوقل»، ثم مباراة الهند ضدّ 
الدوري  الدولية، تالها  الكريكيت  منافسات  إنكلترا في 
لكرة  الوطنية  الرابطة   ،IPL للكريكيت الممتاز  الهندي 

السلة NBA، ثم كأس األمم األوروبية 2021.
أما في مجال األخبار فقد حلت، أفغانستان في صدارة 
إنترتينمنت»  سي  إم  «إيه  شركة  سهم  تالها  البحث، 
الرقمية  العملة  ثم  كورونا،  لقاح فيروس  ثم   ،AMC
«غيم  شركة  سهم  وأخيرا   ،Dogecoin «دوجكوين» 

.GME «ستوب
األكثر  كانوا  الذين  والممثالت  الممثلون  بخصوص  أما 
أوال  بالدوين  أليك  بحثا عبر محرك «قوقل» فقد حلّ 
ثم بيت ديفيدسون، ثم أريان خان، تلتهم جينا كارانو، 

ثم آرمي هامر.
أما في عالم السوشيال ميديا، فقد كان عام 2021 الذي 

يشارف على االنتهاء عام «تيك توك» بامتياز.
أما في فئة الرياضيون والرياضيات فقد تربع الالعب 
كريستيان إريكسن الصدارة، اله تايغر وودز، ثم سيمون 

بايلز، ثم إيما رادوكانو، إضافة إلى هنري راغز الثالث.
أما في فئة األفالم األكثر بحثا في محرك البحث خالل 
«األبديون»  فيلم  تربع  فقد  الماضية   12 الـ  األشهر 
«األرملة  فيلم  تاله  البحث،  نتائج  على   Eternals
ثم   ،Dune «كثيب»  ثم   ،Black Widow السوداء» 
Shang- العشر»  الحلقات  وأسطورة  تشي  «شانغ 

Chi and the Legend of the Ten Rings وأخيرا 
.Red Notice «النشرة الحمراء»

الحبّار»  مسلسل»لعبة  تربع  المسلسالت  فيئة  وفي 
األكثر  المسلسالت  صدارة  على   Squid Game
تاله  قوقل،  البحث  محرك  متصفحي  قبل  من  بحثا 
«واندافيجن»  ثم   ،Bridgerton «بريدجرتون» 
Cobra Kai كاي»  «كوبرا  ثم   ،WandaVision

.Loki «وأخيرا «لوكي
حياة سرتاح/الوكاالت

كان من أكثر الرموز التعبيرية تبادال 
بين المستخدمين

الوجه الغارق في 
دموعه ضحكاً األكثر 
استخداماً في 2021

فيروس  جائحة  فرضته  الذي  التغيير  أنّ  يبدو 
الرموز  يطاول  لم  كافة  الحياة  نواحي  على  كورونا 
مستخدمو  يتبادلها  التي  «إيموجيز»  التعبيرية 
«يونيكود  منظمة  كشفت  إذ  الذكية،  الهواتف 
كونسورتيوم» أنّ 9 من الرموز التعبيرية العشرة 

األكثر تداوالً ال تزال نفسها منذ عام 2019.
وفي السياق احتل الوجه الغارق في دموعه ضحكاً 
األكثر  التعبيرية  الرموز  قائمة  األولى في  المرتبة 
المائة  في   5 على  مستحوذاً   ،2021 في  استخداماً 
من إجمالي استخدامات الـ»إيموجيز»، تاله القلب 

األحمر.
تفشي  عن  الناجم  الكبير  األثر  من  الرغم  وعلى 
فيروس كورونا والتوجه أكثر نحو استخدام الرموز 
هما  التعبيريين  الرمزين  فإن  عنه،  تعبر  التي 
قائمة  إلى  الوصول  في  نجحا  اللذان  الوحيدان 

الـ»إيموجيز» المائة األكثر استخداماً.

حصاد 2021
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