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األربعاء 15 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 12 جمادى األولى  

1443 ه  
الحدث

ócDƒj áYÉæ°üdG ôjRh ,èàæŸG QÉªãà°SÓd IõØ ∫ÉªYCG áÄ«H ≥∏N á«ªgCG ¤EG QÉ°TCG

 iÈµdG äÉ°ù°SDƒŸÉH ¢Vƒ¡ædG
OÉ°üàb’G π«©Øàd á«YÉæ°üdG äÉ©ªéŸGh

Úeƒj ΩhóJ ádhO IQÉjR ‘

Ωƒ«dG ¢ùfƒàH qπëj ¿ƒÑJ ¢ù«FôdG
یشرع رئیس الجمھوریة عبد المجید 

تبون، ابتداء من الیوم ، في زیارة 
دولة إلى تونس تدوم یومین، حسب 

ما أفاد بھ، أمس، بیان لرئاسة 
الجمھوریة.

و جاء في البیان :"بدعوة من أخیھ 
قیس سعید، رئیس الجمھوریة 

التونسیة، یشرع رئیس الجمھوریة 
عبد المجید تبون، في زیارة دولة، إلى جمھوریة تونس الشقیقة، تدوم 

یومین، ابتداء من األربعاء 10 جمادى األولى 1443 ھـ، الموافق لـ 15
دیسمبر .”2021

“تندرج ھذه الزیارة -یضیف بیان رئاسة الجمھوریة- في إطار تمتین 
عالقات األخوة المتجذرة، بین الشعبین الشقیقین وتوسیع مجاالت التعاون، 

واالرتقاء بھ إلى مستوى نوعي یجسد االنسجام التام واإلرادة المشتركة، 
لقیادتي البلدین وشعبیھما.”

• .´

çh ÉWÉÑJQG §ÑJôJ á«ªæàdG ¿EG ∫Éb

øeC’Gh º∏°ùdG ÉgOƒ°ùj áÄ«H ôaƒàH É≤j
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حذر رمطان لعمامرة في مداخلتھ من "التحدیات الناجمة عن التدفقات 
المالیة غیر المشروعة من افریقیا من جھة، والتدفق غیر المشروع 

لألسلحة إلى افریقیا من جھة أخرى"، عبر تقنیة التحاضر المرئي عن بعد، 
في جلسة وزاریة لمجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفریقي لبحث موضوع 

"الترابط بین السلم واألمن والتنمیة.”
وأضاف أنھ على الرغم من االختالف في طبیعتھما، فإن كال التدفقین 

یساھمان في تغذیة حالة الالاستقرار في القارة، وھو االمر الذي یستدعي 
-كما قال- "التعامل معھ من خالل مقاربة شاملة.”

وفي مداخلتھ بھذه المناسبة، أكد لعمامرة أن التنمیة "ترتبط ارتباطا وثیقا 
بتوفر بیئة یسودھا السلم واألمن"، مما یستدعي "عملیة تكییف مستمرة 

ألسالیب العمل حتى یتسنى معالجة األسباب الجذریة التي تؤدي إلى ظھور 
النزاعات، وذلك من خالل اعتماد نھج متكامل وشامل ومتعدد األبعاد.”
كما شدد رئیس الدبلوماسیة الجزائریة على "ضرورة تبني مبدأ الحلول 
اإلفریقیة للمشاكل اإلفریقیة كھدف استراتیجي من شأنھ أن یعزز قدرة 

إفریقیا على الدفع بقدرتھا الجماعیة لالعتماد على الذات، مع تمكین إرساء 
شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق افریقیا في التنمیة وتضع حدا 

لتھمیشھا الذي طال أمده في جمیع مجاالت الحیاة الدولیة.”
ویرى لعمامرة أنھ بینما "نضاعف جھودنا الجماعیة لتوفیر اإلمكانات 
الكاملة لتحقیق التكامل القاري واالزدھار المشترك، نحتاج أیضا إلى 

مواصلة تكییف أسالیب عملنا لكي نتمكن من معالجة األسباب الكامنة وراء 
الصراعات من خالل نھج متكامل وشامل ومتعدد األبعاد.”

¿ƒ°ûbÉæj áeC’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb πjó©J ´hô°ûe 

á«WGôbhÒÑdG áëaÉµe IQhô°V
ΩÉ©dG ≥aôŸG Ò«°ùJ ‘ 

   
شدد أعضاء مجلس األمة، أمس، بالجزائر العاصمة، خالل مناقشتھم 

لمشروع القانون المعدل لألمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات، على 
ضرورة مكافحة البیروقراطیة والمحاباة في تسییر المرفق العام.

وخالل جلسة علنیة ترأسھا صالح قوجیل، رئیس المجلس، خصصت 
لمناقشة مشروع قانون العقوبات، الذي قدمھ وزیر العدل حافظ األختام، 

عبد الرشید طبي، صباح الیوم، أجمعت تدخالت األعضاء على ضرورة 
"توفیر جو من العالقات اإلنسانیة واالحترام المتبادل أثناء تسییر المرفق 

العام والقضاء على البیروقراطیة و المحاباة.”
وفي ھذا الصدد، شددت عضو المجلس نوارة جعفر أن مراجعة بعض 
األفعال الجدیدة المتعلقة أساسا بغلق مقر إحدى اإلدارات أو المؤسسات 
العمومیة أو أي مؤسسة عمومیة أو جماعة محلیة بأي وسیلة یستوجب 

العمل على توفیر أجواء مناسبة لتسییر ھذه المرافق وفي مقدمتھا االحترام 
المتبادل بین المسؤول والمرتفقین، كما دعت إلى إشراك المواطن في صنع 

القرار والمساھمة في رسم السیاسات المتعلقة بإدارة ھذه المرافق لتعزیز 
قیم المشاركة والمسؤولیة في آن واحد.

من جھتھ، أثار العضو فؤاد سبوتة على "االستغالل العشوائي للطرقات 
كمواقف للسیارات واستغالل بعض التجار لألرصفة من اجل عرض 

منتوجاتھم، األمر الذي یتسبب في كثیر من األحیان في حدوث مناوشات 
وحتى حوادث مرور.”

من جھتھا، رافعت لجنة الشؤون القانونیة واإلداریة وحقوق اإلنسان 
والتنظیم وتھیئة اإلقلیم والتقسیم اإلقلیمي في تقریرھا التمھیدي من أجل 
العمل على إیجاد مناصب شغل لمستغلي الطرقات كمواقف للسیارات، 

وذلك عقب إحصائھم والسھر على إدماجھم وتنظیمھم من قبل السلطات 
المحلیة، داعیة إلى تنظیم حملة توعیة للتحسیس بضرورة االمتناع عن 

االستغالل العشوائي للطرقات واألرصفة.
•.´

•.´    

وخالل كلمة ألقاھا بالمؤسسة الوطنیة 
للصناعات االلكترونیة في إطار زیارة العمل 

والتفقد التي أجراھا بوالیة سیدي بلعباس 
بمعیة وزیري التعلیم العالي والبحث العلمي، 

واالنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 
أوضح زغدار أن تفعیل االستراتیجیة الوطنیة 
لإلنعاش االقتصادي یأتي من خالل النھوض 

بالمؤسسات الكبرى والمجمعات الصناعیة 
ذات القیمة المضافة وخلق بیئة أعمال محفزة 

لالستثمار المنتج والخالق للثروة ومناصب 
الشغل.

ولدى تطرقھ لوضعیة المؤسسة الوطنیة 
للصناعات اإللكترونیة لسیدي بلعباس، 

أفاد وزیر الصناعة أن ھذا "الصرح العتید 
للصناعة الوطنیة لإللكترونیات یعتبر دعامة 
أساسیة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي 

في مجال اإللكترونیات حیث تم تحدیثھ 
مؤخرا من خالل استثمارات معتبرة سمحت 
لھ بتعزیز قدراتھ اإلنتاجیة و فرض وجوده 

في األسواق المحلیة وتحقیق قیمة مضافة 
معتبرة.”

وحسب زغدار، فإن "الصناعة اإللكترونیة 
تعتبر حلقة أساسیة في سلسلة التطورات 

التي تحرص على تحقیقھا جمیع القطاعات 
بالتعاون مع المؤسسة الوطنیة للصناعات 

اإللكترونیة على غرار صناعة أجھزة 
اإلنترنت وأجھزة الدفع اإللكتروني وإدماج 

أجھزة الصرف اآللي في القریب العاجل 
إلى جانب صناعة ألواح الطاقة الشمسیة 

وتصمیم منتجات فردیة للطاقة غیر متصلة 
بالشبكة الكھربائیة وتزوید األماكن المعزولة 

بالكھرباء.
وأكد الوزیر من جھة أخرى على ضرورة 

تطویر تعمیم استعمال الطاقة الشمسیة والعمل 
على تقلیص تكالیف اإلنتاج من خالل تطویر 
واستغالل المدخالت والموارد المحلیة للرفع 
من نسبة اإلدماج وتعزیز القدرات التنافسیة 

و االعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنیة 
وتلك الموجودة في المؤسسة لترقیة اإلنتاج 

الوطني وتنویعھ.
ودعا زغدار إلى ضرورة بذل مجھودات 

أكبر لتغطیة الطلب المحلي للمنتجات 
اإللكترونیة السیما تلبیة طلبات القطاعات 

المعنیة في ھذا المجال كالتربیة والتعلیم 

والطاقات المتجددة والبرید والمواصالت 
والطاقة و الجماعات المحلیة وغیرھا، مع 
إعداد خطة استراتیجیة محكمة للتوجھ نحو 

التصدیر خاصة نحو أسواق الدول المجاورة 
وكذا اإلفریقیة، في إطار منطقة التجارة 

الحرة القاریة اإلفریقیة "زلیكاف.”
ولدى إشرافھ على إبرام اتفاقیة شراكة بین 

المؤسسة الوطنیة للصناعات اإللكترونیة 
والشركة اإلیطالیة العالمیة "فایمر إیطالیا"، 
أفاد الوزیر أن ھذه الشراكة تھدف لتصنیع 

مخزنات الطاقة ووحدات التحویل للمحطات 
الشمسیة ولواحق الـمراقبة لصناعة الطاقة 

الكھروضوئیة التي تمثل أكثر من %20 من 
مكونات مـحطات الطاقة الشمسیة ومحطات 

شحن السیارات الكھربائیة.
وتھدف أیضا ھذه الشراكة إلى تطویر 
اإلدماج المحلي خالل السنوات األولى 

لتتجاوز %50 في السنة الخامسة من النشاط 
وسیساھم ھذا المشروع بصفة فعالة في 

برنامج الحكومة لالنتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة، حسب الوزیر.

وأعلن زغدار عن إعادة بعث "عما قریب" 
نشاط جدید بوحدة "إیني" الموجودة بمدینة 
"تالغ" تختص في تدویر نفایات األجھزة 

االلكترونیة والحاسوب والتي ستدخل حیز 

الخدمة قبل نھایة السنة الجاریة إلى جانب 
الوحدتین الموجودتین برأس الماء وعین 

وسارة وذلك في إطار بعث وإحیاء النشاط 
في الشركات والوحدات المغلقة.

لإلشارة كان وزیر الصناعة قد أشرف في 
مستھل زیارتھ لسیدي بلعباس على تدشین 

وحدة إنتاج صفائح الجبس المقوى باأللیاف، 
تابعة للقطاع الخاص بالمنطقة الصناعیة 
لسیدي بلعباس، كما حضر عرضا حول 
المنطقة الصناعیة لسیدي بلعباس حیث 

أكد على ضرورة تھیئة المناطق الصناعیة 
لتلبیة احتیاجات المتعاملین االقتصادیین 

وتشجیع االستثمار، مشیرا إلى إمكانیة منح 
تسییر المناطق الصناعیة للقطاع الخاص أو 
بالشراكة مع األجانب لتلبیة ھذه االحتیاجات.

وذكر زغدار أن وزارة الصناعة بصدد 
استرجاع 3.200 ھكتار على المستوى 
الوطني، كما أشرف الوزیر على تدشین 

مؤسسة "إنتیك انجینیورینغ تیكنیك" 
المتخصصة في المنتجات العلمیة والصناعیة 
المخصصة للجمھور المحترف (الجامعیون) 

في الجزائر فضال عن معاینة المؤسسة 
المختلطة إلنتاج آالت الحصاد حیث حضر 

عرضا حول ھذه المؤسسة وزار مختلف 
وحداتھا.

 ,OGôe º«gGôHEG ájQƒ¡ª÷G §«°Sh ócCG
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قال مراد في لقاء صحفي على ھامش 
زیارتھ لوالیة مستغانم أن الدینامیكیة الجدیدة 

تمكن من توفیر فرص العمل وخلق الثروة 
التي تعود بالفائدة على البلدیات وتساعد 

على االندماج االقتصادي وتولید النشاطات 
وتتطلب العمل جمیعا على تسھیل مھمة 

المستثمرین وتوجیھھم ومرافقة مشاریعھم 
االستثماریة في مختلف المجاالت.

وأشار إلى أن ھیئة وسیط الجمھوریة تساھم 
في ھذا التسھیل بمساعدة المستثمرین لتبلیغ 

انشغاالتھم ومتابعتھا إلى غایة التكفل بھا 
بصفة نھائیة ودائمة وھو ما سیسمح، كمال 

أكد، "بتحسین ظروف االستثمار وترقیة 
مناخ األعمال ویمكنھم من القیام بدورھم 

االقتصادي.”
وذكر مراد أن "رئیس الجمھوریة عبد المجید 
تبون یرید في المرحلة الحالیة النھوض بكل 
اإلمكانات الوطنیة غیر المستغلة واستخدامھا 

لتحریك االقتصاد الوطني، مما سیمكن من 
تقلیص فاتورة االستیراد و مضاعفة قدرات 

التصدیر و استعادة ثقة الشباب في مؤسساتھم 
و اقتصادھم و مسؤولیھم.”

وتابع وسیط الجمھوریة بالقول أن "ھذا 
المسعى الصادق المراد منھ تغییر األوضاع، 

یتطلب منا جمیعا العمل في كل االتجاھات 
من أجل تذلیل العقبات إلعادة بعث االقتصاد 

الوطني والبدایة ستكون بالسماح لكل 
المشاریع العاطلة أو المتوقفة بالدخول في 

مرحلة االستغالل”.
وقام مراد بزیارة المركب السیاحي "زینة 

بیتش"، ببلدیة بن عبد المالك رمضان، قبل 
أن یستمع لمختلف االنشغاالت التي أثارھا 

المستثمرون في ھذا المجال والسیما ما یتعلق 

بالوعاء العقاري وجدولة القروض البنكیة 
ومختلف الصعوبات اإلداریة األخرى.
وبلغت تكلفة إنجاز ھذا المشروع في 

مرحلتھ األولى 2ر5 ملیار دج و دخل حیز 
االستغالل مؤقتا سنتي 2018 و 2019

قبل أن تواجھھ عدة صعوبات إداریة و مالیة 
حالت دون استكمال المرحلة الثانیة و الثالثة 

التي ستمكن من توفیر زھاء 1.000 منصب 
شغل دائم، حسب الشروحات المقدمة.

وبالمنطقة الصناعیة ببلدیة "ماسرة"، عاین 
وسیط الجمھوریة المجمع الصناعي "سیدي 
بن ذھیبة" المتخصص في الطاقة الكھربائیة 
و الطاقات المتجددة و طاف بمختلف وحداتھ 
اإلنتاجیة، قبل أن ینوه بدور المصانع الكبرى 

في المناولة وإنشاء شبكات للمؤسسات 
الناشئة. وتم خالل ھذه الزیارة وضع حیز 

الخدمة للشبكة الكھربائیة لفائدة المستثمرین 
بحوض الحلیب ومعاینة مشروع مشتلة 
فالحیة، قبل تفقد أشغال تھیئة المنطقتین 

الصناعیتین "برجیة 1 و 2" التي بلغت 90
و 53 في المائة على التوالي.
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3 إقتصادي

ساعات قلیلة مرت على افتتاح الطبعة الـ 29
لمعرض االنتاج المحلي أمام الجمھور، كانت كفیلة 
بتسجیل تھافت كبیر للمواطنین وممثلي المؤسسات 
العمومیة والخاصة، على مختلف أجنحة المعرض 
المتربّع على مساحة 25 ألف متر مربع، منتقلین 

عبر مختلف أجنحتھ، إشباعا لفضولھم في اكتشاف 
ما تصنعھ األیادي الجزائریة، فكانت حصة األسد 
لجناح الصناعة العسكریة الذي تربع على رأس 

المشاركین، وكان قبلة أولى للمواطنین، الذین 
عبروا في تصریحات لـ" الرائد"، عن فخرھم 

اعتزازھم بما یتم انتاجھ محلیا في مجال الصناعات 
العسكریة. 

ویأتي تنظیم ھذه الطبعة من المعرض، في وقت 
تسعى فیھ الحكومة إلى تعدیل اتفاقیة الشراكة مع 

االتحاد األوروبي، وتعمل في ھذا اإلطار على 
إعطاء مكانة ھامة للمنتج المحلي لیصبح قابال 

للتنافسیة وقادرا على دخول األسواق األوروبیة، 
خاصة ما تعلّق بالصناعة العسكریة التي تطمح 

الحكومة ألن تكون المحرك والدافع بالنسبة 
للصناعات األخرى، وترمي إلى تحقیق ھذا التكامل 
بین القطاعین العسكري والمدني، في أقرب اآلجال 

لتوفیر كل الظروف من أجل اإلقالع بالصناعات 
الوطنیة.

الصناعات العسكریة ... فخر الصناعة الوطنیة
في تصریح لـ" الرائد" على ھامش تنظیم الطبعة 

الـ29 لمعرض االنتاج المحلي، أكد ممثل مؤسسة 
تطویر صناعة السیارات بتیارت المنظویة تحت 

وصایة مدیریة الصناعات العسكریة، الرائد 
غوالي محمد األمین، أن المؤسسة تسعى من خالل 

مشاركتھا في ھذه الطبعة، لتأكید أن الصناعة 
العسكریة ستكون قاطرة لباقي الصناعات الوطنیة 

مثلما أكده الوزیر األول أیمن بن عبد الرحمن، 
وبشكل خاص فیما یتعلق بالصناعات المیكانیكیة، 

ولّخص األھداف األساسیة التي تصبو إلیھا 
المؤسسة من خالل مشاركتھا في نقطتین أساسیتین،  

أولھما إبراز القدرات االنتاجیة في الصناعات 
المیكانیكیة، أما فیما یتعلق بالنقطة الثانیة، وھي 

األھم فتسعى المؤسسة من خالل ھذه المشاركة إلى 
تقدیم صورة جدیدة تلغي ما كان متفقا علیھ مسبقا 
فیما یتعلق بجعل منتجاتھا حكرا على المؤسسات 

العسكریة، حین قال "بل نحن نرمي لتحقیق التكامل 
الذي دعا إلیھ الوزیر األول من خالل توجیھ 
منتجاتنا لكل األفراد والمؤسسات سواء كانت 

عسكریة أو مدنیة، ومرافقة الجمیع من أجل إقناعھم 
بجودة منتجاتنا ".

وفیما یتعلق بمساعي الحكومة لولوج األسواق 
الدولیة، قال الرائد غوالي، "سطرنا أھدافا رئیسة 
نطمح لتحقیقھا على المدى القریب، أولھا وأھمھا، 

تغطیة الطلب الداخلي الذي ال یزال في الفترة 
الحالیة یفوق العرض، لننتقل بعد ذلك إلى التصدیر 
للخارج"، مضیفا في ھذا الشأن "ولقد كان لنا على 

ھامش المعرض لقاءات مع مسؤولین من كل من 
أنغوال وتانزانیا أبدوا إعجابھم بنوعیة منتجاتنا 

واستعدادھم لتوقیع اتفاقیات ثنائیة من شأنھا السماح 
بتصدیر منتوجاتنا".

وفي الشق المتعلق التحدي الذي ترفعھ الحكومة 
فیما یخص رفع نسب اإلدماج للوصول 35 بالمائة 

في ظرف 36 شھرا، أكد الرائد غوالي "نحن 
نصبوا في المستقبل القریب إلى رفع ھذه النسبة 

خاصة بعد أن أسند تسییر مجمع "صوناكوم" إلى 
مصالح وزارة الدفاع الوطني، ما یسمح لنا مستقبال 

باستغالل االمكانیات التي یتوفر علیھا المجمع 
ورفع نسبة االدماج الوطني."  

وفیما یتعلق بإقبال المواطنین، قال الرائد غوالي، 
"سجلنا إقباال جیدا على جناحنا، خاصة ان ھذه 

الطبعة تأتي بعد إلغاء الطبعة السابقة بسبب وباء 
كورونا، ما یجعلنا نتوقع تسجیل نسبة إقبال أكبر 
خالل األیام المقبلة، ونن ندعو المواطنین للتقرب 

من جمیع نقاط البیع الخاصة بنا والتعرف على 
منتجاتنا". 

سواعد جزائریة تبدع
 في تصنیع عتاد الطیران العسكري

وما لفت انتباھنا ونحن نتجول في جناح قیادة 
القوات الجویة، تنوع القطع والعتاد المصنّع محلیا، 

والذي أكد المقدم یخلف یخلف ممثل قیادة القوات 
الجویة مؤسسة تجدید عتاد الطیران، لـ" الرائد" أن 
أغلبھا مصنوعة بأیداي جزائریة 100 بالمائة، ما 

یجعلنا نفتخر بھذه الطاقات الشابة.
وفي حدیث لـ" الرائد" على ھامش تنظیم المعرض، 

كشف المقدم یخلف یخلف أن مؤسسة الطیران 
لعسكري الشھید عبد العزیز سید أحمد، التي تعتبر 

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 
تابعة للقطاع االقتصادي للجیش الوطني الشعبي، 
وترتكز مھامھا األساسیة على المراجعة العامة، 

الصیانة والعصرنة للطائرات والحوامات، التابعة 
للقوات الجویة، تسعى من خالل مشاركتھا في ھذه 
الطبعة من معرض المنتوج الوطني، إلى " تمثیل 
شركاتھا الممثلة في ثالث مؤسسات وھي مؤسسة 
صناعة الطائرات، مؤسسة صناعة العتاد الخاص 

ومؤسسة تجدید عتاد الطیران"، مضیفا "نسعى إلى 
التعریف بما تقدمھ شركاتنا من انتاج محلي، كما 
لدینا تعامالت اقتصادیة مع السوق االفریقیة في 

عدید الدول على غرار النیجر ومالي، وكذا بالنسبة 
للسوق األوروبیة، حیث نتعامل مع كبریات الدول 

على غرار روسیا الوالیات المتحدة األمریكیة 
وجنوب إفریقیا وغیرھا من الدول".

وفیما یتعلق بتحدي رفع االدماج الوطني، الذي 
ترفعھ الحكومة، یقول المقدم یخلف یخلف، "نحن 
على مستوى مؤسستنا لدینا إطارات ومھندسون 
ذووا خبرة وكفاءة عالیة مكونون في مؤسسات 
معروفة على الصعید الدولي"، لیضیف "دعیني 

أأكد لك أن أغلب قطع غیار عتاد الطیران 

العسكري مصنعة بأیادي جزائریة 100 بالمائة 
دعما لالقتصاد الوطني، ونحن نسعى لرفع نسبة 

اإلدماج التي تتراوح حالیا ما بین 30 و35 بالمائة 
من خالل تكثیف العمل لیال ونھارا عمال بتعلیمات 

القیادة، لتحقیق ذلك".
كفاءات وطنیة في مواجھة الحرب اإللیكترونیة

بدوره أكد المقدم خلیفي أبو القاسم ممثل عن دائرة 
اإلشارة وأنظمة المعلومات والحرب اإللیكترونیة، 
أن كل المنتجات المعروضة في الجناح المخصص 

لھذه المدیریة، مصنعة محلیا ومنھا المطورة 
بكفاءات جزائریة.

وفي تصریح لـ" الرائد" على ھامش المعرض، أكد 
المقدم خلیفي أنھ "تجسد حالیا اإلرادة العلیا للجیش 
الوطني الشعبي، لبعث الصناعة العسكریة بصفة 

عامة، ووسائل اإلشارة وأنظمة المعلومات والحرب 
اإللیكترونیة، بشكل خاص، إلى مصاف الدول 

المصنعة الكبرى".
وشدد محدثنا على أن وسائل اإلشارة وأنظمة 

المعلومات والحرب اإللكترونیة، المصنعة محلیا، 
"لدیھا نفس درجة التطور التكنولوجي المستعملة 

في الجیوش العظمى، وبنفس الكفاءة التكنولوجیة"، 
ما یسمح لوحدات الجیش الوطني الشعبي في جمیع 

ربوع الوطن، "بمواجھة التحدیات، التي یفرضھا 
میدان المعركة الحدیثة".

واسترسل المقدم خلیفي، مؤكدا أن الھدف من 
المشاركة في ھذه الطبعة، ھو "إطالع الشعب 

الجزائري على ما توصلت إلیھ الصناعة العسكریة 
خاصة في مجال اإلشارة، وما لمسناه عند الجمھور 

الوافد على جناحنا، حس الفخر واالعتزاز 
بالمستوى الذي حققتھ الصناعة العسكریة التي 

تواصل بذل الجھود للدفع بالكفاءات الوطنیة حتى 
تكون على مستوى یسمح لنا بمواجھة التحدیات 

الحدیثة".
وفي ھذا الشأن أوضح محدثنا أن ابرز وسائل 

اإلشارة وأنظمة المعلومات والحرب اإللیكترونیة، 
تنقسم ما بین وسائل تحویل، الرادیو، األلیاف 

البصریة وغیرھا، لیضیف "ما یجدر بنا ذكره أننا 
سجلنا إقباال ممیزا للزوار على جناحنا، ولمسنا 

إجماعا لدیھم على تشرفھم بما نعرضھ ونصنّعھ، 
ونأمل في أن ترتفع وتیرة اإلقبال في األیام المقبلة 
سواء تعلق األمر بأشخاص معنویین أو متعاملین 

خواص أو عمومیین".
مجمع "بن حمادي" للعجائن... تحدیات

 للریادة واكتساح السوق الدولیة
وفي جولتنا بجناح الصناعات الغذائیة، لفت انتباھنا 

اإلقبال الكبیر على ما یعرضھ مجمع "بن حمادي 
إكسترا" للعجائن، حیث أكد لنا حمزة عالوة مسؤول 
تجاري بالمجمع أن مثل ھذه الطبعات والمعارض، 

تمثل للمجمع كمنتج وكمؤسسة وطنیة، للتعریف 
بالمنتجات الوطنیة، معلقا على إقبال الجمھور 

بالقول إنھ "وعلى الرغم من أن الطبعة الحالیة 
وكغیرھا من الطبعات لیست موجھة بالدرجة 
األولى إلى المستھلك بقدر ما ھي موجھة إلى 

الموزعین، غیر أننا سجلنا إقباال كبیرا للمواطنین، 
كما كانت لنا عدید الفرص للتعریف بمنتوجاتنا وكذا 

ربط عالقات تجاریة مع عدید الموزعین بمختلف 
والیات الوطن، ما یسمح بعرض خدماتنا وتسویق 

منتجاتنا في كل الوالیات".
وعن أھداف المجمع، أكد حمزة عالوة "نحن في 
مجمع بن حمادي نسعى إلى التوجھ نحو تصدیر 

منتجاتنا باألسواق اإلفریقیة واألوروبیة، على الرغم 
من كوننا أصال متواجدون باألسواق األروبیة 

فمنتجاتنا تسوق في كل من أمریكا وكندا وبریطانیا 
وغیرھا من الدول األروبیة، فضال عن بعض 

الدول اإلفریقیة بأقل نسبة".
وكأول یوم من المعرض، قال محدثنا "سجلنا 

إقباال محتشما من الجمھور، لكننا نتوقع ارتفاع 
االقبال خالل األیام المقبلة خاصة مع عطلة نھایة 

األسبوع وھذا ما جرت علیھ العادة خالل الطبعات 
الماضیة"، لیؤكد فیما یتعلق بتحدیات المجمع أن 

"مجمع بن حمادي یسعى ألن یكون الرائد في 
مجال إنتاج العجائن والصناعات الغذائیة، ونحن 
ندعو من خالل منبركم اإلعالمي الحكومة إلى 

تسھیل إجراءات التصدیر حتى نتمكن من الترویج 
لمنتجاتنا بالخارج بشكل أفضل، كما نطالب في 

المقابل بتسھیل دخول المادة األولیة التي غالبا ما 
نجد صعوبة في رفع االنتاج بسبب غیابھا، كما 

نسعى بكل ما أوتینا من جھد إلى العمل على خفض 
األسعار التي غالبا ما یرتبط ارتفاعھا بمتطلبات 
السوق سیما ارتفاع أسعار النقل البحري وعدید 
األعباء اإلضافیة التي تحتم علینا اقتراح أسعار 

تكون مرتفعة".
"بیال تیكستیل" ... نموذج مشرف

 للصناعة النسیجیة المحلیة
یؤكد دحمان واعلي مسیّر شركة "بیال تیكستیل"، 

في حدیث لـ"الرائد"، أن الھدف من المشاركة 
بالمعرض، ھو التطویر التجاري والعمل على رفع 

التصدیر نحو الخارج، ونحن في شركتنا نسعى 
إلى إرضاء زبائننا والتعریف بمنتوجنا المحلي 
وبجودتھ، لتأكید تطور الصناعة النسیجیة في 

الجزائر، على الرغم من أننا نسجل عدید المآخذ 
بالنسبة لھذه الصناعات التي لم تصل مستوى 
التطور المطلوب، خاصة وأنھا تصنف ضمن 
الصناعات الحرفیة التي تتطلب مصانع أكبر 

لإلنجاز وحجم استثمار أكبر لتطویرھا". 
وفیما یتعلق بإقبال الجمھور، لقد سجلنا توافدا ال 
بأس بھ على جناحنا ولقد ابدى الجمھور اھتماما 
بالغا بمنتجاتنا، ما أكد أن ما نصنعھ مطلوب في 
السوق الوطنیة، وھو ما یحفزنا على مضاعفة 

االنتاج وتحسین النوعیة اكثر فأكثر.

بعد عامین من الغیاب بسبب تداعیات انتشار فیروس "كورونا"، ھاھي الطبعة الـ 29 لمعرض االنتاج المحلي تفتح أبوابھا من جدید وعلى مدار 12
یوما، أمام أزید من 500 عارض من 31 قطاع أعمال، وتقدم للجمھور العریض، صورة واقعیة لمستوى المنتجات المصنعة محلیا ومدى قدرتھا على 
منافسة كبریات العالمات الدولیة، وألن الغرض األول واألساسي من تنظیم مثل ھذه الطبعات یبقى الترویج للمنتوج المحلي وترقیة مكانتھ في السوق 
الدولیة، یتنافس المشاركون في المعرض على إقناع المستھلكین بسلعھم مركزین على عاملي الجودة والنوعیة لتسویق المنتجات الجزائریة دولیا. 

"الرائد" ترافق العارضین والزوار في أول أیام معرض اإلنتاج المحلي

األربعاء 15 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 12 جمادى األولى  
1443 ه  

 ó– ‘ ájôFGõL äÉéàæe
á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G IÒ°TCÉJ ∑Éµàa’

íjÉ°S  ¿ÉÁEG    :êÉJQƒHhQ  



4
األربعاء 15 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 12 جمادى األولى  

1443 ه  
الحدث

¿hócDƒjh ´É£≤dG Ò¡£Jh º«¶æàH ¿ƒÑdÉ£j øMGhódG ƒHôe

 ¿É°†eQ ‘ êO340 RhÉéàJ ød AÉ°†«ÑdG Ωƒëq∏dG QÉ©°SCG

≈≤ÑJ ôFGõ÷G ¿CG ócDƒj ÜÉbôY

AÓª©dG ™«ªL √ÉŒ ÉbƒKƒe GOQƒe 

 ƒëf ájôFGõ÷G äGQOÉ°üdG §°Sƒàe
äGƒæ°S 3 ‘ Q’hO QÉ«∏e 4 ≠∏H É«dÉ£jEG

   
¿hÉ©àdG iƒà°ùe ™aQ ¤EG IƒYódG

É«≤jôaEG ‘ §Øæ∏d áéàæŸG ∫hódG ÚH 

 ,áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH ,¢ùeCG ,ÜÉbôY óª ,ºLÉæŸGh ábÉ£dG ôjRh ìô°U

 QÉ«∏e4 `H …ƒæ°S §°Sƒàe ¤G â©ØJQG É«dÉ£jEG ƒëf ájôFGõ÷G äGQOÉ°üdG ¿CG

 GOQƒe ≈≤ÑJ ôFGõ÷G ¿G GócDƒe ,á«°VÉŸG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Q’hO

.AÓª©dG ™«ªL √ÉŒ ¬JÉeGõàdG ÉªFGO ΩÎëj ÉbƒKƒe
      

•.´ 

وفي كلمة لھ بمناسبة التوقیع على عقد في مجال المحروقات واتفاقیة 
استراتیجیة للتعاون في میدان االنتقال الطاقوي، قال السید عرقاب: "تعد 

العالقات الجزائریة اإلیطالیة تاریخیة وفي نفس الوقت متینة واستراتیجیة 
وھي تتعلق بعدة مجاالت، بما في ذلك الطاقة.”

وتابع "تعتبر الجزائر الدولة الموردة الموثوقة و قد احترمت دائما التزاماتھا 
تجاه جمیع العمالء وعلى وجھ الخصوص إیطالیا و ھذا حتى في اصعب 

األوقات.“  وأضاف في ھذا الصدد "ارتفعت صادراتنا من المحروقات الى 
إیطالیا على الرغم من األزمة الصحیة لعام 2020، بمتوسط 4 ملیارات 

دوالر امریكي خالل السنوات الثالث الماضیة.”
وعلى صعید آخر، دعا عرقاب،أمس، خالل الدورة الـ 41 لمجلس وزراء 

المنظمة األفریقیة للبلدان المنتجة للنفط، الى رفع مستوى التعاون بین 
المنتجین االفارقة من أجل ضمان توفیر الطاقة لسكان القارة.

وأوضح عرقاب في تصریحات للصحافة عقب االجتماع، أن ھذه الدورة 
كانت مناسبة للتأكید على أھمیة تكثیف العمل بین الدول المنتجة للنفط من 

اجل توفیر الطاقة في افریقیا، الفتا الى أن ازید من 900 ملیون افریقي ال 
یزالون بدون طاقة (الغاز والكھرباء.(

كما شدد على ضرورة زیادة التنسیق ما بین الدول المنتجة للنفط في 
مجال استعمال التكنولوجیات الحدیثة لقصد المحافظة على البیئة. وأبرزت 

الجزائر خالل ھذا االجتماع -یضیف عرقاب- خبرتھا في مجال انتاج الطاقة 
واستعمالھا وفق قواعد الفعالیة الطاقویة.

كما تم خالل ھذا االجتماع دراسة تقریر یتعلق باالنتقال الطاقوي وتأثیره 
على إفریقیا وانتاج النفط وفق رؤیة تتماشى مع مبادئ التنمیة المستدامة.

وتطرق االجتماع أیضا لمواضیع تنظیمیة، یضیف عرقاب.
للتذكیر، تم إنشاء المنظمة في عام 1987 وتضم 15 دولة عضو وھي 

الجزائر وأنغوال وبنین والكامیرون والكونغ ووكوت دیفوار والغابون ونیجر 
ونیجیریا وتشاد وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومصر وغینیا االستوائیة 

ولیبیا وجنوب إفریقیا إضافة إلى دولتین مراقبتین وھما السنغال وغانا.

فیما أشار إلى رفض 761ملف تسویة،  طبي یكشف

 IRƒé áÑcôe 433´ÉLQEG 
ájƒ°ùJ ∞∏e167 ¢†aQh É¡HÉë°UC’

   
كشف وزیر العدل حافظ األختام، عبد الرشید طبي، أمس، بالجزائر 

العاصمة، عن إرجاع 433 سیارة محجوزة ألصحابھا ورفض 761 ملف 
تسویة بسبب "عدم توفر الشروط القانونیة.”

وفي رده على تساؤل أحد أعضاء مجلس األمة، خالل جلسة علنیة خصصت 
لمناقشة مشروعي قانون مكافحة المضاربة غیر المشروعة وقانون 

العقوبات، قال السید طبي أن دائرتھ الوزاریة "استقبلت 1686 طلب تسویة 
تخص المركبات المحجوزة وذلك تطبیقا لتعلیمة الوزیر األول، وزیر المالیة، 

أیمن بن عبد الرحمان، المتعلقة بالتسویة المؤقتة لفئة معینة من المركبات 
المحجوزة.”

وعقب دراسة ھذه الطلبات --یضیف الوزیر-- "تم إرجاع 433 سیارة 
ألصحابھا، في حین تم رفض 761 طلب تسویة بسبب عدم توفر شروط 

التسویة، إلى جانب قبول 492 ملف تسویة.”
وأكد في ذات السیاق أن وزارة العدل "تولي اھتماما بالغا لتسویة ھذا 

االنشغال الكبیر"، مشیرا إلى أن مصالحھ "تستقبل كل یوم في األسبوع من 
20 إلى 30 شخصا معنیا بھذا االنشغال"، مضیفا بالقول: "نحن في تواصل 

دائم مع النواب العامین عبر كافة التراب الوطني لتسویة ھذا الملف.”

في إطار اتفاقیة شراكة بین مؤسسة "إیني" والشركة االیطالیة "فایمر"

ôFGõ÷ÉH ábÉ£dG äÉfõ êÉàfG ƒëf
وقعت أمس، المؤسسة الوطنیة للصناعات االلكترونیة " ایني" والمؤسسة 
االیطالیة "فایمر" اتفاقیة شراكة النتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحویل 

للمحطات الشمسیة.وینص االتفاق، حسب ما افاد بھ بیان لوزارة االنتقال الطاقوي 
و الطاقات المتجددة، على "انشاء شركة مختلطة تدعى "فایمر الجزائر" متخصصة 
في تصنیع مخزنات الطاقة ووحدات التحویل للمحطات الشمسیة ولواحق المراقبة 

لصناعة الطاقة الكھروضوئیة من المكونات الشمسیة التي تمثل اكثر من 20 بالمائة 
في محطات الطاقة الشمسیة ومحطات شحن السیارات الكھربائیة".

وتم توقیع االتفاق، عن الجانب الجزائري، من طرف الرئیس المدیر العام لمؤسسة 
ایني وعن الجانب االیطالي من طرف ممثل الشركة االیطالیة بالجزائر، بحضور 

وزراء االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زیان، و الصناعة، أحمد زغدار 
والتعلیم العالي و البحث العلمي، عبد الباقى بن زیان و ذلك خالل زیارة العمل التي 

قام بھا الوفد الوزاري الى المؤسسة الوطنیة للصناعات االلكترونیة الكائنة 
بوالیة سیدي بلعباس.

وقام وزیر االنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، رفقة الوفد المرافق لھ، 
بمعاینة مختلف وحدات االنتاج ومخابر البحث والتطویر التابعة للمؤسسة 
الوطنیة للصناعات االلكترونیة و وحدة تصنیع و تركیب األلواح الشمسیة.

Ω .±

وكشف أمس، زرماني ناصر مالك مجمع 
بوصوف "میلة فیتا" للدواجن، في اتصال 
لجریدة الرائد، بأن الوضع السابق تسبب 

فیھ نقص أمھات الدجاج، ما جعل األسعار 
ترتفع بشكل كبیر، خاصة وأن أسعار 

الكتاكیت المنتجة محلیا وصلت لحدود 200
دج، بعدما كانت ال تتجاوز 50 دج.

وأضاف زرماني، بأن اإلجراءات المتخذة 
مؤخرا من قبل وزارة الفالحة، ستسمح 

بعودة االستقرار ألسواق اللحوم البیضاء، 
غیر أنھ شدد على ضرورة تنظیم الشعبة 

ووضع استراتیجیة تمكن من ضبط األسعار 
وتوفیر الكمیات الالزمة، وتجنب ما حدث 

سابقا، داعیا لتطھیر القطاع من الدخالء.
وأوضح بأن الضبابیة التي تشھدھا شعبة 

اللحوم البیضاء تستدعي اإلسراع في العمل 
على تنظیم القطاع وتوفیر بنك إحصائیات 

حقیقي لإلنتاج الوطني، بدایة من أمھات 
الدجاج إلى المنتوج المسوق للمستھلك، 
خاصة وأن عدم التحكم في المعطیات 
یتسبب في اختالل العرض والطلب، 

وتجعل المستھلك والمربي ضحایا للوضع، 
فاالنخفاض الكبیر لألسعار یكبد المربین 

خسائر كبیرة وینجر عنھ توقف العدید 
من المربین عن النشاط سنویا، والذي قد 
تكون عواقبھ وخیمة على المستھلك، كما 

أن االرتفاع الفاحش في األسعار یدفع ثمنھ 
المواطن.وأشار مالك مجمع بوصوف میلة 
فیتا، بأن أسعار اللحوم البیضاء یتحكم فیھا 

قانون العرض والطلب، وتوفر المنتوج 
سیمكن من ضبط األسعار، لذا وجب علینا 

وضع خطة عمل بخصوص اإلنتاج المحلي 
ألمھات الدجاج، محذرا في ذات السیاق من 

مغبة الوقوع في نفس األخطاء السابقة.
وأكد ذات المتحدث، بأن العدید من المربین 

قد تكبدوا خسائر فادحة خالل األشھر 
األخیرة، في ظل الركود الكبیر الذي تشھده 

أسواق اللحوم البیضاء، بالموازاة مع 
الوضع االقتصادي الصعب الذي تعیشھ 

البالد، جراء فیروس كورونا، مضیفا بأن 
مجمع بوصوف كانت مبیعاتھ من اللحوم 

البیضاء تتجاوز خمسة آالف قنطار یومیا، 
ولكنھا الیوم تعرف انخفاضا كبیرا، وال 

تتجاوز 500 قنطار.
وأكد المحدث، بأن الجھود الرامیة إلعادة 

االستقرار لسوق اللحوم البیضاء، من خالل 
استیراد ملیون و700 ألف من أمھات 

الدجاج لضبط األسعار  والحفاظ علیھا 
وتوفیر المنتج، ال یعني اھمال المربین 

وتركھم یدفعون ثمن انخفاض أسعار اللحوم 
البیضاء في أسواق الجملة، مشیرا إلى 

أنھم قد دقوا ناقوس الخطر في العدید من 
المناسبات، لكونھم باتوا غیر قادرین على 
تغطیة نفاقاتھم، ما أجبر بعضھم للتوقف 

عن العمل.
وعن أسعار اللحوم البیضاء خالل شھر 

رمضان القادم، توقع زرماني ناصر بأن 
تعرف استقرارا، مشیرا إلى أن أسعار 
اللحوم البیضاء في أسواق الجملة لن 

تتجاوز 240 دج، وستباع لدى الجزار 
بأسعار تتراوح بین 300 و340 دج، غیر 

أنھ لم یخف تخوفھ من الفترة التي ستلي 
شھر رمضان.

وقع مجمع سوناطراك ومجمع إیني 
اإلیطالي أمس، عقدا في مجال المحروقات 
بحجم استثمار یقدر بـ 1.4 ملیار دوالر، 

الى جانب اتفاقیة استراتیجیة في میدان 
االنتقال الطاقوي.

وتم التوقیع على الوثیقتین من طرف 
الرئیس المدیر العام لسوناطراك، توفیق 

حكار والمدیر التنفیذي لشركة ایني ، 
كالودیو دیسكالزي وذلك بحضور وزیر 
الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب وسفیر 
إیطالیا بالجزائر، جیوفاني بوجیلیازي.

ویأتي ابرام االتفاقیتین تتویجا لمذكرتي 
التفاھم الموقعتین في 10 دیسمبر 2020
بالجزائر وفي 25 مارس بمدینة میالن 

اإلیطالیة. وتتعلق االتفاقیة األولى المبرمة 
بین الطرفین الیوم بعقد لالستكشاف واإلنتاج 
بمنطقة حوض بركین والذي یعد األول منذ 

صدور القانون الجدید للمحروقات 13-19
، حیث ینضوي ھذا العقد تحت صیغة تقاسم 

اإلنتاج.وحسب بیان قدم للصحافة بھذه 
المناسبة، فان ھذا العقد یغطي مساحة قدرھا 

7880 كیلومتر مربع بالجزء الجنوبي 
من حوض بركین، این تنشط كل من 

"سوناطراك" و"ایني" منذ .2013
أما بالنسبة لمخطط تطویر مشروع جنوب 

بركین، فھو ینص على تنفیذ أعمال 
االستكشاف والتطویر بطریقة المسار 
السریع لتقلیص المدة الزمنیة الالزمة 

لإلنتاج والتسویق وھذا باستغالل المنشآت 
الحالیة على مستوى حقول منزل لجمات 

وكذا بإشراك الشركات الفرعیة لسوناطراك 
في انجاز ھذه االعمال في إطار االعتماد 

على المحتوى المحلي.
ویقدر حجم االستثمار بنحو "1.4 ملیار 

دوالر، النتاج ما مقداره 45.000 برمیل 
في الیوم.” ویشكل ھذا العقد "معلما إضافیا 

یعزز العالقات التقلیدیة بین الشریكین.”
أما الوثیقة الثانیة المبرمة فتتمثل في "اتفاقیة 

استراتیجیة" في مجال االنتقال الطاقوي 
والتي تھدف الى تعزیز التعاون في المجال 
التكنولوجي ومواصلة الجھود الرامیة إلى " 

تخفیض البصمة الكربونیة.”
وتتضمن ھذه االتفاقیة االستراتیجیة التطویر 

المشترك للطاقات المتجددة والجدیدة، 
السیما في مجاالت انتاج الطاقة الشمسیة 
واستكشاف اللیثیوم وإنتاج الوقود الحیوي 
وإنتاج الھیدروجین و"تمثل ھذه االتفاقیة 

الموقعة خطوة جدیدة لتوطید شراكة 
"سوناطراك- إیني"، من أجل التنمیة 

المستدامة ورفع التحدي المتمثل في االنتقال 
EG .¥        ."الطاقوي

الیزال شبح فیروس كورونا یخیم على 
األسواق النفطیة العالمیة، بعد اكتشاف 
المتحور الجدید للساللة، رغم االرتفاع 

الطفیف ألسعارھا بعد االنخفاص الكبیر لھا 
نھایة شھر نوفمبر المنقضي.

وشھدت تداوالت أسعار النفط ارتفاعا طفیفا 
منتصف األسبوع الجاري، وسط مخاوف 

للمستثمرین بشأن الطلب على النفط في 
ظل إعادة فرض قیود جدیدة متعلقة أساسا 

بفیروس كورونا في القارتین األوروبیة 
واآلسیاویة، في ظل تسجیل عدید كبیر 
من اإلصابات المؤكدة بالمتحور الجدید 

للفیروس.

واستقرت العقود اآلجلة لخام برنت  عند 
74.33 دوالر للبرمیل، فیما صعدت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسیط األمیركي 

ب 0.3 بالمئة، لتصل إلى 71.48 دوالر 
للبرمیل.

وشددت العدید من الدول بأوروبا وآسیا، 
على غرار بریطانیا والنرویج،  القیود 

لوقف انتشار المتحور أومیكرون، 
وشرعت في فرض إجراءات جدیدة، 

خاصة بعد اإلعالن عن تسجیل أول وفاة 
مؤكدة بالساللة الجدیدة للفیروس، ویتخوف 
أن تتسبب اإلجراءات في اضطرابات على 

الطلب العالمي للنفط.

وفي المقابل رفعت منظمة أوبك توقعاتھا 
للطلب العالمي على النفط خالل الربع 

األول من عام 2022، والتزمت بجدولھا 
الزمني للعودة إلى مستویات ما قبل 

الجائحة، مشیرة إلى أن المتحور الجدید 
لفیروس كورونا أومیكرون سیكون لھ 

تأثیر طفیف وقصیر.
وترتبط التخوفات باالنتشار السریع 

للمتحور الجدید، بالموازاة مع شروع بعض 
الدول في غلق حدودھا وفرض قیود على 

حركة النقل والتنقل، والتي من شأنھا أن 
تتسبب في خفض الطلب على النفط.

Ω .±

شهدت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا محسوسا في األشهر األخيرة في مختلف واليات الوطن وصلت 
لحدود 540 دج للكيلوغرام، لتعرف انخفاضا مؤخرا، وسط تخوفات من ارتفاعها مجددا خالل األيام القادمة.
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5 إقتصادي

یعرف االستثمار الخاص في مجال توزیع الوقود 
عبر العدید من والیات الوطن مؤخرا تراجعا 

ملحوظا بسبب عوامل كثیرة باتت ال تشجع على 
ھذا النوع من المشاریع، وھو ما أفرز مخططا 
تنظیمیا عشوائیا لھذ المحطات بالمدن الكبرى 

والوالیات الداخلیة، وأیضا بمناطق الظل حیث 
ھنا ك مناطق ال توجد فیھا أي محطة بنزین، 

ویعیش سكانھا أزمة وقود على مدار السنة، بینما 
ھناك مناطق أخرى توجد بھا اكثر من محطة 

بنزین في محیط أقل من كلومتر واحد.
وتعاني العدید من البلدیات في المدن الداخلیة 

وحتى اغلب القرى والمداشر عبر مناطق الظل 
من أزمة وقود على مدار السنة بسبب نقص 

محطات البنزین الموزعة عبر ھذه المناطق، أین 
یضطر المواطنون لقطع الكلومترات من اجل مال 

خزانات سیارتھم بالوقود وھو ما یكبدھم عناء 
ومشقة كبیرین بسبب سوء توزیع ھذه المحطات، 

وفي وقت توجد بلدیات بھا 4 و5 محطات 
بنزین، ھناك بلدیات أخرى و قرى نائیة في عدد 
من والیات الوطن ال تحوي على محطة واحدة 
لتوزیع الوقود، في حین یتحدث المتعاملون في 
ھذا المجال عن تراجع اإلقبال على االستثمار 

في محطات البنزین بسبب غیاب المردودیة 
وانخفاض ھامش الربح ألصحاب ھذه المحطات.

 كما یعترف المھنیون والمستثمرون الخواص 
في مجال توزیع الوقود بالجزائر بوجود غیاب 

تام لمخطط تنظیمي لمحطات الوقود التي تتوزع 
بشكل عشوائي و فوضوي، حیث ھناك مناطق 
نائیة ال توجد فیھا أي محطة بنزین، وسكانھا 

یقطعون عشرات الكیلومترات لملء الوقود، وذلك 
راجع حسبھم، إلى المنح العشوائي لالعتمادات 

دون الرجوع إلى المخطط التنظیمي، كما أن 
ھناك مناطق تحتاج لعشر محطات فقط، لكننا نجد 
فیھا 50 محطة، بینما توجد مناطق أخرى تحتاج 

لعشرین محطة و ال نجد فیھا إال محطة واحدة.
 وزیادة على ذلك، فلم یتم إلى یومنا ھذا تحدید 
المسافة بین محطة و أخرى، مثلما ھو معمول 
بھ في المقاییس العالمیة، ففي بعض المناطق 

ھناك محطات بنزین ال یفصل بینھا سوى مسافة 
أمتار، و ھو ما یستدعي وضع مخطط تنظیمي 

یستجیب الرتفاع الحظیرة الوطنیة من السیارات 
في السنوات األخیرة، و یحمي المستثمر و یوفر 

للمواطن احتیاجاتھ من الوقود.

AÉÑYC’G ´ÉØJQGh íHôdG ¢ûeÉg ∞©°V
 ¢UGƒÿG ¿hôªãà°ùŸG ±hõY ÖÑ°S 

من جانب آخر، یطرح المتداخلون في ھذا المجال 
مشكل العزوف التام للمستثمرین عن فتح محطات 

وقود جدیدة بسبب ضعف ھامش الربح المحدد 
من طرف الدولة من جھة، و زیادة التكالیف و 

أعباء المحطات من جھة أخرى، خاصة تكالیف 
شراء التجھیزات و قطع الغیار مثل المضخات 

و أنابیب الضخ و الصمامات، والمحركات 
والبطاقات المغناطیسیة، وخزانات الوقود التي 

توضع تحت األرض، باإلضافة إلى تكالیف 
الصیانة الخاصة بالمحطة، فقد تضاعفت أسعار 

ھذه التجھیزات بعشرات المرات، في حین لم 
یتغیّر ھامش الربح و ال حتى مرة واحدة، و ھو 
ما جعل أصحاب رؤوس األموال یعزفون عن 

االستثمار في المجال، ما عقد حالة الفوضى التي 
تعرفھا عملیة توزیع محطات الوقود أكثر.

 وتتكون شبكة توزیع الوقود في الجزائر القطاع 
العام المتمثل في مؤسسة نفطال وشبكة المحطات 

التابعة لھا وأیضا من محطات المستثمرین 
الخواص، حیث یقدر عدد محطات الوقود التابعة 

للخواص بـ 1500 محطة ملك للمستثمرین 
الجزائریین الخواص، دون احتساب المحطات 

الصغیرة المنتشرة في المناطق النائیة والمعزولة، 
و القرى و المداشر، و ھي تمثل 70 بالمائة من 

شبكة توزیع الوقود على المستوى الوطني.

اعتبر رئیس الكونفدرالیة الجزائریة ألرباب 
العمل المواطنین محمد سامي عقلي وضع ملف 

اإلنعاش االقتصادي محور اھتمام للسلطات العلیا 
للبالد سابقة تستوجب التثمین والمساھمة فیھا  

والمراھنة على نجاحھا بالنظر لما یملیھ الراھن 
االقتصادي  في الجزائر معتبرا أن الفالحة تبقي 

أھم مفاتیح اإلنعاش االقتصادي حالیا.
وأوضح سامي عقلي  في تصریحات لإلذاعة 

الوطنیة أن الجزائر ومع كل ما عاشتھ في 
السنوات األخیرة مجبرة على التوجھ لتغییر 

النمط االقتصادي سنة 2022 ، معتبرا اھتمام" 
السلطات العلیا للبالد بمشروع المؤسسة 

الجزائریة واإلنعاش االقتصادي سابقة لم نشھدھا 
من قبل، لذلك یتوجب علینا  أن نثمن الخطوة 
ونساھم فیھا و نراھن على نجاحھا"، وقال في 

ھذا السیاق "عام 2022 سیكون على عاتق جمیع 
األطراف والطاقات  الفاعلة أن یجعلوا منھا 

عام إنعاش اقتصادي وعام قطیعة مع النموذج 
االقتصادي الحالي " .

 وأوضح عقلي أن ھناك العدید من المجاالت 
التي یمكن أن تتمیز بھا الجزائر خارج مجال 
المحروقات، خاصة قطاع الفالحة ابتداء من 

اإلنتاج إلى التخزین، إلى التحویل والتصدیر. 

وقال في الخصوص "ال یجب أن ندیر ظھرنا 
القتصادنا التقلیدي،  واقتصادنا التقلیدي ھو 

اقتصاد مبني على اإلنتاج الفالحي بما  وھبھ هللا 
لنا من أراضي شاسعة، یجب خلق ثروة،  ویجب 

تحویل كل ذلك من اجل الحصول على سیادة 
اقتصادیة وھو التصور الذي تسعى عدید الدول 

للمراھنة علیھ في الوقت الحالي" . 
وأكد عقلي على حتمیة التوجھ إلى تطویر قاعدتنا 

الصناعیة من أجل إنجاح النموذج االقتصادي 
المرجو قائال : "لم نر أي نموذج ناجح في 

العالم بدون بنیة تحتیة صناعیة  " ، مشددا على 
ضرورة التوجھ بشكل سریع إلى تحقیق االكتفاء 

الذاتي من المواد األولیة التي تدخل في أھم شعب 
الصناعة، كالبالستیك الذي یتم استیراده من 

الخارج بعد أن یستخرج من مادة النفط .وقال 
في الخصوص"  یجب التوجھ نحو فك الحصار 

والمرافقة من اجل جمیع المشاریع الصناعیة 
التي ستنتج المنتجات المستوردة حالیا " . كما 

أحال  ذات المسؤول إلى وجوب مراجعة قانون 
النقد  والقرض  من أجل التأسیس لنظام تمویل  

أكثر مرونة وقال في الخصوص "یجب مراجعتھا 
وتطھیرھا بشكل یتماشى والمعاییر الدولیة یمكن 
المصدر الجزائري من االستفادة الكلیة مما یجنیھ 

في عملیاتھ التجاریة بالعملة الصعبة.“ 

ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ≈∏Y AÉ°†≤dG øµÁ Gòµg

وعن سبل التحكم في السوق الموازیة واألموال 
الھائلة التي  تتداول خارج سلسة المراقبة  

،أوضح سامي عقلي رئیس الكنفدرالیة الوطنیة 
ألرباب العمل المواطنین أن التحكم في السوق 

الموازي یتوجب إرساء قواعد واضحة وكذا 
تخفیف الضغط الجبائي وإرساء الثقة . 

وأضاف عقلي بالقول إن" نسبة معتبرة من 
األموال الموازیة تعود لمتعاملین اقتصادیین، وال 

یتعلق األمر بأموال مخبأة  في المنازل، وأھم 
شيء اآلن ھو انھ الحظنا في السنوات الثالث 

األخیرة أن المتعاملین الذین یعملون بشكل غیر 
رسمي ازدادوا قوة ألنھم  لیسوا في أزمة فھم 

ال یصرحون شیئا وال توجد لدیھم مشاكل ال من 
الناحیة الجبایة وال من ناحیة التأمینات، وھو ما 
قد یحمل المتعاملین االقتصادیین الذین یعملون 
بشكل رسمي إلى التوجھ لالقتصاد الموازي، 
لذلك یجب التوجھ بشكل سریع من اجل إنقاذ 

المؤسسات التي تخرج من أزمة كوفید  بشكل ال 
یجعلھا تتحول إلى عبء  للخزینة العمومیة أو 

االقتصاد الوطني" . حسب تعبیره.
¢TƒeR.¢S
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قال وزیر التجارة كمال رزیق، أن المنتوج الوطني أصبح یأخذ 
مكانتھ حالیا، مشیرا أن البطاقیة الخاصة بالمنتوج الوطني، 

ستحمیھ من المنافسة الخارجیة مراھنا أن سنة 2022 ستكون 
سنة إقتصاد.

وكشف وزیر التجارة خالل ورشة حول دور وزارة التجارة 
في الترویج للمنتوج الوطني وترقیة الصادرات أنھ تم تسجیل 
فائض في المیزان التجاري بـ 1.04 ملیار دوالر. كما قدرت 
قیمة الصادرات خارج المحروقات شھر نوفمبر الفارط بـ 4.5

ملیار دوالر وأضاف وزیر التجارة، أن الرئیس أمر بإنشاء 
بطاقیة المنتوج الوطني وھي مفعلة حالیة، أین تم مراسلة جمیع 

القطاعات حیث یتم العمل على حمایة المنتوج من المنافسة 
الخارجیة، داعیا المستوردین إلى ضرورة الولوج  إلى البطاقیة 

من أجل تفادي استیراد المنتوجات الممنوعة. 
وأوضح الوزیر أن البطاقیة الوطنیة للمنتوج الوطني تضم أكثر 

من 10 آالف و200 متعامل إقتصادي، و388 ألف منتوج 
وطني، مؤكدا في سیاق ذي صلة أن سنة 2022 ستكون 

معركة للمنتوج الوطني و الحفاظ على القدرة اإلنتاجیة. وأضاف 
الوزیر، أنھ سیتم إجراءات تعدیالت في النصوص القانونیة مما 

سیسمح بإزالة العراقیل والعواقب البیروقراطیة. 
وأشار إلى أنھ تم تحیین 80 بالمائة من ھذه القوانین من أجل 

إعطاء مناخ أعمال إقتصادي وجذاب للمتعامل االقتصادي. 
كما تم إعداد االستراتیجیة الوطنیة للتصدیر خاصة وان ھناك 
امكانات بشریة ھائلة. والتنسیق مع مختلف القطاعات. وكذا 
القیام بعملیات الرقابة وقمع الغش. و توفیر الدعم المادي من 

خالل صندوق الصادرات. 
وكشف الوزیر أن المركز الوطني للسجل التجاري سجل سنة 

2021، أكثر من 346 ألف عملیة منھا 160 ألف عملیة إنشاء 
جدید، و 88 الف شطب من السجل بسبب التوقف عن العمل. 

مشیرا أن السجل التجاري یضم حوالي 9648 تاجر أجنبي من 
مختلف الجنسیات وھو ما یدل على انفتاح السوق الجزائري نحو 

الخارج، مضیفا أن قاعدة البیانات للمنتوج تسطر الضوء على 
ترقیة المنتوج وتطوره.

R.¢S

»∏NGódG ò«ØæàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

2035≈àM á°ù°SDƒŸG á«é«JGÎ°S’ 

"…ó–" ™aôJ "RÉ¨∏fƒ°S"
§£ IôjÉ°ùe

 »YÉæ°üdGh …OÉ°üàb’G ¢TÉ©fE’G 
كشف المدیر العام لسونلغاز شاھر بولخراص، عن برنامج 
المجمع لمواجھة المتطلبات الكمیة والنوعیة للزبائن خالل 

صائفة 2022 مشیرا أن رھان المؤسسة الحالي ھو االستجابة 
لمخطط اإلنعاش االقتصادي والصناعي الطموح الذي وضعتھ 

الحكومة.
وأكد بولخراص خالل عرضھ لحصیلة المجمع السنویة 

ومشاریعھ للسنوات القادمة، أنھ قد تم أیضا تحضیر لصائفة 
2022، والتي ستعرف رفع تحدیین رئیسیین على األقل. وعن 
التحدي األول قال المتحدث ذاتھا أنھا تتمثل في "مخّطط إنعاش 
اقتصادي وصناعي طموح للّسلطات العمومیّة، والتي ستؤدي 

حتما إلى زیادة المتطلبات الكمیة والنوعیة للزبائن، والتي یجب 
أن نستجیب لھا بشكل حتمي دون تقصیر، تماشیا وتوصیات 

الندوة الوطنیة لإلنعاش االقتصادي لـ4 ،5 و6 دیسمبر 
."2021

 أما التحدي الثاني فھو التنفیذ الداخلي الستراتیجیة سونلغاز 
2035 ، و في ھذا السیاق، قال بولخراص "أنا مقتنع تماًما بأننا 
سنكون قادرین على رفع التحّدي، إذا منحناھا المكانة المستحّقة 
ضمن جدول أعمالنا، وخّصصنا لھا الموارد الّالزمة، وتقدمنا 

بروح الفریق والتعاون. لھذا، نحن ملتزمون بتنفیذ وتحقیق تنظیم 
سنعمل من خاللھ على التسییر الصارم لمواردنا، وتعزیز تنمیة 

البالد في جمیع المناطق". 
بالمقابل كشف الرئیس المدیر العام لسونلغاز شاھر بولخراص، 

أنھ تم خالل سنة 2021 تم إنجاز أزید من 70 بالمائة من 
برنامج رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون.  حیث تم ربط 37

ألف أسرة بالكھرباء، وربط 166 ألف زبون بالغاز، ودخل حیز 
الخدمة 600 مستثمر، و114 مستثمر قید اإلنجاز. كما قال أنھ 
خالل السنة الجاریة دخل حیز الخدمة 589 مستثمر فیما یخص 
الغاز و45 قید اإلنجاز سیدخلون للثالثي األول من 2022 حیز 

الخدمة كأقصى حد. وفیما یخص المستثمرات الفالحیة، دخال 
حیز الخدمة 950 مستثمرة، و188 مستثمرة قید اإلنجاز، و32

مستثمرة فیما یخص الغاز. 
كما سیسعى سونلغاز على توفیر 17500 میغا واط خالل 
الصائفة القادمة 2022، و2000 میغا واط إضافیة. منھا 

100 منشأة للنقل بالخطوط ومحطات النقل وأكثر من 1000
محول فیما یخص بالتوزیع مع ضرورة الحفاظ على الممارسات 
التقلیدیة على مستوى الخالیا التي تعمل كل سنة خالل الصائفة.

R.¢S
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على مسافة 360 كلم
استكمال التجهيز بأنظمة االتصاالت 
بخط السكة الحديدية «بشار مشرية»

 تيبازة:
اإلطاحة بعصابة زرعت الرعب في 

أحياء القليعة 

حسبما أكده باحثون بوالية باتنة:

غابات األوراس ثروة طبيعية جديرة بالحماية 

أنظمة  بأحدث  التجهيز  عملية  استكملت 
السكة  خط  لمشروع  االتصاالت،  و  اإلشارة 
مسافة  على  الممتد  بشار/مشرية  الحديدية 

360 كلم.
الوطنية  الوكالة  أمس،  أفادت  لما  ووفقا 
في  االستثمارات  إنجاز  متابعة  و  للدراسات 
في  الرسمية  صفحتها  عبر  الحديدية  السكك 
لخط  المشروع  هذا  تجسيد  يندرج  فايسبوك 
من  مدينتين  بين  الرابط  الحديدية  السكة 
جنوب غرب الوطن بسرعة قطارات تصل إلى 
140 كلم في الساعة في إطار مخطط توسيع 
الخط  ضمن  وذلك  الحديدية  السكك  شبكة 

اإلختراقي الغربي. 
وسيتم تخصيص هذا الخط لنقل المسافرين 
طول  على  محطات  خمس  عبر  البضائع  و 
الخط ، ويتعلق األمر بمحطات القطارات عين 
الصفراء والنعامة و مشرية وبني ونيف و بشار 

، وفق ذات المصدر . ويهدف هذا المشروع إلى 
تدعيم شبكة نقل المسافرين بواسطة السكة 
غرب  جنوب  عبر  وبضائع)  (ركاب  الحديدية 
البالد، ويتم استكماله في القريب وفق معايير 
يتطلبها هذا النوع من النقل ، لتسليمه الحقا 
 ، الحديدية  بالسكك  للنقل  الوطنية  للشركة 

بغرض تسييره واستغالله.
للدراسات  الوطنية  الوكالة  أضافت  كما   
السكك  في  االستثمارات  إنجاز  متابعة  و 
الحديدية. وتتوفر والية بشار حاليا على خط 
على  بوهران  يربطها  الذي  الحديدية  السكة 
648 كلم والذي تمت عصرنته بشكل  مسافة 
 ، لعقدين  توقفه  بعد   ،  2010 سنة  كامل 
ويشكل وسيلة للنقل لفائدة 600.000 مسافرا 
750.000 طن/ إلى نقل  / سنويا باإلضافة 

سنويا من البضائع ، مثلما أشير إليه .
س.ز

للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  مصالح  أطاحت 
تتكونان  أحياء  بعصابتي  بالقليعة  الوطني 
مجموعة  وحجزت  أشخاص   (10) عشرة  من 
بناًء  العملية  وجاءت  البيضاء.  األسلحة  من 
1055 على مكالمة هاتفية على الخط األخضر 

مفادها نشوب شجار عنيف باألسلحة البيضاء 
والشماريخ النارية بين مجموعة من األشخاص 
بمدينة  السكنية  األحياء  أحد  مستوى  على 
القليعة. وفور تلقي البالغ تمّ تشكيل دورية 
بالقليعة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  للكتيبة 
إلى  والتنقل  والتدخل  األمن  بفصائل  مدعمة 

والقيام  الحي  تطويق  تمّ  أين  المكان،  عين 
 (10) عشرة  توقيف  عن  أسفر  الذي  بالتدخل 
البيضاء  األسلحة  من  مجموعة  وحجز  أشخاص 
تتمثل في سالحي (02) غوص بحري، سيفين 
بطول  آخرين  سيفين   ،(01) واحد  متر  بطول 
مقذوفات   (05) خمسة  إلى  باإلضافة  سم،   60
لجناية  محضر  تحرير  وتمّ  مستعملة.  نارية 
الرعب  إثارة  لغرض  أحياء  عصابة  تكوين 
وسط السكان، وإحالة الموقوفين أمام الجهات 

القضائية المختصة للبث في القضية.
س.ز

 بجاية:
حملة لتطهير األرصفة 

والطرقات من الباعة 
الفوضويين

شنت مصالح أمن والية بجاية ممثلة في المصلحة الوالئية 
لألمن العمومي ومصالح األمن الحضري الثالث عمليات تطهير 
واسعة النطاق والتي مست التجار والباعة الفوضويين الذين 

يمارسون نشاطات تجارية بطريقة غير شرعية والذين 
يعمدون إلى احتالل األرصفة والطرق العمومية.

ومست العملية عدة نقاط في القطاع الحضري على غرار حي 
1000 مسكن، حي 600 مسكن، حي 300 مسكن، حي إغيل 

أوعزوق.  والنجاح هذه العملية تم تسخير أكثر من 80 شرطي 
من مختلف الرتب، و 15 مركبة وشاحنة وعاملين تابعين 

لمصالح بلدية بجاية. وقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 
1239 كلغ من مختلف أنواع الفواكه، و 2065 كلغ من مختلف 
أنواع الخضر. باإلضافة الى 394 صندوق بالستيكي فارغ، كما 

تم تحويل مالكي هذه السلع إلى مركز األمن من أجل اتخاذ 
اإلجراءات القضائية ضدها. هذا وستشمل العملية المستمرة 
أماكن أخرى في قطاع االختصاص. وكانت للعملية أثر إيجابي 
وإستحسانا كبيرا لدى المواطنين والذين عانوا لفترة طويلة 

من مثل هذه السلوكيات السلبية. خاصة وأن هؤالء التجار 
الفوضويين باإلضافة الحتاللهم األرصفة والطرقات يتركون 

في آخر نهاية اليوم المكان يعج بمخلفات تجارتهم من فضالت 
وأوساخ.

س.ز

عنابة: 
تفكيك شبكة لإلتجار 

بالمخدرات 
وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة اإلتجار غير المشروع 

بالمخدرات لناحية الشرق حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة 
تروج  المخدرات. وحسب بيان لهذه الهيئة النظامية فإن 

الشبكة تنشط عبر عدة واليات من شرق الوطن، هذا  وأسفرت 
العملية عن حجز قرابة  18كغ من المخدرات نوع (راتنج القنب 

الهندي). باإلضافة الى  توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما 
بين26و 40سنة، وحجز 3 سيارات سياحية و8 هواتف نقالة. 

واتخذت ذات المصلحة اإلجراءات القانونية الالزمة في حق 
المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليم
يا.                                                                                        س.ز

 العمليات مكنت من توقيف على 487 شخص
حجز 4073 قرص مهلوس خالل شهر 

نوفمبر المنصرم ببومرداس

 مدير الصيد وتربية المائيات بوالية بومرداس حباش يكشف

أزيد من 4 أالف صياد وحرفي 
ينشطون على مستوى ثالثة موانئ 

بهدف فك العزلة عن مناطق الظل بهذه الوالية

استالم ما ال يقل عن 94  كلم من 
الطرقات البلدية بتبسة 

والية  أمن  مصالح  كشفت 
بومرداس عن حصيلة عملياتها 
أين  المنقضي،  نوفمبر  لشهر 
قرص  أربعة  من  أكثر  حجز  تم 

مهلوس وتوقيف 487 شخص.
في  الوالية  أمن  مصالح  وأشارت 
تدخل  عملياتها  بأن  لها،  بيان 
أشكال  كل  محاربة  إطار  في 
الحضري  الوسط  في  الجريمة 
بإقليم االختصاص، أين تمكنت 
العملياتية  الفرق  مختلف 
الشرطة  لمصالح  التابعة 
نوفمبر  شهر  خالل  القضائية، 
318 معالجة  من  المنصرم، 

قضية إجرامية.
وأضافت بأن القضايا اإلجرامية، 
66 شملت  عالجتها  التي 

الشيء  بجرائم  متعلقة  قضية 
مرتبطة  قضية   126 العمومي، 
باألشخاص،  المساس  بجرائم 

تخص  قضايا   08 إلى  باإلضافة 
تم  فيما  االقتصادية،  الجرائم 
لها صلة بجرائم  45 قضية  حل 

المساس باألموال والممتلكات.
06 المصالح  ذات  عالجت  كما 

قضايا متعلقة بجرائم المساس 
خاصة  قضايا  و07  باآلداب، 
أما فيما  المعلوماتية،  بالجرائم 
يخص جرائم استهالك المخدرات 
تمت  فقد  العقلية  والمؤثرات 
من  مكنت  قضية،   61 معالجة 
و  المخدرات  من  700غ  حجز 
كمخدر،  مصنف  قرص   4073
اإلجراءات  اتخذت  كافة  وقد 
تقديم  وتم  الالزمة،  القانونية 
الجهات  أمام  فيهم  المشتبه 

القضائية المختصة.

ف.م

تربية  و  الصيد  مدير  كشف، 
المائيات بوالية بومرداس حباش 
الموانئ  استفادة  عن  حمزة 
عمليات  من  للوالية  الثالثة 
تحسين  بغرض  هامة  تنموية 
لعمل  المالئمة  الظروف  وتوفير 
وحرفي  صياد   4000 من  أزيد 
مستواها،  على  ينشطون 
إلى  متصل  سياق  في  مشيرا 
في  تندرج  العمليات  هده  أن 
للموانئ  التنموي  المخطط  إطار 
الصيد  موانئ  تسيير  لمؤسسة 
تسيير  على  المشرفة  للوسطي 

موانئ الوالية.
هذه  أن  المسؤول  ذات   وأكد 
تأتي  التي  التنموية  العمليات 
مماثلة  أخرى  من  االنتهاء  بعد 
موانئ  سابقا  منها  استفادت 
و  دلس  هي  و  الرئيسية  الوالية 
في  تتمتل  جنات،  رأس  و  زموري 

محطة  توسعة  مشروع  إنجاز 
على  المتواجدة  بالوقود  التزود 
مستوى ميناء دلس، تحت إشراف 
وحدة بومرداس لمؤسسة تسيير 
مع  بالتنسيق  و  الصيد  موانئ 

مؤسسة نفطال.
كذلك  المشروع  هذا  ويتضمن 
للتزود  ثانية  محطة  تركيب 
المحطة  من  بالقرب  بالوقودي 
من  الشمالي  الجانب  في  األولى 
تم  حيث  دلسي  ميناء  رصيف 
لتسهيل  الموقع  هذا  اختيار 

تزويد قوارب الصيد بالوقود.
التنموية  العملية  هذه  وتعتبر 
على مستوى هذا الميناء الموجه 
للصيد البحري جد إيجابية، يؤكد 
إراحة  حيث  من  المصدر،  نفس 
البحريين  الصيادين  و  المهنيين 

من عناء و مشقة حمل عبوات 

من  األول  السداسي  خالل  سيتم 
ما  استالم   2022 المقبلة  السنة 
الطرقات  من  كلم   94 عن  يقل  ال 
فك  بهدف  تبسة  بوالية  البلدية 
حسبما  الظل،  مناطق  عن  العزلة 
كشف عنه المدير الوالئي لألشغال 

العمومية رشيد سالمي.
قطاعه  أن  المسؤول،  ذات  وأوضح 
20 تجسيد  على  حاليا  يشرف 

كلم   94 إلنجاز  تنموية  عملية 
فك  بهدف  البلدية،  الطرقات  من 
وتعزيز  الظل  مناطق  عن  العزلة 
الوالية  بهذه  الطرقات  شبكة 

الحدودية.
نسب  بأن  المسؤول  ذات  وأفاد 
المشاريع  هذه  أشغال  تقدم 
تفوق  بلديات  عدة  على  الموزعة 
كاشفا  بالمائة,   80 مجملها  في 
حيز  ودخولها  استالمها  سيتم  أنه 
من  األول  السداسي  خالل  الخدمة 

السنة المقبلة 2022.
تبسة  والية  أن  سالمي  وأضاف 
إلنجاز  تنمويا  مشروعا   72 سجلت 
مختلف  عبر  بلدية  طرقات 

عن  العزلة  فك  بهدف  البلديات، 
302 بإجمالي  الظل  مناطق  سكان 
هام  مالي  غالف  لها  رصد  كلم، 
صندوق  من  دج  مليار   5.4 يعادل 
للجماعات  والتضامن  الضمان 

المحلية.
من  االنتهاء  تم  أنه  إلى  وأشار 
155 بمجموع  عملية   42 تجسيد 
كلم من الطرقات البلدية, في حين 
مستوى  على  األشغال  ستنطلق 
كلم,   52,7 يعادل  بما  عمليات   10
تبسة تحصي  والية  أن  إلى  مضيفا 
كلم   900 تفوق  احتياجات  حاليا 

لفك العزلة عن كل المناطق.
قطاع  سجل  أخرى،  جهة  من 
العمومية برنامجا تنمويا  األشغال 
إلعادة االعتبار ل 60 كلم من الطرق 
البلدية، سيتم الشروع في تجسيده 
إلى  إضافة  المقبلة,  السنة  مطلع 
كلم من   120 إلنجاز  برنامج طموح 
الوطنية سيتم  الطرقات  ازدواجية 
الحصول  فور  تنفيذه  في  الشروع 
الالزمة,  المالية  االعتمادات  على 

حسب ما أفاد به ذات المسؤول.

الملتقى  في  المتدخلون  وأكد 
األوراس  (غابات  حول  الوطني 
خدمات   .. بيولوجي  تنوع 
الذي  وحماية)  بيئية  أنظمة 
هذه  أن  يومين،  سيدوم 
من  أهميتها  تستمد  الغابات 
عبر  الشاسع  امتدادها  خالل 
وأم  وخنشلة  باتنة  واليات 
امتداد  على  وبسكرة  البواقي 
100 كلم طوال و100 كلم عرضا 
أنواع  من  عليه  تتوفر  وما 
النباتات  فيها  بما  نباتية 
واألصناف  والطبية  العطرية 

الحيوانية. 
وأبرز الباحث واإلطار المتقاعد 
بباتنة  الغابات  قطاع  في 
هذه  تميز  بريكي  عثمان 
لمختلف  باحتوائها  الغابات 
وغناها  البيئية  األنظمة 
منها  نادرة  نباتية  بأصناف 
وكذا  األطلسي  األرز  خاصة 
تنفرد  الذي  البخوري  العرعار 

به عبر الوطن. 
فيبرز  التاريخي  بعدها  أما 
فحسب  ليس  المتدخل  وفق 
للثورة  احتضانها  خالل  من 
التحريرية وإنما احتوائها على 
ذلك  من  األول  اإلنسان  بقايا 
بتارشيوين  الصخرية  الرسوم 
ومغارة  تاكسالنت  ببلدية 
الطاهر  محمد  سيدي  خنقة 
كابيليتي  بمغارة  المعروفة 
برباقة  بمنطقة  الموجودة 

بجبل تيماقولت ببلدية وادي 
بداخلها  يوجد  التي  الطاقة 
يعود  بأنه  يقال  كبير  مدرج 
إلى العصر الحجري الحديث ذي 
الرعوية.  األمازيغية  األصول 
مغارة  المصدر  وفق  وتبقى 
سنوات  منذ  المكتشفة  األسد 
وادي  ببلدية  مستاوة  بجبل 
غنى  على  آخر  شاهد  الماء 
سنين  في  المنطقة  هذه 
بها  يتواجد  كان  حيث  غابرة 
الحيوانات  من  النوع  هذا 
المفترسة. من جهته أبرز وزير 
الريفية  والتنمية  الفالحة 
المجال  في  والباحث  األسبق 
برامج  عماري  شريف  الدكتور 

وكذا  بالجزائر  الغابات  تنمية 
لتنمية  كمحرك  الفالحة  دور 
على  مركزا  الوطني  االقتصاد 
منذ  أصبح  الذي  التفاح  إنتاج 
في  أساسيا  عنصرا  سنوات 
الجبلية  بالمناطق  التنمية 
باتنة  باألوراس خاصة واليتي 

وخنشلة.
في  المتدخلون  وتطرق   
من  المنظم  العلمي  اللقاء 
العلوم  ترقية  جمعية  طرف 
واستدامة  البيولوجية 
ب  المعروفة  الحيوي  التنوع 
مع  بالتنسيق  دي)  بي  (بي 
والحياة  األرض  علوم  كلية 
تحدق  التي  األخطار  إلى  أيضا 

بمنطقة  الغابية  بالثروة 
الصحراء  زحف  ومنها  األوراس 
مبرزين  الحرائق،  وكذا 
في  الجامعة  انخراط  ضرورة 
المساهمة في المحافظة على 
تحتويه  ما  بكل  الغابات  هذه 
البيئية  لألنظمة  تنوع  من 

والبيولوجية. 
مدير  السياق  هذا  في  وأكد 
الملتقى  ورئيس  الكلية 
عبد  البروفيسور  الباحث 
الهدف  أن  بشير  سي  الكريم 
تبادل  هو  الملتقى  من 
جسور  ومد  العلمية  الخبرات 
بين  والشراكة  التعاون 
الجامعة ومحيطها االجتماعي 
تمكين  وأيضا  االقتصادي  و 
في  االنخراط  من  الطلبة 
له  تكون  الذي  البحث  حركية 
نتائج إيجابية وملموسة على 

البيئة والمحيط. 
مدير  نائب  جهته  من  وأفاد 
المكلف   2 باتنة  جامعة 
البروفيسور  بالبيداغوجيا 
على  إشرافه  لدى  بريوة  مراد 
أن  العلمية  التظاهرة  افتتاح 
أجل  «من  حاليا  تبذل  جهودا 
على  لجامعتنا  أكثر  انفتاح 
الباحثين  وتجنيد  محيطها 
التنمية  يخدم  لما  فيها 

بالوالية والوطن». 

أكد باحثون ومختصون في الميدان بجامعة باتنة 2 الشهيد مصطفى بن 
بولعيد  أن غابات األوراس تعد ثروة طبيعية ذات تنوع بيئي هام جديرة بالحماية 

س.زمن خالل التثمين.
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 هوس المكياج
  يبدو أن الكثير من النساء منخرطات في سباق نحو 
الجمال لدرجة أنهن قد يفعلن أي شيء في سبيله، 

و هو ما يجعل هوس المكياج يتحكم في أدمغتهن 
لدرجة كبيرة و ينتج عنه نوع من الهوس، و دون أن 

ينتبه أحد إلى هناك فوائد كثيرة بمجرد التوقف عن 
استعماله.

  و للتخلي عن مستحضرات المكياج و هذا الهوس 
الجنوني و لجعل شخصيتك تزدهر بشكل كامل عليك 

سيدتي بالتالي :
يتوقف عقلك عن التفكير في أنكِ   1-

غريبة عندما تكونين بوجه طبيعي: كشفت األبحاث 
التي أجرتها شركة Kanebo Cosmetics بالتعاون 

مع فريق من العلماء، أن اللحظات التي تسبق وضع 
المرأة لمكياجها تجعلها تشعر و كأنها ستخلق وجه 

شخص مختلف، و لكنها تقتنع بمجرد وضع كل تلك 
المساحيق و المستحضرات أن وجهها المزين هو 

وجهها الحقيقي، و ترى أنه يمثل حقيقة شخصيتها 
التي تتفاعل بها في عالقاتها مع األشخاص اآلخرين.

تصبح بشرتك أكثر مقاومة ألضرار   2-
أشعة الشمس: تحتوي بعض منتجات التجميل على 

مكونات قد تجعل الجزء الخارجي من بشرتك جافاً 
و متقشراً، فعلى سبيل المثال، يُوصى باستخدام 
الريتينول ليالً لتجنب أي مخاطر لتلف الجلد بسبب 

أشعة الشمس، أما مستحضر الهيدروكينون، و الذي 
يمكن العثور عليه في أمصال الوجه التي تستخدم 

لجعل لون البشرة أكثر تناسقاً، فيجعل البشرة أكثر 
عرضة للتأثر باألشعة فوق البنفسجية الضارة، و في 

الحقيقة، كل ما تحتاجينه هو مرطب جيد للعناية 
بالبشرة مع عامل حماية من الشمس.

ستبدين أصغر سناً دون بذل الكثير من   3-
الجهد: تؤكد إحدى الدراسات أن المكياج يجعل النساء 
في منتصف العمر يظهرن أصغر سناً بالفعل، و لكن 
الشابات يظهرن أكبر سناً بمجرد استخدامه، و فضالً 

عن ذلك، يميل الناس إلى ربط استخدام المكياج 
بمرحلة البلوغ، لذلك فعندما تضعه الفتاة يراها 

اآلخرون مباشرة أكبر سناً مما هي عليه بالفعل.
-4  لن تخشي التصرف بشكل طبيعي و 

لن تقلقي بشأن تلف مكياجك: عندما يكون الجو حاراً 
في الخارج، أو عندما تشعرين بالنشاط خالل النهار، 

فمن الشائع أن تتعرق بشرتك، إن كان وجهكِ 

مغطى بالكامل 
بمساحيق المكياج، 

فسيصبح الحفاظ على كل شيء في مكانه طوال 
اليوم تحدياً حقيقياً، و لكن مع وجه طبيعي، ال داعي 

للخوف من الحركات العادية مثل مسح العرق عن 
جبينك، و سوف تتصرفين بعفويتك في كل مكان.
سينظر الناس إلى شخصيتك و ليس   5-

إلى ما تضعينه على وجهك: أثناء استطالع على 
اإلنترنت، كشفت بعض النساء أنهن يُعامَلن بشكل 
مختلف من قبل اآلخرين عندما يضعن مستحضرات 
تجميل، حيث يبدو أنهن يتركن انطباعاً على أنهن 

لعوبات أو سارقات رجال، قبل أن يتفاجأ من حولهن 
بشخصياتهن الحقيقية بعد ذلك، لذا، فقد يساعد 
الظهور بوجه عادي في إيقاف هذه األحكام الصادرة 

على مظهرك الخارجي.
مظهرك الطبيعي يجعلك تبدين أكثر   6-
وداً في عيون اآلخرين: تقول نانسي إتكوف، األستاذة 

المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن 
الوجه بدون مكياج يبدو أكثر جدارة بالثقة بالنسبة 

لآلخرين من الوجه الذي يحتوي على قناع تجميلي 

درامي، لذلك من أجل كسب الثقة و ربط عالقات ودية 
مع اآلخرين، عليكِ التخلي عن المكياج ألنه في هذه 

الحالة يكون عدواً أكثر من كونه صديقاً.
سوف تتلقين دفعة دائمة من الثقة   7-

بالنفس: يقول علماء النفس أن المكياج ليس 
في الواقع دواًء سحرياً يعمل على تعزيز تقديرنا 

لذواتنا، فنحن في الواقع نشعر بتحسن ليس 
بسبب الماكياج و لكن ألننا على يقين من أننا نبدو 

رائعين في عيون اآلخرين، و قد اتضح أن كل ما 
تفعله مستحضرات إخفاء العيوب و أحمر الشفاه هو 

مساعدتنا على الشعور بثقة أكبر، لكن تأثيراتها ال 
تدوم إلى األبد.

يصبح الحفاظ على بشرتك في حالة   8-
جيدة، أسهل وأرخص: مستحضرات التجميل تسدّ 

مسام بشرتك، و إن كانت مسامك مسدودة فقد 
تحتاجين لعالجات مختلفة أخرى لحل المشكلة، 
بما في ذلك استشارة أطباء األمراض الجلدية، أما 

عندما يكون استخدامك للمكياج في حدوده الدنيا، 
فلن تحتاج بشرتك للكثير من العناية، و في معظم 

الحاالت، لن تحتاجي أكثر من الماء و منظف الوجه.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 فوائد زيت األرغان 
للبشرة والشعر

زيت األرغان لديه قائمة طويلة من االمتيازات،    
و ذلك بفضل تركيبته الطبيعية، فهو فريد من 
نوعه في تركيبته، حيث يوفر كميات كبيرة من 

أحماض األوليك و اللينوليك، و كالهما مكونان 
مفيدان للحفاظ على حاجز صحي للبشرة ألنها 

تغذي بشرتنا باألحماض الدهنية األساسية مثل 
أوميغا 3 و 6 و 9، التي ال تنتجها أجسادنا، و هو 

ما يجعله غنياً للغاية و مرطباً، و هذه األحماض 
هي أحد األسباب الرئيسة لوجود زيت األرغان في 

العديد من المنتجات، كما يساعد فيتامين إي 
الموجود فيه على الحفاظ على نضارة البشرة 
و التخلص من الجذور الحرة، و يشفي الطبقة 
الخارجية من الجلد عن طريق إيقاف فقدان 

الماء عبر الجلد.
و بالنسبة إلى الشعر يحافظ على الميالنين مع    

منع تلف البشرة الخارجية لجذع الشعر و يؤدي دوراً في عالج االلتهاب ألنه يحتوي على CoQ10 و الميالتونين، و رُبط زيت 
األرغان بالمحافظة على البشرة الصحية و إصالحها من خالل تأثيره على المرونة و الترطيب، خاصة بعد انقطاع الطمث.

  و على الرغم من أنه عنصر غني بالمكونات المفيدة األخرى، لكنه ليس غنياً بالمعنى التركيبي في الواقع، إنه خفيف 
الوزن إلى حد ما، عدا عن أنه صديق للبشرة المعرضة لحب الشباب، فهو من أقل الزيوت التي تسبب انسداد المسام، و 

بالتالي فهو مفيد في منتجات العناية بالبشرة عند الرغبة في استخدام المطريات، نظراً ألنه جزيء أصغر و ال يسد المسام، 
فهو زيت مثالي للدمج في منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات نشطة أخرى.

واشنطن    في  نُشر  لتقرير  وفقاً 
التكنولوجي  التطور  فإن  بوست، 
مع  األطفال  تعامل  فرض  الذي 
ض  خفّ طويل،  لوقت  التكنولوجيا 
حيث  األطفال،  لدى  اإلبداع  نسب 
في  األطفال  إبداع  باحثون  رصد 
الخمسين عاماً األخيرة، ليكتشفوا 
لدى  خاصة  كثيراً،  انخفض  أنه 
رياض  مرحلة  من  أي  سناً،  األصغر 

األطفال و حتى الصف السادس. 
نعيشها،     التي  المرحلة  هذه  خالل 

االجتماعي  التباعد  نطبّق  حيث 
مع  المنزل  في  للبقاء  نضطر  و 
أطفالنا و عدم الخروج إال للضرورة، 
قد نستسلم إلفراط األطفال في التعامل مع التكنولوجيا، و لكن هذا قد يزيد 
مع  تعاملهم  من  التقليل  علينا  يحتم  ما  لديهم،  اإلبداع  تراجع  مشكلة  من 
يلي طرق  ما  و في  داخلهم،  اإلبداع من  إخراج  تحفيزهم على  و  التكنولوجيا، 

تساعدك على استغالل فترة الحجر الصحي إلشعال إبداع طفلك.
إليكِ كأم،  اسمحي ببعض الفوضى: قد يبدو هذا كابوساً بالنسبة   1-
طفلك  تتركي  أن  في  بأس  ال  الطفل،  داخل  اإلبداع  تفجير  طرق  إحدى  لكنها 
يتناول الطعام بنفسه حتى إن أحدث بعض الفوضى، أو لعب باأللوان المائية، 
بعض  يتعلّم  كما  بالمرح،  يحظى  و  اإلبداع،  تولّد  التي  بالحرية  يشعر  سوف 
بالمرح  يحظى  أن  بعد  التنظيم  إعادة  و  مكانه  بتنظيف  المتعلقة  المهارات 

واللعب.
الرسم  تحبين  قد  إبداعك:  عن  يختلف  طفلك  إبداع  أن  تذكري   2-
والتلوين، بينما يحب طفلك الرقص أو صنع عرائس ورقية و تأليف قصص 
بها، اجعلي طفلك يستمتع بإبداعه الحر دون الضغط عليه أو محاولة توجيهه 

لميولك الخاصة.
قدّمي له اإللهام: قد يشعر طفلك بصعوبة في إخراج إبداعاته، و   3-
كل ما يحتاج إليه هو بعض اإللهام، ها هو دورك يأتي إللهام طفلك ببعض 
األفكار حتى يتفجر إبداعه، فقط احرصي على أن يكون تدخّلك متوازناً، فال 

تبالغي في ذلك حتى ال تقيّدي حرية إبداعه.

  أطعمة ممنوع 

تناولها أثناء الحمل
áë°üdG

   هناك العديد من اآلراء المختلفة في ما يتعلق بالتغذية أثناء الحمل، فقد 
تصاب بعض النساء الحوامل بفقدان الشهية، خاصة خالل األشهر الثالث األولى 

من الحمل، فيما أن نساء أخريات قد يكون لديهن شهية غريبة، فيتناولن 
األطعمة الغريبة، و يدمجن بين أصناف مالحة و حلوة من الطعام، بغض النظر 

عن شهيتك و رغبتك في الطعام، هناك أطعمة معينة عليكِ تجنبها طوال 
فترة الحمل.

اللحوم النيئة و غير المطبوخة جيداً: عليكِ توخي الحذر بشأن   1-
كيفية و درجة طهو اللحم، و تأكدي من الطهو الجيد له قبل تناولها، و ممنوع 

تناول اللحوم المتوسطة الطهو، و اللحوم الباردة ، حيث أنها من المرجح أن 
تحتوي على بكتريا الليستيريا، التي تشكل خطراً كبيراً على الجنين.

األطعمة البحرية ذات المستويات العالية في الزئبق: زيادة نسبته   2-
يمكن أن يؤدي إلى تأخر نمو الجنين، لذلك من المهم أن تتجنبي تناول األسماك 
التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، و قد أوصت جمعية الحمل األميركية 

بتناولها باعتدال، بمعدل مرة واحدة شهرياً، عليكِ أيضاً تجنب تناول المأكوالت 
البحرية النيئة.

-3  براعم الخضروات النيئة: هي الطعام المثالي في الحمل، مع 
مراعاة غسل الخضروات جيداً للتخلص من أي بكتيريا أو جراثيم قد تكون 

عالقة على سطحها، أما الممنوعات في الخضروات فهي البراعم النيئة التي قد 
تظهر بها.

المنتجات غير المبسترة: عند شرائك منتجات األلبان أو العصائر،   4-
تأكدي من أنها مبسترة، فالمنتجات غير المبسترة قد تحتوي على البكتريا 

الضارة مثل الليستيريا أو اإلشريشيا كوالي.
البيض النيئ أو غير المطهو جيداً: يجب أن تتجنبي تناوله، سواء   5-
بمفرده، أو كان ضمن مكونات طبق، حيث تحتوي بعض األطباق على البيض 

النيئ ضمن مكوناتها، مثل: كعك البراونيز، صوص سلطة سيزار، حلوى 
التيراميسو، البيض المخفوق نصف المطهو، عند طهو طبق بيض في المنزل، 

و تأكدي من وصول حرارة البيض إلى 160 درجة فهرنهايت، لتضمني أنه خالٍ من 
أي بكتيريا حية.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

  
أو  شرفة  تمتلكين  كنت  إذا 
أن  عليك  و  الغرفة  في  نافذة 
يجب  الستائر،  عليها  تضعي 
بعناية  الستائر  ألوان  اختيار 
مماثلة  تكون  أن  على  شديدة 
كما  الجدران،  لون  مع  تماما 
يجب قياس المساحة التي بين 
السقف و األرض لوضع الستائر 

بقياس مناسب تماما.
   حيث ال يجب وضعها قصيرة عن األرض و ذلك ألن الستائر المالئمة لهذه 
ترك  يفضل  ال  و  الطبيعي،  عن  بكثير  أعلى  سقف  مظهر  تعطي  المساحة 

مساحة كبيرة عن السقف يكفي شبر واحد فقط.
من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

طرق إلشعال إبداعا طفلك 
أثناء البقاء في المنزل

 ال تبالغي في وضع الستائر

مجتمع
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كشفت تقارير إعالمية خليجية أمس 
أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس 
القدم يضغط  لكرة  الدولية  االتحادية 
الكونفدرالية  على  المسؤولين  على 
كأس  تأجيل  أجل  من  اإلفريقية 
المقرر  من  كان  التي  لألمم  إفريقيا 

انطالقها في 9 جانفي بالكاميرون.
وأوضحت ذات المصادر أمس: «تأجيل 
من  المقبل،  للصيف  أفريقيا  أمم 
أزمة  من  للهروب  المطروحة  الحلول 
الكاميرون».  مالعب  جاهزية  عدم 
األسباب  عن  ذاتها  المصادر  وتحدثت 
«هناك  مضيفة:  ذلك،  وراء  الكامنة 
يتمتع  ال  الكان،  ملعب ضمن مالعب 

أمور  عدة  بجانب  كاشفة،  بأضواء 
الكاميرون  استعداد  عدم  تعكس 

بالشكل المطلوب».
جياني  «السويسري  وتابعت: 
يضغط  الفيفا،  رئيس  إنفانتينو، 
الشهر  البطولة،  إقامة  عدم  أجل  من 
أندية  مع  الصدام  لتجنب  المقبل؛ 
الالعبين  ترك  مسألة  في  أوروبا 
اتجاه  هناك  للمنتخبات،  المحترفين 
أفريقيا  أمم  بطولة  بإقامة  آخر 
دون  فقط  المحليين  بالالعبين 

استدعاء العناصر المحترفة».
تمثل  أفريقيا،  أمم  بطولة  أن  يذكر 
أزمة أخرى في تعارض مواعيدها مع 

التي ستقام في  العالم لألندية  كأس 
اإلمارات.

قد  المصادر  من  العديد  وكانت 
إمكانية  عن  سابق  وقت  في  تحدثت 
الوقت  في  اإلفريقي،  الموعد  تأجيل 
عن  أخرى  مصادر  فيه  تحدثت  الذي 
آخر،  بلد  إلى  المنافسة  نقل  إمكانية 
استضافة  إمكانية  عن  تحدثت  حيث 
المغرب للكان، فيما اشارت إلى أن منح 
شرف استضافة كأس أمم إفريقيا قد 
الكثير  استبعده  ما  وهو  لقطر  يمنح 

من المتتبعين.
ق.ر

 بسبب عدم جاھزیة المالعب ولتجنب الصدام مع األندیة األوروبیة

 أعلنت وزارة الصحة اليمنية 
بصنعاء تسجيل 5 وفيات و 
125 إصابة خالل االحتفاالت 

الشعبية التي أقيمت اول 
أمس بمناسبة فوز المنتخب 

اليمني للناشئين ببطولة 
غرب آسيا.

وقالت مصادر طبية في 
مستشفى «أطباء بال حدود» 

بعدن إن المستشفى 
استقبل مساء االثنين عدة 
إصابات لمدنيين يمنيين، 

من بينهم طفلة بالغة من 
العمر 5 سنوات، إثر تعرضهم 

لعيارات نارية أطلقها 
المحتفلون في مديريات 

عدن المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن حالة 

الطفلة خطيرة، بعد إصابتها 
بالرأس، وأن المستشفى 

رفض استقبالها بسبب عدم 
قبوله األشخاص المصابين 

بطلقات نارية في الرأس، 

وطلبوا من أسرة الطفلة 
نقلها إلى مستشفى آخر 

بشكل عاجل.
وشهدت معظم المحافظات 

اليمنية، بينها العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن، 
احتفاالت شعبية كبيرة 
بمناسبة إحراز المنتخب 

اليمني لفئة الناشئين بطولة 
غرب آسيا لكرة القدم للمرة 

األولى في تاريخه، بعد فوزه 
على نظيره السعودي بركالت 

الترجيح 4 – 3، إثر تعادل 
الفريقين إيجابيا بهدف لكل 

منتخب، عند انتهاء الوقت 
األصلي واإلضافي.

وأطلق المحتفلون النيران في 
السماء من أسلحتهم اآللية، 

إلى جانب األلعاب النارية التي 
استمرت لساعات، ابتهاجا 

بتحقيق بالدهم ألول بطولة 
قارية.

بعد الفوز على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا

وفيات وإصابات عديدة خالل 
احتفاالت اليمنيين

 أكد اإلسباني سيرخيو 
راموس مدافع باريس 

سان جيرمان الحالي 
وقائد ريال مدريد 

السابق، أنه سيقاتل من 
أجل الفريق الباريسي 

أمام الفريق الملكي في 
دوري أبطال أوروبا بكرة 

القدم.
وقال راموس في 

تصريحات أبرزتها 
صحيفة «ماركا» 

اإلسبانية: «كنت أتمنى أال 
تسفر القرعة عن هذه 
المواجهة، لكن العودة 

إلى برنابيو تدعو للفرح، 
خاصة أنني لم أتمكن من 

توديع الجماهير بسبب 
جائحة كورونا».

وأضاف: «القدر متقلب، 
كنت أتمنى مواجهة 

فريقا آخر، أنت تعرف 
كم المودة والحب بداخلي 

لريال مدريد، اآلن حان 

دوري للدفاع عن سان 
جيرمان، سأبذل قصارى 
جهدي للعبور إلى الدور 

المقبل، أنا ذاهب للموت 
من أجل باريس سان 

جيرمان، إنه الفريق الذي 
راهن علي».

وخالف اإلسباني راموس، 
وعدًا قديمًا له مع 

جمهور ناديه السابق ريال 
ا لبرنامج  مدريد، ووفقً

«الشيرنجيتو» اإلسباني، 
فإن الالعب قال خالل 

مؤتمر صحفي في 2019، 
إنه لن يذهب أبدًا إلى 

فريق يمكنه اللعب ضد 
ريال مدريد.

وأشار البرنامج اإلسباني 
إلى أنه بعد سنتين فقط 

بات راموس منافسًا 
للميرنغي، حيث سيرافق 

سان جيرمان لمواجهة 
ريال مدريد في ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.

الفیفا تضغط على الكاف لتأجیل كان 2022

راموس يخلف وعده ألنصار الميرينغي، ويؤكد

«أكن المودة لريال 
مدريد لكني سأقاتل من 

أجل البي أس جي»

رياضة
سيكون حرا للتفاوض بعد أسبوعين

مسؤولو باريس يان جيرمان 
يرفضون رحيل مبابي

سان  باريس  مسئولو  يرفض   
أمام  البيضاء  الراية  رفع  جيرمان، 
الفرنسي  المهاجم  رحيل  إمكانية 
األمراء  حديقة  عن  مبابي  كيليان 
المقبل،  الصيف  عقده  ينتهي  الذي 
الفرنسي،  المهاجم  يستطيع  لذا 
في  جديد  فريق  أي  مع  التوقيع 

جانفي المقبل.
«الشيرنجيتو»  برنامج  وحسب 
مبابي  حصول  رغم  فإنه  اإلسباني، 
اآلن،  من  يومًا   17 بعد  الحرية  على 
لقرار  لم يستسلم  لكن سان جيرمان 
البرنامج  وأشار  الفرنسي.  المهاجم 

اإلسباني إلى أن مسئولي باريس، جددوا المفاوضات مع الالعب مرة أخرى بشأن التمديد 
في األيام الماضية، لكن دون تقدم ملحوظ في المحادثات.

ريال  صفوف  إلى  االنتقال  نهائي،  بشكل  قرر  مبابي  أن  التقارير،  من  العديد  وتزعم 
صرح  قد  مبابي  وكان  مجانية.ال  صفقة  في  المقبل  الصيفي  الميركاتو  في  مدريد 
لإلعالم منذ عدة أشهر، بأنه طلب االنتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن 

إدارة باريس سان جيرمان رفضت األمر.

النادي يعلن استبعاده من مواجهة وست هام اليوم

تجريد أوباميانغ من شارة قيادة 
أرسنال لمخالفة انضباطية

تجريد  أمس  اإلنجليزي  أرسنال  أعلن 
أوباميانغ  إيمريك  بيير  المهاجم 
مخالفة  بعد  الفريق  قيادة  شارة  من 
وأضاف  الماضي،  األسبوع  انضباطية 
النادي أن الدولي الغابوني سيخرج من 
تشكيلة أرسنال لمواجهة ضيفه وست 

هام يونايتد اليوم في الدوري.
من  «نتوقع  بيان:  في  أرسنال  وقال 
الفريق  قائد  خاصة  العبينا  جميع 
االلتزام التام بالقواعد والمعايير التي 
وضعها النادي واتفقنا عليها جميعا، 
تركيزنا  كامل  في  نكون  أن  يجب 
أرتيتا  ميكل  وكان  الغد».  لمباراة 
3-0 ساوثهامبتون  على  فازت  التي  التشكيلة  من  أوباميانغ  استبعد  أرسنال  مدرب 

مطلع األسبوع بسبب مخالفة انضباطية لكن المدرب اإلسباني رفض الكشف عنها.
وقاد  للخارج،  رحلة  من  متأخرا  لوصوله  استبعد  أوباميانغ  أن  إعالم  وسائل  وذكرت 
أوباميانغ،  أوباميانغ. ويعاني  أمام ساوثهامبتون في غياب  الفريق  ألكسندر الكازيت 
الماضي،  العام  المنتمي لشمال لندن  النادي  الذي وقع عقدا جديدا لثالث سنوات مع 
هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في أكتوبر أمام 

أستون فيال.
وكان الالعب البالغ 32 عاما تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية 
1-2 على غريمه توتنهام هوتسبير في مباراة قمة  الفوز  أرتيتا من  حيث استبعده 

الموسم الماضي.

بعد سقوطه مغشيا عليه في الملعب

مورينيو يقدم هدية لمشجع 
لنادي روما

نادي  مدرب  مورينيو،  جوزيه  عرض 
للنادي  لمشجع  سترته  إهداء  روما، 
سقوطه  بعد  مستشفى  إلى  نقل 
مغشيا عليه خالل مواجهة في دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم أمام 

سبيتسيا، أول أمس.
ديلو  «كوريري  صحيفة  وذكرت 
أن  روما  في  الصادرة  سبورت» 
بأزمة  أصيب  عاما   23 البالغ  المشجع 
نقله  وتم  األول  الشوط  خالل  قلبية 
على  الصمت  وخيم  مستشفى،  إلى 
مدرجات مشجعي روما لنهاية المباراة 

التي انتهت بفوز فريقهم 2-0.
وقال مورينيو: «علمت بهذا األمر عقب المباراة وأتمنى له الشفاء العاجل، ليرسل لي 
قميصه وسيسعدني أن أهدي له سترتي ليرتديها في المباراة المقبلة هنا في هذه 
األجواء الباردة». ويحتل روما المركز السادس متأخرا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميالن 

المتصدر.
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یلتقي منتخبنا الوطني المحلي الیوم بنظیره القطري الیوم بملعب الثمامة، في إطار الدور نصف النھائي 

من كأس العرب، وھو مصمم على تجاوز أصحاب األرض للتأھل للنھائي وبلوغ الھدف المسطر وھو العودة 
بالتاج العربي إلى الجزائر.

ویرغب رفقاء المتألق یوسف بالیلي في تجاوز العقبة القطریة، وھم یدركون جیدا أن المھمة لن تكون سھلة، 
لعدة اعتبارات أھمھا عاملي األرض والجمھور اللذان یعتبران في صالح منتخب قطر، كما ان الطاقم الفني 
الوطني یعلم أن الجانب البدني سیكون عامال حاسما في المباراة، خاصة وأن الخصم استفاد من یوم راحة 

إضافي مقارنة بالخضر، اللذین اضطرھم منتخب المغرب للجوء للوقت اإلضافي في الدور ربع النھائي.
وستكون تشكیلة الناخب الوطني مجید بوقرة مكتملة الیوم، وھو ما أراح الطاقم الفني كثیرا، حیث من المنتظر 
ان تعرف عودة الھداف بغداد بونجاح إلى المنافسة بعد غیابھ عن مواجھة المغرب، إضافة إلى یوسف بالیلي 

الذي استعاد عافیتھ وسیكون حاضرا.
ویعتمد بوقرة خالل مواجھة الیوم على خبرة عناصره في صنع الفارق، خاصة وأن نسبة كبیرة من الالعبین 
ستكون  الذي  الوقت  في  جیدة،  معرفة  الخضر  العبي  ویعرفون  القطریة،  البطولة  في  ینشطون  األساسیین 
المباراة خاصة للغایة بالنسبة للثنائي القطر المجنس بوعالم خوخي وبوضیاف، على اعتبار أنھما جزائریان 

وسیواجھان للمرة األولى منتخب بالدھم األصلي في منافسة رسمیة معترف بھا من طرف الفیفا.  أمیر.ل

 ô°†îdG Iƒ≤H ±ôà©j ô£b ÜQóe

ócDƒjh

 πLCG øe óéH πª©æ°S{
z»FÉ¡ædG QhódG Æƒ∏H

قال اإلسباني فلیكس سانشیز منتخب قطر 
أنھ یتوقع ان تكون مواجھة الخضر صعبة 
الیوم، وأكد استعداد عناصره لتقدیم افضل 

ما لدیھم، مشیرا إلى معرفتھ بعدد من 
العبي منتخبنا الوطني المحلي بحكم لعبھم 

في البطولة القطریة.
وصرح التقني اإلسباني خالل المؤتمر 
الصحفي قبل المباراة: «بطبیعة الحال 
نستعد لمواجھة خصم قوي جدا استحق 

التأھل بجدارة بعد ان قدم جودة أداء متمیزة 
لذا نتوقع ان تكون المباراة صعبة، واجھنا 

حتى اآلن أربعة اختبارات حقیقیة وكل 
مباراة ھي اختبار واقعي، كما اننا على 
معرفة بالالعبین المتواجدین في دورینا 

وھم في منتخب یحمل لقب القارة االفریقیة 
باستحقاق، نحن أیضا كأبطال لقارة اسیا 
نسعى لتقدیم افضل صورة ممكنة دائما 
وعموما كل فریق لدیھ ظروفھ الخاصة 

وواجبنا دائما بذل قصارى جھدنا لتحقیق 
نتیجة إیجابیة، بكل تأكید تلعب الجماھیر 
دورا ھاما لنا وھم یمنحوننا حافزا كبیرا 
والعبونا محترفون یمكنھم اللعب في كل 

الظروف، واآلن في ھذه المرحلة من 
المنافسة ستكون المواجھة صعبة ألننا في 
نصف النھائي أمام فریق قوي، وھو امر 
جید ان نواجھھم قبل عام من كأس العالم 

ألن ھذا یضمن لنا اكتساب المزید من 
الخبرات الضروریة نتیجة ھذا االحتكاك»

وعن وجود خمسة من الالعبین المحترفین 
الجزائریین في دوري نجوم قطر أوضح 

سانشیز: «بالطبع یتواجد عددا من الالعبین 
المحترفین في قطر، وھذا یوضح أیضا الى 
أي مدى ستكون المباراة مھمة وكما نعرفھم 

ھم یعرفوننا أیضا ، أرى أن ھذا ال یشكل 
فرقا، فمن الجید ان نصل الى المراحل 
النھائیة للبطولة وھذا یزید طموحنا من 

أجل المضي قدما نحو فوز جدید لذا سننزل 
ارض الملعب بآمال كبیرة وعلینا العمل بجد 

في كیفیة بلوغ النھائي، سنلعب ضد ابطال 
القارة االفریقیة وھم یمثلون بلدھم بمستوى 
ممتاز وبالتأكید لدیھم صورة واضحة عن 

كیفیة مواجھتنا وھم من أفضل واقوى الفرق 
في افریقیا».                             ق.ر

یبذلھا  التي  الكبیرة  بالمجھودات  القدم  لكرة  الدولیة  لالتحادیة  الرسمي  الموقع  أشاد 
متوسط المیدان سفیان بن دبكة مع منتخب المحلیین المشارك في كاس العرب بقطر، 
بلماضي  یقوده جمال  الذي  المنتخب األول  أبواب  بقوة لطرق  انھ رشح نفسھ  وأكد 

والذي یستعد للدفاع عن لقبھ القاري في جانفي المقبل.
ونقلت الفیفا تصریحات بن دبكة بخصوص عدم استدعائھ للعب للخضر سابقا: «أن 
كل مدرب لھ طریقتھ وخطتھ الخاصة التي یسیر بھا المباریات، ویحتاج إلى بروفایل 
أكن ضمن  لم  ربما  المیدان،  أرضیة  فوق  لعبھ  طریقة  الالعبین حسب  من  خاص 
اھتمامات المدربین السابقین، ال أحس أنني كنت مھمشاً، بالعكس، ھذه المرة جاءتني 

الفرصة واستغلیتھا أحسن استغالل.»
مباراة  لتحضیر  أیام  ثالثة  من  «استفدنا  قال:  قطر،  امام  الیوم  مباراة  وبخصوص 
نصف النھائي أمام قطر. فریقنا ال نخشى مواجھة أي منتخب، ونحن ھنا من أجل 
الذھاب بعیداً والتتویج باللقب، لعبنا النھائي األول أمام مصر، ولعبنا النھائي الثاني 
أمام المغرب، وسنلعب نھائي ثالث امام قطر. سنذھب للبحث عن النھائي الرابع من 

أجل التتویج باللقب، ونعلم أن المأموریة لن تكون سھلة للتتویج.»
وقبل الختام، أراد بن دبكة أن یوجھ رسالة إلى الجماھیر الجزائریة التي حضرت بقوة 

في الملعب، والتي خرجت لالحتفال في كل ربوع العالم بالفوز على المغرب: «نعلم أن الشعب الجزائري یعیش معنا المباریات وكأنھ 
موجود على أرضیة المیدان، عشنا 120 دقیقة من الضغط العالي امام فریق صلب وقوي، وأقول للجمھور الجزائري أبقوا دائما معنا 
مساندین للمنتخب الوطني، نعلم أنكم تثقون في ھذا المنتخب، ونحن بدورنا لن نخیبكم، وسنعمل المستحیل للدفاع عن األلوان الوطنیة 
آلخر قطرة عرق للتتویج باللقب، وفي الختام، علق بن دبكة عن ھدف یوسف بالیلي قائًال «من عالم آخر».               ق. ر

ان  أمس  للمحلیین  الوطني  المنتخب  مدرب  بوقرة  مجید  قال 
تشكیلتھ ستلعب المباراة التي ستجمعھا بنظیرتھا القطریة الیوم 
لحساب نصف نھائي كأس العرب على انھا نھائي، وأكد أن 
عناصره ستدخل بـ200 بالمائة من إمكانیاتھا لتحقیق التأھل.

وصرح بوقرة خالل الندوة الصحفیة التي عقدھا أمس: «قطر 
وینظمون ھذه  أمام جمھورھم،  یلعبون  المنظم وھم  البلد  ھو 
المنافسة الرائعة، ھذا یعني أنھ من الضرورة وجود ضغط في 
مباراة قطر، وجمھورھم ینتظر منھم النتائج سنلعب المباراة 
ذات  وأضاف  اآلخرین»  ومنافسینا  المغرب  لعبنا ضد  مثلما 
نفس  على  نبقى  البدایة  منذ  نحن  بنا  یتعلق  «فیما  المتحدث: 
الروح، نثق في أنفسنا، نضغط على أنفسنا لنتطور من مباراة 
أنھا  على  مباراة  كل  نلعب  یتغیر  لذلك ال شيء  أخرى،  إلى 
وسندخل  القدم،  كرة  في  تنافسیة  بعقلیة  العبین  لدینا  نھائیة، 

200 بالمائة للفوز بھذه المباراة»

بغداد  الثنائي  للحدیث عن جاھزیة  الفرصة  بوقرة  یفوت  ولم 
بونجاح الغائب عن مواجھة المغرب، والمتألق یوسف بالیلي 
:»الحمد للھ الجمیع جاھز لمواجھة الغد، وھم في لیاقة جیدة، 
بغداد تلقى الضوء األخضر وبالیلي أیضا، كل األمور جیدة، 
من  اللقاء»  لھذا  جاھز  والكل  مصاب  العب  أي  لدینا  لیس 
جھتھ، أبدى الدولي الجزائري مھدي تاھرات استعداده الكامل 
لمشاركة زمالئھ في المنتخب الوطني لإلطاحة بمنتخب قطر 

الیوم في نصف نھائي كأس العرب.
الصحفیة  الندوة  في  مشاركتھ  خالل  الخضر  مدافع  وصرح 
رائع  النفسي  :»االستعداد  أمس  بوقرة  مجید  مع  عقدھا  التي 
على مستوانا. نملك خلیطا بین الالعبین الشباب والمتمرسین، 
جیدا  یعرف  بوقرة  الغد،  لمباراة  جیدا  مركزین  أنّنا  وأؤكد 
وھو  لالعبین،  بالنسبة  الخاصة  واألمور  القطریة،  البطولة 
كمدرب یمتلك معلومات إضافیة أحسن منا».             ق.ر

áæYGôØdG iód äÉHÉ«¨dG ∫Ó¨à°S’ ≈©°ùJ êÉWôb Qƒ°ùf

Üô©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ábÉ£H ≈∏Y ô°üe ióëàJ ¢ùfƒJ
التي ستجمع  العرب  ستكون مباراة نصف نھائي كأس 
الیوم مصر وتونس ناریة بملعب 974 في منطقة راس 
بین  الدوحة،  القطري  العاصمة  ضواحي  في  بوعبود 
منتخبین كانت االنتفاضة عنوان تأھلھما إلى ھذا الدور 

من كأس العرب.
أمام  بعید  من   ،1992 لقب  حاملة  مصر،  عادت  فقد 
النھائي بعدما كانت متأخرة -1صفر،  األردن في ربع 
وقلبت النتیجة في الوقت اإلضافي، ومثلھا تونس، حاملة 
لقب النسخة األولى عام 1963، لكن من الدور األول، 
حین تعلمت درسا قاسیاً أمام سوریا التي أسقطتھا بثنائیة 
نظیفة. وبالتالي، سیعول التونسیون على العبین عدة في 
ھذه المباراة أبرزھم متصدر ترتیب الھدافین سیف الدین 
الجزیري، وقائد الفریق یوسف المساكني، والیافع القادم 

من مانشستر یونایتد اإلنكلیزي حنبعل المجبري.

لمنتخب  السابق  القائد  یقول  اآلخر،  المقلب  على  لكن 
مصر أحمد حسن الصقر إن الجیل الحالي من الالعبین 
في غیاب المحترفین قادر على الوصول ألبعد نقطة في 
البطولة وإحراز اللقب، وصرح: «لدینا فرصة تاریخیة 

المنتخب  عقبة  تخطي  على  وقادرون  للنھائي،  للوصل 
الصعوبة  غایة  في  مباراتین  خاض  منتخبنا  التونسي، 
الرابعة  المجموعة  مباریات  ختام  في  الجزائر  أمام 

واألردن في الدور ربع النھائي»
التونسي  المنتخب  أمام  التركیز  ضرورة  إلى  وأشار 
من  واالستفادة  قوي،  وھجوم  ملعب  وسط  یملك  الذي 
المرمى  وحراسة  قرطاج  نسور  دفاع  مستوى  تواضع 
وأثنى  أخطائھم،  من  لالستفادة  علیھم  المبكر  بالضغط 
حسن على المدرب البرتغالي كارلوس كیروش وخططھ 
بالدفع بعدد كبیر من الالعبین الشباب ومنحھم الثقة في 
األساسیة،  العناصر  بعض  غیاب  في  كبیرة،  مباریات 
غیر أنھ اعتبر أن ما ینقص كیروش ھو تغییر البدایات 
على  یؤثر  ما  الالعبین  بعض  مراكز  تغیر  مع  السلبیة 

التفاھم واالنسجام.                                ق.ر

 áæéd QGôb »a ø©£dG Qô≤j ÜGôYCG

äÉë«°TôàdG

 áaÓîd í°Tôe QGhóe
 ¢SGQ ≈∏Y ¬°ùØf
áaôàëªdG á£HGôdG
المؤقت الرئیس مدوار، الكریم عبد بات
أو قوسین قاب الجزائریة، المحترفة للرابطة
عدم ظل في منصبھ في االستمرار من أدنى
من العدید أكدتھ حسبما آخرین منافسین وجود
أمس. المصادر
ملفات دراسة لجنة أن مطلعة مصادر وأكدت
عكس مدوار، ترشح على وافقت الترشح،
إدارة مجلس رئیس أعرب، الدین عز منافسھ
عدم بسبب ملفھ رفض الذي سطیف، وفاق نادي
القانونیة. للشروط استیفائھ
االستسالم عدم قرر أعرب أن وأضافت
إسقاط قرار ضد الطعون للجنة بطعن وسیتقدم
في طلبھ دراسة یتم أن على ، السباق من ملفھ
القادمة. القلیلة الساعات
ق.ر

  ócDƒj áµHO øH ,ÉØ«Ø∏d »ª°SôdG ™bƒªdG IOÉ°TEG ∫Éf

zÖ≤∏dÉH èjƒààdG πLCG øe Éæg øëfh Öîàæe …CG ≈°ûîf ’{

ìô°üjh √ô°UÉæY ™«ªL ájõgÉL ócDƒj IôbƒH
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أبرز الوزیر في كلمة ألقاھا بجامعة 
في  بلعباس  بسیدي  الیابس  جیاللي 
التي  والتفقد  العمل  زیارة  إطار 
أجراھا بوالیة سیدي بلعباس بمعیة 
وزیري كل من الصناعة واالنتقال 
أھمیة  المتجددة  والطاقات  الطاقوي 
الباحثین  بین  وثیقة  عالقة  ربط 
المؤسسات  وإطارات  الجامعیین 
خالل  من  واالقتصادیة  الصناعیة 
العلمي  البحث  مخرجات  توظیف 
لتحقیق  االبتكار  وتشجیع  التطبیقي 

التنمیة المستدامة للبالد.
الھامة  بالعالقة  الوزیر  وذكر 
الوطنیة  المؤسسة  بین  تربط  التي 
والمدینة  اإللكترونیة  للصناعات 
بلعباس والتي تعد  الجامعیة بسیدي 
عالم  تربط  التي  للعالقات  نموذجا 
المؤسسات  وعالم  والبحث  التكوین 
منوھا  واالقتصادیة،  الصناعیة 
المشتركة  بالجھود  السیاق  ھذا  في 
وإطارات  الجامعیین  الباحثین  بین 
المؤسسة التي كللت بإنجاز مشاریع 
مشتركة على غرار صناعة األلواح 
المتجددة  الطاقات  لتطویر  الشمسیة 

وتحقیق األمن الطاقوي.
التعاون  أن  إلى  الوزیر  وأشار 
العامة  المدیریة  بین  ما  المشترك 
للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
بلعباس  لسیدي  الجامعیة  والمدینة 
للصناعات  الوطنیة  والمؤسسة 

اإللكترونیة أثمر عن إمضاء اتفاقیة 
العلمي  للبحث  قسم  بإنشاء  توجت 
جانب  إلى  التكنولوجي  والتكویر 
مرافقة ومشاركة المؤسسة الوطنیة 
مجال  في  اإللكترونیة  للصناعات 
لتطویر  الشمسیة  األلواح  صناعة 
األمن  وتحقیق  المتجددة  الطاقات 

الطاقوي.
القطب  أن  زیان  بن  وأضاف 
یظل  بلعباس  لسیدي  الجامعي 
یرافق المؤسسة الوطنیة للصناعات 
اإللكترونیة لتلبیة احتیاجاتھا والعمل 
الجامعیة  المدینة  تطویر  على 
مجال  في  امتیاز  قطب  لتصبح 
كرافد  دورھا  لتؤدي  اإللكترونیات 
محلیا  الحداثة  لتحقیق  استراتیجي 
على مستوى ھذه المنطقة ومن ثم 
البحثیة  المشاریع  بمختلف  التوسع 

لتلبیة حاجیات الوطن.
"اإلنجازات  أن  الوزیر  وصرح 
الجامعة  بھذه  مؤخرا  المحققة 
وقدراتھا  إمكانیاتھا  ستعزز 
في  المتمثلة  مسیرتھا  لمواصلة 
للبحث  مشتركة  مصلحة  تدشین 
تكنولوجیة  أرضیة  شكل  في 
لدى  الصناعیة"  "التكنولوجیات 
تضم  التي  الیابس  جیاللیي  جامعة 

أربعة فروع .
الریادي  بالمركز  ذكر  أن  وبعد 
"جیاللي  جامعة  تحتلھ  الذي 

على  بلعباس  لسیدي  الیابس" 
الوزیر  صرح  الوطني،  المستوى 
علیھا  معول  الجامعة  ھذه  بأن 
كثیرا للمساھمة في تحقیق الثالثیة 
والصناعة  التصمیم  في  المتمثلة 
عمل  خالل  من  واالستعمال 

قطاعي تكاملي.
مواصلة  إلى  األخیر  في  ودعا 
باقتراح  التخصصات  في  التفوق 
وطني  بعد  ذات  تكوینیة  برامج 
أحسن  وتنظیم  االتصال  وتكثیف 
مع  الوثیق  والعمل  للجامعة 
لرفع  الصلة  ذات  القطاعات 
التكوین  على  والطلب  التحدیات 
التطلعات  تحقیق  بھدف  العالي 
ناجعة  بوضع مشاریع  االجتماعیة 

وفعالة وقابلة للتحقیق.
لإلشارة، كان وزیر التعلیم العالي 
في  أشرف  قد  العلمي  والبحث 
التفقدیة على إبرام  مستھل زیارتھ 
جیاللي  جامعة  بین  ما  اتفاقیة 
الیابس والمؤسسة المختلطة إلنتاج 
عبد  دشن  كما  الحصاد،  آالت 
كلیة  مستوى  على  زیان  بن  الباقي 
التكنولوجیة  األرضیة  التكنولوجیا 
وكذا  الصناعیة"  "التكنولوجیات 
سریر   2000 الجامعیة  اإلقامة 
المركز  تدشین  وكذا   6 بالموقع 
بالمجمع  االجتماعي  الصحي 

الجامعي.
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التربیة  وزارة  من  مسؤول  أكده 
بالمائة   81 من  أزید  أن  الوطنیة، 
على  االبتدائي  الطور  تالمیذ  من 
الصعید الوطني یستفیدون من االطعام 

المدرسي.
أوضح مفتش المطاعم المدرسیة لدى 
خالل  بوجملین  ابراھیم  الوزارة، 
والخضر  الفواكھ  "أھمیة  حول  لقاء 
بمناسبة  المنعقد  التالمیذ"  وجبات  في 
احیاء السنة العالمیة للفواكھ والخضر 
من   " أنھ  الفاو،  منظمة  طرف  من 
أزید  متمدرس،  ملیون  4ر5  أصل 
من 4 مالیین یستفیدون من وجبة في 
المطاعم". وأفاد بوجملین أن وزارتھ 
تنوي فتح مطاعم جدیدة قائال: "نعمل 
دخول  ألجل  المحلیة  السلطات  مع 
حیز الخدمة مطاعم جدیدة لبلوغ نسبة 
الدور  مؤكدا  بالمائة،   100 تغطیة 
نمو  في  الھیاكل  لھاتھ  "األساسي" 
الطفل وتنمیة قدراتھ االدراكیة، زیادة 
التسرب  مكافحة  في  مساھمتھا  على 

المدرسي.
الخبراء  اعتبر  أخر،  صعید  وعلى 
وأخصائیو  الزراعیون  المھندسون 
أن  اللقاء  ھذا  في  الحاضرون  التغذیة 
ھاما  دورا  تلعب  المدرسیة  المطاعم 
السیئة  الغذائیة  العادات  تغییر  في 
بتوفیر تغذیة سلیمة ومستدامة. وأكدوا 
بالقول أن كون ترقیة الحمیات الغذائیة 
یمكن  المدارس  بواسطة  سالمة  أكثر 

أن ینتج فوائد على الصعید الصحي و 
العافیة، مما یعود  بالمنفعة على األسر 

و السكان .
بإدماج  أوصوا  االطار،  ھذا  وفي 
السیاسات  في  الخضر  و  الفواكھ 
الغذائیة و سیاسات التغذیة للمدارس. 
ممثلة  أبرزت  السیاق،  نفس  وفي 
الفاو في الجزائر، ایرینا بیتو  منظمة 
أن المدرسة كانت البیئة المواتیة لتعلیم 
منذ  منتجات محلیة  استھالك  األطفال 
"باإلضافة  واستطردت  سنھم.  صغر 
ھذا  فإن  الطفل،  لنمو  أھمیتھا  إلى 
الدخل  تنمیة  أیضا  تعزز  المقاربة 
للمنتجین المحلیین مع ضمان استدامة 

الزراعة األسریة".
المتحدثون  سلط  أخرى،  جھة  ومن 
الصحیة  الطھي  تقالید  على  الضوء 
علیھا  الحفاظ  یجب  التي  للجزائریین 
"بشكل مطلق" في ظل انتشار عادات 
األكل السیئة "المستوردة" من الغرب 

وعواقبھا الخطیرة على الصحة.
الدكتورة  أوصت   ، الصدد  ھذا  وفي 
الوطني  المعھد  من  بوشایب،  سناء 
للصحة العمومیة، بالعودة إلى العادات 
لطالما  الذین  "ألسالفنا"  الغذائیة 
األبیض  البحر  حمیة  على  اعتمدوا 
استھالك  على  القائمة  المتوسط 

الخضار والفواكھ بتنوعھما.
المعھد  ممثلة  اعتبرت   ، جانبھا  من 
الفاكھة  أشجار  لزراعة  التقني 

یمكن  أنھ  طایبي،  كریمة  والكروم، 
خاصة  صحي،  غذائي  نظام  اعتماد 
متنوع  "إنتاج  بـ  تتمتع  الجزائر  وأن 
للفواكھ بالنظر إلى تنوع نظمھا البیئیة 
(التربة والمناخ والتضاریس) وتقالید 
في  الفواكھ  على  تعتمد  التي  الطھي 

قائمة األكل الجزائریة.
العدید  زراعة  "تمت  أنھ  وأوضحت 
طویلة،  فترة  منذ  الفاكھة  أنواع  من 
السكان األصلیون من تطویر  وتمكن 
تقنیات الحفظ والتحویل للحصول على 
وأشارت  الفوائد".  من  قدر  أقصى 
للفواكھ  الیومي  االستھالك  أن  إلى 
والخضروات التي أوصت بھا منظمة 
منھا  منتجات   5 ھو  العالمیة  الصحة 
فاكھتان طازجتان، مؤكدة أن اإلنتاج 
الوطني یكفي لتلبیة احتیاجات السكان 

في ھذا السیاق.
كما أبرزت أن اإلنتاج الوطني یضمن 
الفواكھ  من  غرام   210 مقداره  ما 
من  قریبة  قیمة  وھي  للفرد،  یومیا 
العالمیة.  الصحة  منظمة  توصیات 
وزارة  عن  ممثل  أشار  جھتھ،  ومن 
آیت  كریم  الریفیة،  والتنمیة  الفالحة 
قاسي، إلى أن الفالحة ستظل القاعدة 
خالل  من  الجزائریة  لألسر  الغذائیة 
الرغم من صغر  السكان على  تزوید 
الصالحة  الفالحیة  المساحات  حجم 
للزراعة التي تمثل فیھا المناطق ذات 

اإلمكانات الكبیرة الخمس.    ع.ط

ócDƒjh äÉcô°ûdG ióMEGhá©eÉ÷G ÚH á«bÉØJG ™«bƒJ ≈∏Y ±ô°ûj ¿ÉjR øH

 ábÓ©dG §Hôd ôHÉ©e AÉ°ûfEG á«ªgCG
 äÉ°ù°SDƒŸGh øjƒµàdG ⁄ÉY ÚH Ée

…QGƒg QÉ£Ã §Ñ°V á«ÑæLCG á«°ùæL øe ÜÉ°üŸG

ôFGõ÷ÉH ¿hôµehCG Qƒëàª∏d ádÉM ∫hCG π«é°ùJ 
   أعلن معھد باستور الجزائر أمس عن تسجیل أول حالة للمتحور لفیروس كورونا "اومكرون" بالجزائر.وحسب بیان نشر عبر 
صفحة المعھد في فایسبوك، فإن المصاب بفیروس "أومكرون"من جنسیة أجنبیة دخل مطار ھواري بومدین بالجزائر العاصمة في 
10 دیسمبر الجاري. وأكد معھد باستور أن المصاب خضع الى فحص جیني بالمطار ثم فحص (بي.سي.أر) حیث أثبت المخبر 

المرجعي للمعھد أن الشخص حامل لساللة "أومكرون".                    ع.ط
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2021  الموافق 
ل 12 جمادى األولى  

1443 ه  

الفيلم  األول،  أمس  توج،     
للمخرج   » المتحف   » الوثائقي 
بجائزة  باشا،  جمال  الجزائري 
فيلم  ألفضل  العودة  مفتاح 
مهرجان  ختام  في  وثائقي، 
الدولي  السينمائي  العودة 

بفلسطين، في دورته الخامسة.
   و يتناول فيلم « المتحف « الذي 
2018 قصة رجل يهتم  أنتج عام 
داخل  تراثية  مستلزمات  بجمع 
الوقت  الذي أصبح مع مرور  بيته 
و  الباحثين  يستقطب  متحفا 
يعكس  و  بالتراث  المهتمين 

ماهية التراث األمازيغي.
فيلم  تتويج  المهرجان  عرف      
السوري  للمخرج    » القافلة   »
محي الدين أرسالن بحائزة مرزوق 
العودة،  الغانم ألفضل فيلم عن 
المصري  المخرج  حصل  فيما 
مفتاح  بجائزة  محمود  محمود 
عن  سيناريو  ألفضل  العودة 

فيلمه « ماجدة «.
من  الخامسة  الدورة  سجلت      
مهرجان العودة السينمائي الدولي مشاركة 177 فيلماً من 42 دولة على مستوى العالم، حيث تم نقل 

فعاليات المهرجان مباشرة على صفحتي المهرجان الرسمية.
  و في حفل اختتام المهرجان أعلن المخرج سعود مهنا رئيس مهرجان العودة السينمائي الدولي عن 
2022 في ذكرى نكبة  القادم  15 ماي  المزمع تنظيمها بتاريخ  التي من  السادسة  الدورة  موعد انطالق 

فلسطين.
  و ينظم المهرجان بالشراكة مع كلية فلسطين التقنية بدير البلح، بهدف إعادة القضية الفلسطينية 

إلى صدارة اإلعالم العربي و العالمي تحت شعار « انتظار العودة عودة «.

عن أفضل فیلم وثائقي

تتویج جمال باشا في مھرجان العودة 
السینمائي الدولي بفلسطین

 تحتضنھ المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة

 افتتاح « منتدى الترجمة األدبیة 
والتاریخیة في الجزائر... واقع وآفاق « 

الترجمة  منتدى   » العاصمة  بالجزائر  األول،  أمس     اختتم 
الذي نظمته  ... واقع و آفاق «،  الجزائر  التاريخية في  األدبية و 
ديسمبر   14 و   13 يومي  الثقافي  لإلشعاع  الجزائرية  الوكالة 
األساتذة  من  نخبة  بمشاركة  الحامة،  الوطنية  بالمكتبة  الجاري 
المختصين اجمعوا على « غياب إستراتيجية واضحة و مستمرة 

لترجمة األعمال اإلبداعية و العلمية «.
  و في هذا اإلطار، أشار أستاذ األدب المقارن و قضايا الترجمة 
مداخلته  في  بوزيدة،  القادر  عبد  الدكتور   ،  2 الجزائر  بجامعة 
 » قضايا  و  معطيات   .. الجزائر  في  الترجمة   » بـ  الموسومة 
غياب  من  تعاني  الجزائر  في  العلمية  و  اإلبداعية  الترجمة  أن 
اإلبداعية  األعمال  لترجمة  مستمرة  و  واضحة  إستراتيجية 
التي  المؤسسات  مهام  تداخل  و  تذبذب  جانب  إلى  العلمية  و 

أوكلت لها مهام الترجمة.
بداية  منذ  منها  العديد  إنشاء  من  الرغم  على  و  حيث     
االستقالل على غرار المجلس األعلى للغة العربية و المدرسة 

العليا للترجمة و المعهد العربي العالي  للترجمة، مركز البحوث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية، غير أن 
هذه المؤسسات تتداخل في مهامها و أهدافها و هو ما عطل الترجمة في الجزائر.

   بدوره تناول الكاتب و المترجم، بوداود عمير، في مداخلته بأن الجزائر رغم إمكانياتها المادية و البشرية و تواجد 
نخبة من المترجمين الجزائريين المتميزين أثبتوا كفاءتهم و قدراتهم في حقل الترجمة، تبدو متأخرة قليال عن 
الركب بالقياس مع بعض الدول العربية فضال على الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المسعى 
المترجمين عندنا اكتفوا بترجمة أعمال أدبية جزائرية فقط و لم تترجم أعمال عالمية،  أبرز  الثقافي، مشيرا أن 

كما أن الترجمة من اللغة العربية إلى لغات العالم تكاد تكون منعدمة.
   و أرجع المتحدث معاناة الترجمة و المترجمين في الجزائر إلى غياب إستراتيجية تهدف إلى تشجيع الترجمة عن 
و  المترجمين   تحفيز  إلى  كذلك  تسعى  و  أولوياتها  سلم  في  الترجمة  تضع  التي  الجزائرية،  النشر  دور  دعم  طريق 

تعمل خاصة على ضمان حقوقهم المادية و المعنوية.
أهم  أبرز  و  األمازيغية  اللغة  إلى  و  الترجمة من  إشكالية  إلى  المترجم، جمال الصب،  و  الباحث     من جهته، تطرق 
الفرنسيين  للضباط  األولى  األعمال  على  معرجا  التاريخ  عبر  األمازيغية  إلى  ترجمت  التي  الكبرى،  األدبية  األعمال 
أمثال هوناتو ودوماس و جزائريين على غرار بلقاسم بن سديرة وسي اعمر بوليفة و الحقا جهود باحثين على غرار 
بلعيد آث علي و المرحوم موحيا، الفتا إلى دور المحافظة السامية لألمازيغية في ترجمة من و إلى اللغة األمازيغية 

العديد من النصوص سواء األدبية أو العلمية.
تنظيمي  إطار  غياب  بينها  من  عراقيل  بسبب عدة  الترجمة  نشاط  ممارسي  معاناة  إلى  األستاذ الصب،  أشار  كما    
بصورة  و  تحتاج  األمازيغية  اللغة  إلى  و  من  الترجمة  إشكالية  أن  مبرزا  عالية،   كفاءات  وجود  رغم  للمترجمين 

إستعجالية إلى رعاية و أموال.

 بمشاركة دول عربیة و غربیة 

مھرجان الجزائر الدولي 13 للشریط المرسوم من 22 إلى 26
دیسمبر

   من المرتقب أن تعقد الطبعة 13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدة بلدان بينها 
تونس كضيف الشرف، و ستتميز طبعة هذا العام بتنظيم معارض متنوعة للشريط المرسوم و محاضرات و ورشات تكوينية و بيداغوجية و 

عروض كوسبالي و غيرها، و ذلك بديوان رياض الفتح بالعاصمة و بمشاركة حوالي عشرين فنانا من داخل الوطن و خارجه.
  و إلى جانب تونس كضيف الشرف، التي ستحضر بعدة رسامين و معرض حول الشريط المرسوم التونسي، فإن هذه التظاهرة ستعرف أيضا 
حضور رسامين و أكاديميين محاضرين و فناني كوسبالي محترفين من الجزائر و بلدان أخرى كاليابان و الواليات المتحدة و فرنسا و بولندا و 

ساحل العاج.
   و تعقد هذه الطبعة تحت شعار « طبعة االنبعاث « كونها تنظم بعد انقطاع دام حوالي العامين بسبب جائحة كورونا «، و ستركز على 
الجانب التكويني من خالل إتاحة الفرصة لطلبة معاهد الفنون الجميلة بالعاصمة و بقية الواليات بحضور محاضرات ستكون متبوعة بورشات 

مع تخفيض في سعر تذكرة الدخول بـ 50 بالمائة و مجانيتها للطلبة المسجلين في مختلف مراحل التكوين.
توفير  تتضمن  الماضي،  يونيو  في  بالعاصمة  الجميلة  للفنون  العليا  المدرسة  مع  تعاون  اتفاقية  وقعت  قد  ا»  فيبد   » محافظة  كانت  و     
تخفيضات لطلبة المدرسة عند زيارة المهرجان و برمجة حصص تكوينية و معارض و محاضرات و نشاطات بيداغوجية لتكوين الطلبة و غيرها.
  و سيكون الطلبة في هذا السياق على موعد مع محاضرة بعنوان « جسور بين األشرطة المرسومة الجزائرية و المانغا اليابانية «، سينشطها 
أساتذة أكاديميون من جامعة تسوكوبا اليابانية و عدد من مبدعي المانغا اليابانية كآووياغي إتسوكو و ميكي ياماموتو، إضافة إلى أن محبو 
ستلقي  التي  مارتينيز  أليثا  للفنانة  معرض  خالل  من  األمريكي   » الكوميكس   » مع  أيضا  موعد  على  هواة  و  محترفين  من  المرسوم  الشريط 

محاضرة في هذا اإلطار، و سبق لهذه الفنانة و أن حضرت الطبعة 11  لـ « فيبدا « من عام 2018.
(ليفانار)،  إيرو  أليس  و   ،2007 لعام  للكوسبالي  العالم  إيزابيل جودي، بطلة  دوليا على غرار    سيشارك فنانو كوسبالي فرنسيون معروفون 

بطلة فرنسا للكوسبالي لعام 2019، حيث سينشطون محاضرة تحت عنوان « لنتكلم كوسبالي «.
التواصل  و شبكات  اإلفريقي  المرسوم  الشريط  كذا  و  الجزائر،  المرسوم في  الشريط  رواد  أخرى عن  و  باألمازيغية  الناطق  المرسوم  الشريط  و  التونسي  المرسوم  الشريط  تنزيم محاضرات حول  تم  كما    
االجتماعي باإلضافة إلى الشريط المرسوم كوسيلة لتطوير المعرفة اللغوية، و يتضمن أيضا برنامج هذه الطبعة معارض للشريط المرسوم الجزائري و األمريكي و الياباني و البولندي و غيره و مسابقات 

أللعاب الفيديو، و كذا ورشات في « الرسم الرقمي السريع « و الشريط المرسوم الموجه لألطفال، باإلضافة إلى تكريم رائد الشريط المرسوم الجزائري، الراحل محمد عرام.
      و على مدار خمسة أيام سيفتتح المهرجان أبوابه من 10 صباحا إلى غاية السابعة مساء مع « احترام البروتوكول الصحي «، وفقا للمنظمين، و قد تم تحديد ثمن تذكرة الدخول بـ « 500 دج «، و 

يهدف مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم، الذي تأسس عام 2008 و تشرف عليه وزارة الثقافة والفنون، إلى إحياء و ترقية الفن التاسع في الجزائر.

اختتام تظاھرة األیام القسنطینیة للفیلم القصیر

« الكلمة األخیرة « لیوسف بن تیس تفتك الجائزة األولى 
حصد الفيلم القصير « الكلمة األخيرة « للمخرج يوسف بن تيس من والية غيليزان، مساء أمس األول، بقسنطينة الجائزة األولى للطبعة الثانية   

الرحمان  عبد  « للمخرج  جميلة   » لفيلم  الثانية فعادت  أما الجائزة  حداد،  «مالك  الثقافة  دار  نظمتها  التي  القصير  للفيلم  القسنطينية  لأليام 
حرات من والية عنابة، فيما نال الفيلم القصير» الخاوة « للشاب منصف زوياد من والية البويرة الجائزة الثالثة.

و قد أشاد رئيس لجنة التحكيم المخرج، محمد حازورلي، في حفل اختتام هذه التظاهرة الثقافية بجودة أغلب األعمال 22 المتنافسة خالل هذه    
الحديثة، و باالختيار الذي  للتكنولوجيات  إلى ممارسة مهنة اإلخراج في جميع جوانبها و تفادي اإلساءة  الشابة  المواهب  الثانية، داعيا  الطبعة 
وصفه بالحكيم و الصائب لموضوع الطبعة الثانية لهذه التظاهرة، التي تزامنت مع إحياء الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، مشيرا إلى أن 

األفالم المتنافسة قد استطاعت استحضار الثورة الجزائرية المجيدة من خالل القصص التي أبرزت الجانب اإلنساني و العالقاتي.
و سلمت بالمناسبة جوائز تشجيعية تتراوح ما بين 20 ألف و 50 ألف دج للفائزين الثالثة، خالل الحفل الذي تميز بتكريم للفنانين و المخرجين   

السينمائيين آمال حيمر و جالل شندرلي و عنتر هالل و جمال دكار و علي عيساوي و نور الدين بشكري و عمر رابية الحاضرين في التظاهرة.
و كانت فعاليات الطبعة قد افتتحت بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة بعرض فيلم «ليلة قبل المظاهرات» للمخرج كريم بلفاسي، و تواصلت   

على مدار 3 أيام بعرض 21 فيلما قصيرا تطرق معظمها للثورة التحريرية المجيدة و الجرائم الوحشية التي اقترفها االستعمار الفرنسي.

من إعداد : حياة مصباحي

الترجمة  منتدى   » العاصمة  بالجزائر  األول،  أمس     اختتم 
الذي نظمته  ... واقع و آفاق «،  الجزائر  التاريخية في  األدبية و 
الترجمة  منتدى   » العاصمة  بالجزائر  األول،  أمس     اختتم 
الذي نظمته  ... واقع و آفاق «،  الجزائر  التاريخية في  األدبية و 
الترجمة  منتدى   » العاصمة  بالجزائر  األول،  أمس     اختتم 

ديسمبر   
األساتذة  من  نخبة  بمشاركة  الحامة،  الوطنية  بالمكتبة  الجاري 
المختصين اجمعوا على « غياب إستراتيجية واضحة و مستمرة 

  و في هذا اإلطار، أشار أستاذ األدب المقارن و قضايا الترجمة 
مداخلته  في  بوزيدة،  القادر  عبد  الدكتور   ،  
 » قضايا  و  معطيات   .. الجزائر  في  الترجمة   » بـ  الموسومة 
غياب  من  تعاني  الجزائر  في  العلمية  و  اإلبداعية  الترجمة  أن 
 » قضايا  و  معطيات   .. الجزائر  في  الترجمة   » بـ  الموسومة 
غياب  من  تعاني  الجزائر  في  العلمية  و  اإلبداعية  الترجمة  أن 
 » قضايا  و  معطيات   .. الجزائر  في  الترجمة   » بـ  الموسومة 

اإلبداعية  األعمال  لترجمة  مستمرة  و  واضحة  إستراتيجية 
غياب  من  تعاني  الجزائر  في  العلمية  و  اإلبداعية  الترجمة  أن 
اإلبداعية  األعمال  لترجمة  مستمرة  و  واضحة  إستراتيجية 
غياب  من  تعاني  الجزائر  في  العلمية  و  اإلبداعية  الترجمة  أن 

التي  المؤسسات  مهام  تداخل  و  تذبذب  جانب  إلى  العلمية  و 

بداية  منذ  منها  العديد  إنشاء  من  الرغم  على  و  حيث     
االستقالل على غرار المجلس األعلى للغة العربية و المدرسة 
بداية  منذ  منها  العديد  إنشاء  من  الرغم  على  و  حيث     
االستقالل على غرار المجلس األعلى للغة العربية و المدرسة 
بداية  منذ  منها  العديد  إنشاء  من  الرغم  على  و  حيث     

الثقافي
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الوكاالت
هذه  أشغال  من  يوم  ثاني  في  له  مداخلة  وفي 
الورشة، استعرض رئيس اللجنة العلمية لرابطة 
علماء ودعاة وأئمة الساحل، محمد ضيف، أهم 
مقومات المقاربة التي تبنتها الجزائر منذ سنوات 
في محاربة اإلرهاب، حيث سعت دوما --مثلما 
قال-- إلى "تجفيف المنابع التي يعتمد عليها 

المتطرفون".
هذه  "صواب  ضيف،  حسب  الوقت  أثبت  وقد 
أهدافها"،  تحقيق  في  نجحت  التي  المقاربة 
هي  ذلك  على  الدالئل  "أهم  أن  الى  مشيرا 
عودة آالف المتطرفين التائبين وتسجيل عدد 
الجزائريين  اإلرهابيين  المقاتلين  من  قليل 
بالمقاربة  االهتمام  "تزايد  وكذا  الحدود"  خارج 
الجزائرية التي أصبحت مثاال يحتذى به من قبل 

مختلف دول العالم".
هذا  في  الجزائر،  انتهجته  ما  أهم  بين  ومن 
في  ووضعها  األئمة  بفئة  االهتمام  المنحى، 
المكانة التي تليق بها مع إدراج الشق المتعلق 
قانونها  ضمن  االجتماعية  اآلفات  بمحاربة 
األئمة  أمام  الباب  فتح  أيضا  تم  كما  األساسي. 
المتطرف  الفكر  أصحاب  مع  حوارات  إلجراء 
المنحرف، حيث سمحت الدولة الجزائرية بإقامة 
الدروس والمحاضرات والحوارات داخل المؤسسات 
العقابية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي نهل 

منها من جرفهم التيار المتطرف.
ضريبة  دفع  من  بالجزائر  األئمة  يسلم  ولم 
السيد  يقول  الدماء،  إراقة  لوقف  جهودهم 
خالل  إمام   100 ''نحو  بمقتل  ذكر  الذي  ضيف، 
الصدد  هذا  في  وأضاف  السوداء".  العشرية 
التكوين  على  "تسهر  الجزائرية  السلطات  أن 
المتواصل لألئمة" وأن "آخر ما تم التفكير فيه 

لألئمة  العليا  المدرسة  إنشاء  الشأن  هذا  في 
الذي  الجزائر  جامع  مستوى  على  ستكون  التي 
الدول  كل  منها  تستفيد  علمية  منارة  يعد 

اإلسالمية".
كما حرصت الجزائر أيضا على تنظيم الفتوى عبر 
العلمية  المجالس  مؤسسات خاصة، تتمثل في 
عن  لإلجابة  الوطن  واليات  كافة  مستوى  على 
وكذا  للمواطنين  والفقهية  الدينية  االنشغاالت 
بالقضايا  يهتم  الذي  األعلى  اإلسالمي  المجلس 

الدينية الكبرى واللجنة الوزارية للفتوى.
التي  المالية  المنابع  لتجفيف  مسعاها  وفي 
إلى  اللجوء  تم  اإلرهابية،  الجماعات  تستغلها 
الى  أسندت  التي  التبرعات  تأطير عمليات جمع 
أسست،  كما  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة 
موجه  الزكاة  لجمع  صندوقا  اإلطار،  نفس  في 

لتمويل مشاريع استثمارية لدعم الشباب.
بتعويض  الخطوات  هذه  كل  سبقت  وقد 
"تفادي  مع  الوطنية  المأساة  من  المتضررين 
ما  آبائهم، عكس  اإلرهابيين جرم  أبناء  تحميل 
حصل في دول أخرى أصبح فيها اإلرهاب متوارثا 

نتيجة لذلك"، مثلما لفت إليه السيد ضيف.
من جهته، أشاد اإلمام الرئيسي للجامع المركزي 
التي  بالتجربة  محمد،  إبراهيم  الشيخ  ألبوجا، 
مكنتها  والتي  المجال،  هذا  في  الجزائر  خاضتها 

من تخطي هذه المرحلة العصيبة من تاريخها.
وأشار في هذا السياق إلى أن بالده "شرعت في 
الجزائرية،  المقاربة  تطبيق معظم ما تضمنته 
في  قدما  المضي  في  تتعثر  زالت  ال  أنها  غير 
هذا االتجاه" بسبب ما وصفه بـ "عدم تواصل 
تنظيم  مسألة  عند  توقف  كما  العملية". 

الخطاب الديني في الجزائر، والتي مكنت من كبح 
الحركات اإلرهابية، مضيفا بالقول: "نحن بحاجة 
تظافر  الى  يحتاج  االمر  ان  غير  ذلك،  تبني  الى 
بنيجيريا  الدينيين  والزعماء  الرسمية  الجهود 

بغية وضع حد للخطاب الفوضوي".
إلى ذلك، شدد رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة 
يتعين  أنه  على  أمس،  واالر،  بكر  أبو  الساحل، 
التجربة  من  االستفادة  اإلفريقية  الدول  على 
التي  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  في  الجزائرية 

تعد "من أكثر التجارب نجاحا" في هذا المجال.
وفي تصريح لوكالة االنباء الجزائرية "وأج"، ثمن 
مكافحة  مجال  في  الجزائري  الطرح  واالر  السيد 
نقول،  ''كنا  بقوله  العنيف،  والتطرف  اإلرهاب 
دائما، أنه يتعين على إفريقيا أن تستفيد من 
التجارب الناجحة وعلى رأسها التجربة الجزائرية 

في مكافحة اإلرهاب وإسقاطاته".
جانب  إلى  وقفت  لطالما  الجزائر  بأن  واالر  وذكر 
إفريقيا بمساهمتها، وبشكل كبير، في استباب 
"يتعين  أنه  على  ليؤكد  المنطقة،  في  األمن 
على سلطات الدول اإلفريقية االقتداء بالتجربة 
وقطع  اإلرهاب  دحر  في  الجزائر  حازتها  التي 
الجماعات  تقودها  التي  النشاطات  أمام  الطريق 
اإلجرامية التي تستهدف األرواح وتضرب استقرار 
الدول". كما أشاد رئيس الرابطة بتمسك الجزائر 
األجنبية  للتدخالت  الرافض  "الثابت"  بموقفها 
الساحل  بمنطقة  معقدا  وضعا  خلقت  التي 
اإلفريقي كان له األثر في تفشي اإلرهاب واتساع 
رقعته، الفتا إلى أن "اإلرهاب والتطرف العنيف 
والجريمة المنظمة ظواهر ال يمكنها االنتشار إال 

في ظل الفوضى".
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الدولي
 مشاركون يبرزون مقومات نجاحها في كبح الجماعات اإلرهابية والفكر المتطرف

المقاربة الجزائرية في صلب أشغال ندوة رابطة علماء وأئمة الساحل بأبوجا

 القضاء يبت اليوم في طلب االفراج المؤقت عن الصحفي سليمان الريسوني

المغرب يواصل انتهاك حقوق اإلنسان 
يحسم القضاء المغربي اليوم، في طلب 
اإلفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة 
الدفاع عن الصحفي المغربي سليمان 

الريسوني، في وقت توالت فيه المطالبات 
بإطالق سراحه.

وأوضحت مصادر من هيئة دفاع الريسوني 
أن محكمة االستئناف بمدينة الدار البيضاء 

قررت، مساء أول أمس خالل جلسة 
المحاكمة، إرجاء البت في طلب اإلفراج 

المؤقت الذي تقدمت به الهيئة إلى جلسة 
األربعاء.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه المطالب 
بإطالق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار 

اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور، 
كان آخرها ما عبرت عنه "مجموعة 

مغربيات ضد االعتقال السياسي"، التي 
أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن "وضعية 
الريسوني تستدعي تمتيعه باإلفراج 
المؤقت في أفق إنهاء المحاكمة التي 

يتعرض لها".
وإلى جانب الحسم في طلب اإلفراج 

المؤقت، كانت محكمة االستئناف بالدار 
البيضاء قررت في نهاية جلسة المحاكمة، 
مواصلة ردود الدفاع والنظر في الدفوعات 
الشكلية والطلبات األولية التي تقدمت بها 

الهيئة خالل جلسة األربعاء. وكان دفاع 
سليمان الريسوني قد تقدم خالل الجلسة 

األخيرة بطلب التأجيل حتى يتمكن من 
االطالع على تفاصيل وثائق الملف الذي 

تسلمه مؤخرا.
يذكر أنه تم الحكم على الصحفي الريسوني, 

رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" 
المتوقفة عن الصدور في 10 يوليو 

الماضي, بخمس سنوات سجنا نافذا, دون 
أن يستمع إليه القاضي ودون أن يرافع 

دفاعه, وحتى دون أن يحضر الشهود. ولم 

يقدم المدعي أدلة على التهم الموجهة 
إليه ("االحتجاز و االغتصاب") ونطق بالحكم 

في غيابه. واعتقل الريسوني، المعروف 
بآرائه المنتقدة، من طرف رجال شرطة في 

زي مدني، وذلك عندما كان يهم بمغادرة 
سيارته بمدينة الدار البيضاء. 

وتواصل هيئات حقوقية مغربية منها 
لجنة التضامن مع الريسوني وأخرى 

دولية، الدعوة إلى اإلفراج عنه، معتبرة 
أن محاكمته لها أبعادا سياسية وانتقامية 

وتنبع من "آرائه وكتاباته المنتقدة 
لسياسات الدولة، التي أزعجت جهات نافذة 

داخل السلطة". وكان الريسوني أضرب 
عن الطعام لمدة 122 يوما، احتجاجا على 

اعتقاله وغاب بسببه عن جل جلسات 
محاكمته، وأوقف اإلضراب مطلع أوت 

المنصرم إثر عدة مناشدات من المتضامنين 
معه في المغرب والخارج لينقل إلى 

المستشفى.
بالمقابل، قضت محكمة االستئناف بمدينة 
الدار البيضاء في المغرب، أول أمس، بتأييد 
الحكم االبتدائي الصادر في حق الناشط نور 

الدين العواج، بسنتين سجنا نافذا، في 
وقت تتعالى فيه األصوات بضرورة إطالق 
سراحه وتمكينه من إجراء عملية جراحية 

على عينيه قبل فقدانه البصر.
وكانت والدة العواج، قد أكدت في مقطع 
فيديو، بأن نظر ابنها تدهور بشكل كبير 

وهو ما الحظته خالل جلسة محاكمته 
األخيرة، مشيرة إلى أن ابنها ليس مجرما وال 

يستحق التواجد داخل السجن. من جهته، 
أعلن شقيق العواج أن األخير بات يعاني 

من إعاقة بصرية، وذلك "كضريبة على 
نضاله واستعماله لحقه في التعبير الذي 

يخوله له الدستور المغربي وكافة المواثيق 
الدولية".

ووجه شقيق العواج رسالته لرئاسة النيابة 

العامة، مؤكدا أنه مستعد لقضاء العقوبة 
السجنية المحكوم بها نور الدين نظرا 

للحالة المزرية التي يعيش عليها، إن كان 
مسموحا بذلك. وكانت المحكمة االبتدائية 

بالدار البيضاء، قد قضت شهر يونيو 
الماضي بإدانة الناشط الحقوقي نور الدين 

العواج بالحبس النافذ سنتين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى نور 

الدين العواج تهم "إهانة المؤسسات 
الدستورية، وإهانة هيئات منظمة 

والتحريض على ارتكاب جناية".
 للتذكير فإن العواج قد اعتقل منتصف 
شهر يونيو/جوان الماضي مباشرة بعد 

انتهاء وقفة تضامنية مع الصحفيين 
سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد 

ستيتو، والتي كانت منظمة على هامش 
محاكمتهم بمحكمة االستئناف بالدار 

البيضاء، حيث صدر في حقه حكم بالسجن 
سنتين نافذتين.

وأدلى نور الدين العواج قبل اعتقاله من 
أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء، 

بتصريحات نارية ضد النظام المغربي، عبر 
تسجيل مصور (فيديو)، اتهم فيه المخزن 
بمحاولة "قتل الصحفي سليمان الريسوني 

بدم بارد"، ووصف ما يعيشه المغرب 
بالكارثة بسبب "السياسات الفاشلة" 

للنظام.
وتطالب هيئات حقوقية بالمملكة، منها 

اللجنة المحلية لدعم العواج، بإطالق سراح 
هذا األخير وكافة المعتقلين السياسيين، 

دون قيد أو شرط، وتشدد على ضرورة وضع 
حد لهذه المآسي التي فاقمت "انتكاسة 

الحقوق والحريات" بالمغرب. وتجري محاكمة 
العواج والعديد من معتقلي الرأي في ظل 

الوضع القاتم والردة الحقوقية التي يعرفها 
المغرب والهجمات الشرسة التي تشن على 

النشطاء والمدونين والصحفيين.

للرابطة  التأسيسي  المؤتمر  في  المشاركون  قرر 
بالعاصمة  عقد  الذي  االشتراكي،  للشباب  األممية 
األرجنتينية، بوينوس آيريس، منح اتحاد شبيبة 
الكاملة  العضوية  الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية 
الدعم  الفعالة في حشد  المشاركة  واالتفاق على 
العادل،  الصحراوي  الشعب  وكفاح  لنضال  الدولي 

من أجل الحرية واالستقالل.

الفترة  في  جرى  الذي  المؤتمر  فعاليات  وشهدت 
تنظيم  ديسمبر،  العاشر  إلى  الرابع  من  الممتدة 
العديد من المحطات التضامنية حيث تم تنظيم 
يوم خاص للتعريف بالقضية الصحراوية وتقديم 
شرح مفصل حول التطورات الميدانية والسياسية 
الغربية  الصحراء  تعرفها  التي  والعسكرية 
خصوصا بعد الخرق المغربي التفاق وقف إطالق 
واقع  على  والوقوف   2020 نوفمبر   13 يوم  النار 
حقوق اإلنسان الخطير الذي يعيشه الجزء المحتل 

من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
أن  (واص)  الصحراوية  االنباء  وكالة  وذكرت 
للرابطة  التأسيسي  المؤتمر  في  المشاركين 
رفضهم  على  عبروا  االشتراكي  للشباب  األممية 
التام الستمرار تواجد الفكر التوسعي االستعماري 
في العالم بصفة عامة وفي إفريقيا بشكل خاص 
وشددوا على أن الصحراء الغربية كآخر مستعمرة 
في إفريقيا البد من تصفية االستعمار منها ومنح 

شعبها حقه في الحرية واالستقالل التام.
الغربية،  الصحراء  مع  التضامني  اليوم  وخالل 
الصحراوية  المرأة  ايضا وضعية  المشاركون  تناول 
باألراضي  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات 
سلطانة  المناضلة  وضعية  على  ووقفوا  المحتلة 
المشدد  األمني  الحصار  وخطورة  وعائلتها  خيا 
منزل  على  المغربي  االحتالل  قوات  تفرضه  الذي 

العائلة.
لألسرى  المزرية  الوضعية  إلى  التطرق  تم  كما 
االحتالل  سجون  داخل  الصحراويين  المدنيين 
لها  يتعرضون  التي  المعاناة  وحجم  المغربي 
وعائالتهم من خالل الحرمان من الزيارة وممارسة 
األخالقية  وغير  النفسية  والمضايقات  التعذيب 

في حقهم.
الصحراوية  الشبيبة  اتحاد  منح  المشاركون  وقرر 
للشباب  األممية  الرابطة  في  الكاملة  العضوية 
القوي  االنخراط  ضرورة  على  والتأكيد  االشتراكي 
القضية  مع  التضامنية  الدولية  الحمالت  في 
الصحراوية والمساهمة في حشد التضامن الدولي 
مشاركة  وضمان  الصحراوي  الشعب  نضال  مع 
الخاصة  األنشطة  كل  في  الصحراوية  الشبيبة 
بالرابطة األممية للشباب االشتراكي من أجل تواجد 

القضية الصحراوية وصوت الشعب الصحراوي.
الحمراء  الساقية  شبيبة  اتحاد  مثل  فقد  لإلشارة 
التأسيسي  المؤتمر  فعاليات  في  الذهب  ووادي 
الشائعة  االشتراكي،  للشباب  األممية  للرابطة 
العالقات  لقسم  التقني  الفريق  عضو  بيروك، 
الخارجية باالتحاد، كما شارك في بعض فعالياته 
عالي  محمد  باألرجنتين  البوليساريو  جبهة  ممثل 

أعلي سالم.
للمؤتمر  االفتتاحي  االحتفال  فعاليات  وانطلقت 
ساحات  بأكبر  الجاري،  ديسمبر  من  الرابع  في 
الدولية  الوفود  بحضور  األرجنتينية  العاصمة 
العمال  حزب  أعضاء  من  والعديد  المشاركة 
للرابطة  التأسيسي  المؤتمر  وناقش  األرجنتيني. 
الرابطة  برنامج عمل  االشتراكي،  للشباب  األممية 
أعضاء  وانتخاب  لها  األولوية  األهداف  وتحديد 

قيادة الرابطة وممثليهم عبر القارات.

 منح اتحاد الشبيبة الصحراوية العضوية الكاملة في الرابطة األممية 
للشباب االشتراكي

انتصار جديد للقضية الصحراوية 

شكلت المقاربة الجزائرية في مكافحة الغلو والتطرف واإلرهاب، محور أشغال الورشة الـ 14
لرابطة أئمة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل التي تواصلت، أمس، بالعاصمة النيجرية "أبوجا 

"، من خالل إبراز أهم مقومات نجاحها في كبح الجماعات اإلرهابية والفكر المتطرف.
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 حركة «حماس» في ذكرى انطالقتها الـ 34

«المقاومة هي السبيل النتزاع حقوق 
الشعب الفلسطيني»

34 الـ  انطالقتها  ذكرى  بمناسبة  «حماس»  لحركة  بيان  في  وجاء 
كانت  14/12/1987م،  اليوم  هذا  «في  أمس،:  ليوم  المصادف 
جماهير الشعب الفلسطيني، على موعدٍ مع ميالدِ فجر جديد في 
انطالقة  عن  باإلعالن  المباركة  خيوطه  متصلة  فلسطين،  سماء 

حركة المقاومة اإلسالمية حماس».
لتأخذ  حماس  جاءت  والعدوان،  والظلم  المعاناة  رحم  «من  وأردف: 
األرض  لتحرير  الفلسطيني  والكفاح  النضال  مسيرة  في  دورها 
دولة  في  الفلسطيني  الشعب  تطلعات  وتحقيق  والمقدسات، 
التاريخية  فلسطين  أرض  كامل  على  السيادة  كاملة  مستقلة 
القدس  «مدينة  أن  على  الحركة  وشددت  القدس».  وعاصمتها 
وعنوان  النابض،  فلسطين  قلب  هما  المبارك  األقصى  والمسجد 
محاوالت  كلَّ  وإنَّ  بهما،  المساس  نقبل  ولن  العدو،  مع  الصراع 
والمكاني  الزماني  والتقسيم  والتهويدية  االستيطانية  االحتالل 

والتهجير لن تفلح في طمس المعالم وتغيير الحقائق».
والمسجد  لفلسطين،  أبدية  عاصمة  القدس  «ستبقى  أنه  وبينت 
ويدافعون  المرابطون،  ا خالصًا، يحميهما  إسالميًّ المبارك  األقصى 
باسلة ترفع سيفها في  وإرادة، وخلفهم مقاومة  عنهما بكل قوّة 

وجه كل عدوان».
وذكرت أن «إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء شراكة حقيقية 
قائمة على برنامج نضالي موحّد، بين أطياف الشعب الفلسطيني 
الوطني  المشروع  لحماية  األمان  صمَّام  هو  كافة،  وفصائله 
المدخل  وهو  به،  المحدقة  والمخاطر  التحديات  من  الفلسطيني 
والتهويدية  االستيطانية  االحتالل  مخططات  لمواجهة  الصحيح 

وعدوانه المتصاعد.
وحيت حماس «األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل» مجددة 
الحركة،  أولويات  رأس  على  لهم  والوفاء  تحريرهم  أنَّ  على  التأكيد 
الخاوية،  األمعاء  معارك  يخوضون  وهم  خلفهم  «نقف  مضيفة 
بصمودهم  الصهيوني  السجّان  ويقهرون  الحرية،  أنفاق  ويحفرون 

وإرادتهم».
وأوضحت أنَّ «الحصار الظالم على قطاع غزَّة، والمتواصل ألكثر من 
والصحية، ألكثر  واالقتصادية  المعيشية  األزمات  15 عامًا، وتفاقم 
ظل  في  بغزة،  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  مواطن  مليوني  من 
جائحة كورونا، ومع تأخّر إجراءات إعادة اإلعمار بعد العدوان األخير، 
الفوري  الحصار  وكسر  معاناتهم،  إلنهاء  عاجالً  تحرّكًا  يستدعي 

عنهم».
 ، أصيالً ا  حقً كونه  العودة  بحق  «التمسك  ضرورة  إلى  البيان  وأشار 
الحلول  لكل  رفضها  مؤكدة  للتصرف،  قابلٍ  غير  ا  وجماعيًّ فرديًّا 
التي تسقط قضية الالجئين وإنهاء حقّ العودة، وبالمناسبة حيث 
في  دورهم  وثمنت  والشتات،  الداخل  في  الالجئين  الفلسطينيين 

مقاومة االحتالل والحفاظ على الهُوية الوطنية».
البريطاني  البرلمان  «تصنيف  إن  الحركة:  قالت  آخر  صعيد  على 
(حماس) حركة «إرهابية»، يعدُّ خطيئة تضاف إلى سلسلة أخطائه 
التاريخية بحق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم، وهو 
أعزل  شعب  ضدّ  العنصري  لالحتالل  الفاضح  لالنحياز  استمرار 

يدافع عن حقوقه المشروعة».
الفلسطيني  الشعب  الظالم بحق  القرار  هذا  أنَّ  «نؤكد  وأردفت: 
عن  دفاعًا  النضال  مواصلة  عن  ثنيه  في  يفلح  لن  ومقاومته، 
مقدّمتها  وفي  الغربية  الحكومات  كل  داعية  ومقدساته،  أرضه 
عن  واالعتذار  األعمى،  االنحياز  سياسة  عن  التوقف  إلى  بريطانيا، 
الشعب  الذي وقع على  والظلم  بالتهجير  بالتسبب  التاريخي  دورها 

الفلسطيني».
الصهيوني،  العدو  مع  العربية  األنظمة  «تطبيع بعض  أن  وذكرت 
وإبرام اتفاقات في مختلف المجاالت معه، هو جريمة بحقّ الشعب 
واإلسالمي  العربي  لإلجماع  انتهاكًا  ويعدُّ  وأمَّته،  الفلسطيني 
الباب  ويفتح  لألمّة،  المشترك  العدو  هذا  مع  للتطبيع  الرّافض 
الذي  والثقافي  واالقتصادي  واألمني  السياسي  لالختراق  واسعًا 

يضرب أمنها القومي واستقرارها، داعية الدول التي انزلقت في هذا 
المنزلق الخطير أن تصحّح مسارها».

وأضاف البيان: «أربعة وثالثون عامًا، وحركة حماس ثابتة الخُطى 
واألهداف، واضحة البوصلة، عصيّة على االنكسار، وفيّة لمبادئها 
ق اإلنجاز واالنتصار، الذي يفخر به كلُّ أبناء  وتاريخها وشعبها، تحقّ
الشعب الفلسطيني، على الرّغم من العدوان المستمر على الشعب 

واألرض والمقدسات».
هنية: القادم أعظم تأثيرا وإنجازا

 من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل 
ما  كل  عن  يختلف  وقع  لها  العام  هذا  الحركة  انطالقة  إن  هنية، 
في  وحاضرة  ماثلة  القدس»  «سيف  معركة  ظالل  تزال  فال  سبق، 
سبق  عما  تماما  تختلف  مرحلة  وتشكل  السياسي،  والفعل  التأثير 
ألهل  رسالة  تضمنت  له  كلمة  في  هنية  وأضاف  الحركة.  عمر  من 
أن  الـ34،  االنطالقة  ذكرى  في  الغربية  الضفة  في  فلسطين 

«القادم أعظم تأثيرا وإنجازا، وإن للقدس رجالها وللضفة أبطالها»
وقال: «القدس والضفة اليوم مرجل يغلي تنتقل من انتفاضة إلى 
انتفاضة، ومن هبة إلى هبة، من باب العامود إلى األسباط، إلى هبة 
البوابات وثورة السكاكين وانتفاضة الشيخ جراح والمالحم البطولية 
في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم القيامة، ومدن الضفة كافة 

التي تنبض فيها المقاومة كما تنبض فيها الحياة».
وتابع هنية: «وأسراها معلم من معالم الوطن، عباس السيد، وعبد 
اهللا ونائل البرغوثي، وعبد الناصر عيسى، وإبراهيم حامد، وغيرهم 
أولوية قصوى في  إطالق سراحهم  نولي  الذين  االبطال  من  المئات 
عملنا، كما نولي الضفة اهتماما استثنائيا فهي التي تواجه االحتالل 

والتنسيق األمني ومع ذلك صامدة ثابتة مقاومة». 

قالت حركة «حماس» الفلسطينية إنها ستبقى «درعا للقدس وطريقا للتحرير»، مؤكدة أن 
«المقاومة الشاملة، بكل أساليبها وأشكالها، هي السبيل النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني 

وتحرير أرضه ومقدساته».
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شنت قوات االحتالل الصهيوني، فجر 
أمس، حملة اعتقاالت واسعة في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة، اقتحمت خاللها جامعة بيرزيت، 

وصادرت وخربت محتويات وممتلكات.

ففي رام اهللا، اعتقلت قوات االحتالل 
عدد من الفلسطينيين، بعد اقتحام 

قرية دير أبو مشعل غرب المدينة، 
كما استدعت قوات االحتالل القيادي 
في حركة «حماس» برام اهللا حسين 
أبو كويك، للتحقيق معه في معتقل 

«عوفر». فيما اقتحمت قوات االحتالل 
حرم جامعة بيرزيت، واعتدت على حرس 

الجامعة، وعبثت بمحتويات الجامعة، 
وصادرت مقتنيات. 

وفي هذا السياق قالت وسائل إعالم 
إن «قوات االحتالل الصهيوني قد 
صعدت استهدافها لطلبة جامعة 

بيرزيت الفلسطينية، شمال رام اهللا، 
وسط الضفة الغربية، والتي كان آخرها 
تنفيذ اعتقاالت وتهديد واقتحام الحرم 

الجامعي فجر أمس، وذلك تزامناً مع 
إحياء ذكرى انطالقتي الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين وحركة حماس». 
وأدانت الجامعة هذا االقتحام، وعدّته 

«انتهاكا لكل األعراف والمواثيق التي 
تجرم االعتداء على المرافق األكاديمية 

والصحية».
من جانبها أدانت الخارجية الفلسطينية 

بشدة االقتحام الهمجي الذي قامت 
به قوات االحتالل صباح أمس لحرم 

جامعة بيرزيت، واالعتداء على 
حرس الجامعة، وتخريب المحتويات، 
والممتلكات.واعتبرت الخارجية، في 

بيان لها، االقتحام امتدادا لهجمة 

االحتالل التي تستهدف المؤسسات 
التعليمية الفلسطينية بما فيها 

مؤسسات التعليم العالي والمدارس في 
الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي 

القدس المحتلة والبلدة القديمة في 
الخليل خاصة، وانتهاكا صارخا لألعراف 

والقوانين الدولية، التي تجّرم مثل هذه 
االقتحامات.

وأكدت أن هذا االعتداء جزء ال يتجزأ من 
عدوان االحتالل وحربه المتواصلة ضد 
الشعب الفلسطيني، وحقوقه، وأرضه، 

ومقدساته، وممتلكاته، ومؤسساته. 
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات 

األممية المختصة، وفي مقدمتها 
«اليونسكو» إدانة هذا االقتحام، ورفع 

صوتها عاليا في وجه ما تتعرض له 
المؤسسات التعليمية الفلسطينية من 
اعتداءات وتضييق، واتخاذ ما يلزم من 
االجراءات التي يفرضها القانون الدولي 

لتوفير الحماية لشعبنا والمؤسسات 
التعليمية.

وإلى ذلك يواصل االحتالل الصهيوني 
اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، 

ففي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل 
المواطن عدد من الفلسطينيين، بعد 

مداهمة منازلهم. كما اقتحمت قوات 
االحتالل بلدة عالر شمال المحافظة، 
وداهمت عددا من منازل المواطنين 

وفتشتها. وتشن قوات االحتالل 
الصهيوني حمالت اعتقاالت واقتحامات 

متكررة، في مناطق متفرقة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره 
المكتب اإلعالمي لحركة حماس 

بالضفة الغربية ارتكاب قوات االحتالل 
والمستوطنين (2341) انتهاكًا خالل شهر 

نوفمبر الماضي. ووثق التقرير اعتقال 
قوات االحتالل (378) مواطنًا، وتنفيذ 
(388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة 

في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد 
الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز. 
وتعد مناطق نابلس والقدس ورام اهللا، 
األكثر تعرضا النتهاكات االحتالل بواقع 

(484)، (483)، (331) انتهاكا تواليا.
من جهة أخرى جرفت آليات االحتالل 

الصهيوني، أمس، ثالثة دونمات، 
واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر 

مياه جنوب الخليل. وقال منسق لجان 
الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال 

جنوب الخليل في تصريح لوسائل اعالم 
فلسطينية، إن آليات االحتالل جرفت 

3 دونمات في خلة الفرن بقرية بيرين 
جنوب شرق الخليل، واقتلعت 120 شجرة 

زيتون ولوزيات. وأضاف المتحدث، أن 
قوات االحتالل هدمت بئرا لجمع مياه 
األمطار، في تلك المنطقة، المحاذية 

للشارع االلتفافي رقم (60)، والقريبة من 
مستوطنة «بني حيفر» الجاثمة على 
أراضي المواطنين في بني نعيم شرق 

الخليل.
كما اندلعت مواجهات، أمس، بين 

فلسطينيين مع قوات االحتالل 
الصهيوني، على مدخل مخيم العروب 

شمال الخليل. وأفادت وسائل اعالم 
فلسطينية، بأن قوات االحتالل أطلقت 

قنابل الغاز والصوت صوب الشبان 
وأهالي المخيم، ما تسبب بحاالت اختناق، 
جراء استنشاق الغاز السام، تم معالجتها 

ميدانيا. وكانت قوات االحتالل قد 
اقتحمت المخيم فجرًا، وانتشرت في 

شوارعه وأزقته، ما أثار حالة من الرعب 
في صفوف المواطنين.

الرئاسة  ديوان  مستشار  قال 
فلسطين  في  القدس  لشؤون 
المقدسيين  إن  الرويضي،  أحمد 
على  االستيالء  معركة  يواجهون 

أراضيهم وعقاراتهم.
أمس،  بيان،  في  الرويضي  وأضاف 
يواصل  الصهيوني  االحتالل  إن 
سياسة تهجير المقدسيين وهدم 
إلى أن اإلعالن عن  منازلهم، الفتا 
إقامة مئات الوحدات االستيطانية 
من  مختلفة  أحياء  في  الجديدة 
ألف   22 نحو  بهدم  يهدد  القدس، 

منزل فيها.
بينيت»  «حكومة  أن  إلى  وأشار 
إمكانياتها  بكل  تعمل  المتطرفة 
جديدة  وقائع  لفرض  وأجهزتها 
تمنع  القدس،  في  األرض  على 
سياسية  تسوية  أي  بموجبه 
حل  إلى  تفضي  مستقبلية 
حيث  دوليا،  المطروح  الدولتين 
بعض  بتنفيذ  فعليا  بدأت 
السابقة،  االستيطانية  المشاريع 
والتي جرى إيقافها، لمحاصرة النمو 
في  الديموغرافي  الفلسطيني 
القدس، حيث يشكل المقدسيون 
نحو %42 من مجمل سكان المدينة 

بشقيها الغربي والشرقي.
االحتالل  مخططات  أن  وذكر 
النمو  هذا  بتقليص  الصهيوني 
بدأ منذ مطلع التسعينات، بحيث 
يصبح عدد المقدسيين ال يتجاوز 
الفتا  السكان،  مجمل  من   20%
المعلن  بينيت  برنامج  أن  إلى 
ألحياء  قسري  تهجير  إحداث  هو 
في  وخصوصا  كاملة  مقدسية 

بأحياء  القديمة  البلدة  محيط 
وسلوان،  الجوز  وواد  جراح  الشيخ 
إضافة لهدم أكبر عدد من المنازل.
القيادة  متابعة  الرويضي  وأكد 
التطورات  لكافة  الفلسطينية 
الرئيس  واهتمام  القدس،  في 
محمود عباس بكل ما تتعرض له 
استيطان،  من  المقدسة  المدينة 
منازل،  وهدم  قسري،  وتهجير 
على  مشددا  مؤسسات،  وإغالق 
وجود اتصاالت مختلفة مع أطراف 
دولية عدة للضغط على االحتالل 
على  حربه  لوقف  الصهيوني 

المقدسين.
وشدد على أن هناك اتصاالت تجري 
الدبلوماسية  البعثات  ممثلي  مع 
القدس،  في  الدولية  والمؤسسات 
جرائم  أمام  بمسؤولياتها  للقيام 
مثمنا  المقدسيين،  بحق  االحتالل 
وقناعتهم  المقدسين  صمود 
القدس  على  المؤتمنون  بأنهم 
حجم  رغم  وصبرهم  ومقدساتها، 
الظلم الواقع عليهم، وقلة الموارد 
المالية التي تعزز صمودهم وبقاء 

مؤسساتهم.
واشار الى ان الحكومة الفلسطينية 
احتياجات  لتوفير  جاهدة  تعمل 
دعم  وتعزيز  المقدسيين، 
واالسالمية،  العربية  الصناديق 
المؤسسات  بقاء  لتثبيت 
على  قادرة  لتبقى  المختلفة، 
وتصميمها  المقدسيين،  خدمة 
اتخذت  التي  القرارات  تنفيذ  على 
في  السابق  اجتماعها  خالل 

محافظة القدس.

 ينتهج سياسة تهجير «المقدسيين» وتهديم منازلهم

مخطط صهيوني لتقليص النمو 
الديمغرافي الفلسطيني

 فيما شن حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة والقدس

االحتالل يقتحم جامعة «بيرزيت» 
والخارجية الفلسطينية تندد
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المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
وآياتها إِحدي عشرة، وهذا اختيار الجمهور، ففي 
رضي   – هريرة  أَبي  عن  وغيره  البخاري  صحيح 
صلى  النبي  عند  جلوسًا  ”كنا  قال   – عنه  اهللا 
الجمعة،  سورة  نزلت  حين  وسلم  عليه  اهللا 
ا  لَمَّ مِنْهُمْ  (وَآخَرِينَ  بلغ  فلما  فتالها، 
مْ) � قال له رجل: يا رسول اهللا- من  وا بِهِ يَلْحَقُ
بنا؟ فوضع صلى اهللا  لم يلحقوا  الذين  هؤالء 
وقال:  الفارسي،  سلمان  على  يده  وسلم  عليه 
«والذي نفسي بيده لو كان اإليمان بالثريا لناله 
رجال من هؤالء � »“ الحديث. وإِسالم أَبي هريرة 
بعد الهجرة باالتفاق. وَألن أَمر االنفضاض عند 
مجئ تجارةٍ أَو لهو الذي جاَء في آخر السورة، وكذا 
أَمر اليهود المشار إِليه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا 
مْ أَوْلِيَاُء ِهللاَِّ  الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُ
) لم يكن إِال بالمدينة، وهذه  مِنْ دُونِ النَّاسِ

السورة تشتمل على فوائد نذكر طرفا منها. 

 فضل سورة الجمعة 
ما  كثيرا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  كان 
اإلمام  روى  فقد  الجمعة،  صالة  في  يقرؤها 
رضى  عباس-  ابن  عن  صحيحه  في  مسلم 
اهللا عنهما- أن رسول اهللا- صلى اهللا عليه 
بسورة  الجمعة  صالة  في  يقرأ  كان  وسلم- 

«الجمعة والمنافقون». 
 أما قراءة سورة (الجمعة) و(المنافقون) في 
بها  فالرواية  الجمعة  ليلة  من  العشاء  صالة 
ضعيفة جدا ال تعتمد، وهناك رواية أن بعض 
عليها  المداومة  أما  بذلك،  أخذوا  التابعين 
نرى  لذلك  يجوز،  فال  ثابتة  سنة  باعتبارها 
سئل  فقد  المواظبة،  عدم  يختار  أحمد  اإلمام 
الجمعة؟  بسورة  الجمعة  ليلة  في  القراءة  عن 
: ال بأس، ما سمعنا بهذا شيئاً أعلمه، ولكن  قالَ
الباري البن  ”. [فتح  ال يُدمن، وال يجعله حتما 
رجب]. وأطلق ابن القيم حين قال: ”وكان صلى 
الصالة  في  سورة  يُعيِّن  ال  وسلم  عليه  اهللا 
بعينها، ال يقرأ إال بها، إال في الجمعة والعيدين� 
وربما  كاملة،  السورة  قراءة  هديه  من  وكان 
السورة.“  أول  قرأ  وربما  الركعتين،  في  قرأها 
”زاد المعاد“ (1 / 207 – 208). وهذا يثبت أن 
معينة  سورة  يعين  ال  عليه  اهللا  صلى  النبي 
ما  كاملة  ليقرأها  لمناسبة  الصالة  بالقراءة في 
لم يشهد له النص، على النحو الذي ثبت لصالة 
الجمعة، أو صالة الفجر يوم الجمعة، حتى سنة 
على  االستمرار  يجوز  ال  وعليه  الفجر.  ركعتي 
األخيرة  العشاء  صالة  في  الجمعة  سورة  قراءة 

من ليلة الجمعة.
(الجمعة)  االسم  بهذا  السورة  وسميت   
لحديثها عن صالة الجمعة وعن ورجوب السعي 
يشغل  قد  ما  كل  عن  واالنصراف  صالتها،  إلى 
صالة  فرض  «وكان  حضورها.  عن  اإلنسان 

السورة  هذه  نزول  وقت  على  متقدما  الجمعة 
في  فرضها  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  فإن 
يوم  أول  في  وصالها  للناس  بها  خطب  خطبة 
بن  سالم  لبني  دار  في  الهجرة  يوم  بعد  جمعة 

عوف. 
قدوم  قبل  صلوها  المدينة  أهل  أن  وثبت 
المدينة.  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
فكان فرضها ثابتا بالسنة قوال وفعال. وما ذكر 
في هذه السورة من قوله: إذا نودي للصالة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا [الجمعة: 9] 
وترك  الجمعة  صالة  لحضور  التأكيد  مورد  ورد 
البيع، والتحذير من االنصراف عند الصالة قبل 

تمامها»[1]. 

 من مقاصد سورة الجمعة
الجمعة تحقق مقاصد عالية    جاءت سورة 
للشريعة اإلسالمية حيث اشتملت على توحيد 
خالل  من  الخلق  على  نعمته  ومظاهر  الخالق 
الخالصة  العبودية  على  إلقرارهم  الرسل  بعث 
من  إليها  نشير  ومما  والسماوات،  األرض  لرب 
هذه النعم الجليلة وهي بعثة النبي صلى اهللا 

عليه وسلم، وذلك في صور:
1 – الغاية من بعثة الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم النبي األمي ثالثة أمور هي: 
الهدى  فيها  التي  القرآن  آيات  تالوة   – أ 

والرشاد.
باإليمان،  القلوب  أزكياء  أمته  جعل   – ب   
ومفاسد  والذنوب  الكفر  دنس  من  مطهرين 

الجاهلية. 
من  فيهما  وما  والسنة  القرآن  تعليم   – جـ 
بالكتاب:  والمراد  وأسرار.  وحكم  وأحكام  شرائع 
معانيه  بيان  بتعليمه:  والمراد  القرآن، 
ونواهيه..  وأوامره  أحكامه  وشرح  وحقائقه، 
المصحوب  النافع،  العلم  بالحكمة:  والمراد 
بالعمل الصالح، وفي وضعها إلى جانب الكتاب 
النبوية  السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة 
الناس  يعرف  وبالسنة،  بالكتاب  إذ  المطهرة، 
وأقوم  األحكام  وأعدل  واألفعال،  األقوال  أصلح 
هذه  ترتيب  جاء  الفضائل[2].  وأسمى  اآلداب، 
اآلية الكريمة وأمثالها في أسمى درجات البالغة 
يكون  الرسالة،  تبليغ  مراحل  أول  والحكمة، ألن 
بتزكيه  سبحانه-  ثنى-  ثم  القرآن،  بتالوة 
الكتاب  األرجاس، ثم ثلث بتعليم  النفوس من 
والتزكية  التبليغ  بعد  يكونان  ألنهما  والحكمة 
غير  الكتاب  تعليم  إن  قالوا:  ولذا  للنفوس. 
قراءة  قراءته  معناها،  تالوته  ألن  تالوته، 
أحكامه،  بيان  فمعناه:  تعليمه  أما  مرتلة، 
وشرح ما خفي من ألفاظه وأحكامه[3]. وبحسب 
من  سبق  ما  كا  غايات  أعلى  فإن  عاشور،  ابن 

الحكمة،  تعليم  هو  والتعليم  والتزكية  التالوة 
القرآن  تدبر  من  ألن  كله  ذلك  غاية  فهو  قال: 

وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة.
اهللا  صلى  الرسول  نبوة  نعمة  إثبات   –  2
عليه وسلم، وجعل النبي أميا ال يكتب وال يقرأ 
اهللا  من  وامتنان  ذاته،  حد  في  كبيرة  معجزة 
أسباب  ثالثة  هنا  االمتنان  ووجه  لنبيه،  تعالى 
كما قال الماوردي أحدها- موافقته ما تقدمت 
به بشارة األنبياء، الثاني- مماثلة حاله ألحوال 
الثالث-  موافقتهم،  إلى  أقرب  فيكون  أمته، 
انتفاء سوء الظن عنه في تبليغه وتعليمه ما 

أوحي إليه من القرآن واألسرار.
3 – عموم رسالة اإلسالم وأنها ليست خاصة 
بالعرب بل تشمل البشرية جمعاء، فهي عامة 
الالحقة  األزمان  وفي  زمنه،  في  جميعا  للناس 
لَمّا  مِنْهُمْ  {وَآخَرِينَ  القيامة:  يوم  إلى 

مْ}.  وا بِهِ يَلْحَقُ

 صالة الجمعة أساس السورة 
   -4 أما ما يتعلق بصالة الجمعة في اآليات 
من  األول  الغرض  فهي  السورة  من  األخيرة 
إلى المحافظة عليها  القرآن  السورة، حيث دعا 
إال  التخلف  عن  ونهى  أركانها  بجميع  وإقامتها 
 ،( رِ اهللاَِّ ذِكْ إِلى  اسْعَوْا  (فَ لعذر شرعي مقبول 
الةِ  لِلصَّ نُودِيَ  (إِذا  دخولها:  إلى وقت  منوها 
النداء إال بعد  الْجُمُعَةِ)، وال يكون  مِنْ يَوْمِ 
االنصراف  وقت  إلى  المنبر  على  اإلمام  جلوس 
ضِيَتِ  قُ إِذا  (فَ التسليم  بعد  وذلك  منها، 
يتخلل  وما   ،( اْألَرْضِ فِي  انْتَشِرُوا  فَ الةُ  الصَّ
هذه  إقامة  أثناء  العبادات  أعمال  من  ذلك 
الشعيرة، من سماع الخطبة واإلنصات لها والذكر 

 .( رِ اهللاَِّ اسْعَوْا إِلى ذِكْ (فَ
مشروعية  على  لتؤكد  اآلية  هذه  وجاءت 
الجمعة، فقد ثبتت شرعا الجمعة بالتواتر، ثم 

قررت اآلية مشروعيتها بالدليل. 

 أول جمعة صالها النبي صلى 
اهللا عليه وسلم 

 وكانت صالة الجمعة مشروعة من أول أيام 
جمعوا  األنصار  أن  سيرين  ابن  قال  الهجرة. 
عليه  اهللا  صلى  النبي  يقدم  أن  قبل  الجمعة 
وسلم المدينة قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون 
فتعالوا  ذلك،  مثل  يوم  وللنصارى  فيه، 
فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر اهللا ونصلي 
فيه. وقالوا: إن لليهود السبت وللنصارى األحد 
فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم. وروى 
الزهري أن مصعب بن عمير كان  البيهقي عن 
أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها 

أن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويتعين 
عليه  اهللا  صلى  النبي  به  علم  قد  ذلك  يكون 
اهللا  صلى  النبي  عن  بلغهم  ولعلهم  وسلم، 
وأنه  الجمعة  يوم  فضل  حديث  وسلم  عليه 
النبي  جمعها  جمعة  أول  وأما  المسلمين.  يوم 
صلى اهللا عليه وسلم فقال أهل السير: كانت 
الخامس للهجرة ألن رسول اهللا قدم  اليوم  في 
خلت  ليلة  عشرة  الثنتي  االثنين  يوم  المدينة 
يوم  خرج  ثم  بقباء  فأقام  األول  ربيع  من 
في  الجمعة  وقت  فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة 
فيه  لهم  كان  عوف  بن  سالم  لبني  واد  بطن 
وخطب  المسجد،  ذلك  في  بهم  فجمع  مسجد، 
طويلة  وهي  بالمدينة  خطبها  خطبة  أول  فيه 

ذكر نصها القرطبي في «تفسيره»[4]. 

 بعض األحكام الفقهية 
المتفرعة

وهو  المعروف  األذان  للصالة:  النداء   1-   
السائب  عن  «الصحيح»  في  ورد  الظهر  أذان 
بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس 
اهللا  صلى  النبي  عهد  على  المنبر  على  اإلمام 
بن  السائب  قال  وعمر.  بكر  وأبي  وسلم  عليه 
بالمدينة  الناس  وكثر  عثمان  كان  فلما  يزيد: 
الذي به تصح  الزوراء.   2 – العدد  زاد أذانا على 
باثنين،  الجمعة  تنعقد  الحسن:  قال  الجمعة: 
وقال  بثالثة،  تنعقد  يوسف:  وأَبو  الليث  وقال 
ربيعة:  وقال  بأَربعة،  تنعقد  حنيفة:  أَبو 
بأَربعين  الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني 
إِحدي  إِلى  منهم  كل  استند  هؤالِء  ولعل  رجال، 
الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج من 
التي جاَء بها دحية من  التجارة  خرج لمشاهدة 
قوله  دلَّ  الخطبة  في  –   القيام شرط   3 الشام. 
القيام  أَن  على  ائِمًا)  قَ (وَتَرَكُوكَ  تعالى: 
شرط في أَداء خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح 
مسلم عن جابر أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يقوم  ثم  يجلس،  ثم  قائمًا  يخطب  كان  وسلم 
جالسًا  يخطب  كان  أَنه  نَبَّأَك  فمن  فيخطب، 
فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاِء. 
4 – ال تصح الجمعة من غير خطبة، وهو قول 
الجمهور، وقال الحسن: هي مستحبة، وبه قال 
هذا  ويرد  جبير،  بن  وسعيد  الماجشون  ابن 
ائِمًا).   قَ (وَتَرَكُوكَ  تعالى:  قوله  ظاهر  الرأي 
أَو  قوس  على  الخطيب  يتكيَء  أَن  السنة  ومن 
رسول  (أَن  بسنده  ماجة  ابن  سنن  ففي  عصا، 
إِذا خطب في  كان  اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الحرب خطب على قوس، وإِذا خطب في الجمعة 
خطب على عصا). ويسلم الخطيب على الناس 
إِذا صعد على المنبر عند الشافعي وغيره، روى 
عليه  اهللا  صلى  النبي  (أَن  بسنده  ماجه  ابن 
في  ويجب  سلَّم).  المنبر  صعد  إِذا  كان  وسلم 

الخطبة أن تكون على طهارة عند الجمهور.
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 «أوریدو» تكرم الفائزین في «میدیا ستار» 

افتكت الزميلة الصحافية حياة سرتاح، جائزة نجمة اإلعالم «ميديا 
ستار» في طبعتها الـ 14 لهذا العام عن مقالها الصحفي «الصحافة 

تستعيد ثقة الجمهور في زمن كورونا».

باستعمال إمراة كانت تقوم باستدراج الضحايا

وضع حدّ لـــ 3 عصابات مختصة 
في سرقة المركبات بالعاصمة

وجرت مراسيم تسليم الجوائز في 
مسابقة «ميديا ستار»، التي تنظمها 

«أوريدو» في حفل بهيج نظم 
سهرة اإلثنين إلى الثالثاء بالمركز 

الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف 
رحال بالجزائر العاصمة، حضر هذا 
الحفل كل من وزير االتصال، محمد 

بوسليماني، ووزير البريد والمواصالت 
السلكية والالسلكية، كريم بيبي 

تريكي، ووزيرة الثقافة والفنون، وفاء 
شعالل، والمفوضة الوطنية لترقية 
وحماية الطفولة، مريم شرفي، وكذا 

العديد من الضيوف الرسميين، 
وشخصيات بارزة في قطاع االعالم 

واالتصال وكذا إطارات «أوريدو».
وترأس لجنة التحكيم لطبعة 2021، 

الدكتورة مليكة عطوي، عميدة 
كلية علوم االعالم واالتصال، وضمت 

اللجنة نجيب سطمبولي، سهيلة 
الهاشمي، نسيم لوناس، سليم عقار 

ورمضان جزايري.
وسبق للزميلة حياة سرتاح أن نالت 
عدّة جوائز وتكريمات في مسارها 

اإلعالمي أبرزها جائزة رئيس 
الجمهورية للصحفي المحترف لسنة 

2016، وجائزة المهرجان الوطني 
إلبداعات المرأة في الجزائر سنة 

2010، وجائزة الكتاب والمبدعين 
الشباب سنة 2012.

وخالل هذه السهرة، تم بث تركيب 
فيديو تكريما لجميع االعالميين 
الذين فقدتهم الساحة االعالمية 

الجزائرية خالل السنتين األخيرتين 
والذين السيما وفتهم المنية 

بسبب جائحة كورونا، وعرفت 
الطبعة الرابعة عشر لمسابقة 

نجمة االعالم التي تناولت موضوع: 
«دور االعالم وشبكات التواصل 

االجتماعي في معالجة المعلومة 
خالل فترة األزمات»، مشاركة مقبولة 

للصحفيين، وذلك من خالل أكثر 
من ستين مترشح يُمثلون مختلف 

الوسائل اإلعالمية.
تجدر اإلشارة أن لجنة التحكيم لم 

تمنح أي جائزة في فئة الرسومات 
الصحفية، الرّسم، والرسم 

الكاريكاتوري والصورة وذلك النعدام 
األعمال المشاركة. 

في رسالته الموجهة للفائزين، 
صرح المدير العام ل «أوريدو»، بسام 

يوسف آل ابراهيم: « تُجسد مسابقة 
نجمة االعالم العالقة الوطيدة التي 
تجمع بين أوريدو واألسرة اإلعالمية 

الجزائرية، وتعكس الجهود التي 
يبذلها الصحفيون من أجل الضمان 

للمواطنين حق الحصول على 
معلومات ذات مصداقية. سلطت 

طبعة 2021 الضوء على دور وسائل 
اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي 

في حياة المواطنين، السيما خالل 
الظروف االستثنائية على غرار االزمة 
الصحية التي مررنا بها. أهنئ جميع 

الفائزين في هذه الطبعة الرابعة 
عشر وأتمنى لهم المزيد من النجاحات 

مستقبال ان شاء اهللا.» 
وتكافئ مسابقة نجمة االعالم منذ 

سنة 2007، الموجهة للصحفيين 
المهنيين الجزائريين، أفضل األعمال 

الصحفية التي تعالج المسائل 
المتعلقة بتكنولوجيا االعالم 
واالتصال واإلشكالية المرتبطة 

باستخداماتها االجتماعية وتطورها 
في الجزائر.

سارة زموش

للدرك  اإلقليمية  المجموعة  وحدات  تمكنت 
لمحاربة  بالجزائر من وضع مخطط فعال  الوطني 
اآلونة  في  عرفت  التي  المركبات  سرقة  ظاهرة 
قامت  السياق  هذا  وفي  ملحوظا،  ارتفاعا  األخيرة 
من  فايت  بأوالد  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة 
تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات 
تقوم  إمراة  باستعمال  مالكيها،  على  واالعتداء 
باستدراج الضحايا، من خالل هذه العملية تم فك 
نوع  سيارة  واسترجاع  مماثلة،  قضايا  لعدة  لغز 
أسلحة محضورة  مع حجز  الرابع  الجيل  كليو  رونو 
 (04) أربعة  توقيف  و  السادس،  الصنف  من 
24 بين  أعمارهم  تتراوح  فيهم  مشتبه  أشخاص 

سنة و 45 سنة .
الفرقة  تمكنت  منفصلة  أخرى  عملية  وفي 
من  قسنطينة  بجسر  الوطني  للدرك  االقليمية 
،على   K2500 كيا  نوع  مسروقة  شاحنة  استرجاع 
وتوقيف   ، قسنطينة  جسر  بيليسي  حي  مستوى 
الشاحنة  متن  على  كان  واحد  فيه  مشتبه 
ايقافه  تم  أين  بالفرار،  لذى  والذي  المسروقة 
التحقيق،  لمواصلة  الفرقة  مقر  الى  واقتياده 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  تمكنت  كما 
في  مختصة  شبكة  تفكيك  من  سليمان  بسيدي 

تم   ، الجزائر  والية  مستوى  على  الشاحنات  سرقة 
حجز  مع  دايو  نوع  شاحنة  إسترجاع  خاللها  من 
المعدات المستعملة في السرقة ،وتوقيف ثالثة 
أعمارهم  تتراوح  فيهم   مشتبه  أشخاص    (03)
بين 27 سنة و 38 سنة ، وبعد استيفاء اإلجراءات 
تقديم  سيتم   ، التحقيقات  واستكمال  القانونية 
المختصة  القضائية  الجهات  الى  فيهم  المشتبه 

إقليميا .
حياة سرتاح

«الرائد» تفتك جائزة مسابقة «نجمة 
اإلعالم» في طبعتها الرابعة عشر

 تيارت: إصابة 19 شخصا في انقالب حافلة 
لنقل الطلبة

أصيب، أمس ما ال يقل عن 19 شخصا بجروح مختلفة إثر انحراف 
ثم انقالب حافلة لنقل الطلبة على مستوى الطريق الوطني رقم 
14 في جزئه الرابط بين بلديتي تيارت ومالكو، كانت متجهة إلى 
والية تلمسان، وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الوحدة 
الرئيسية للحماية المدنية تدخلت مدعمة بالوحدة الثانوية لدائرة 
مدغوسة، لنقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و46 سنة 
اإلسعافات  لهم  قدمت  مصابين،  وأربعة  مصدوما   15 بينهم  من 
األولية في عين المكان قبل أن ينقلوا إلى استعجاالت مستشفى 

يوسف دمارجي بعاصمة الوالية.

بجاية: اإلطاحة بمسبوقين قضائيا 
يحترفان سرقة الشقق الشاغرة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة سوق اإلثنين 
التابعة ألمن والية بجاية خالل هذا األسبوع من توقيف مسبوقين 
قضائيا مختصان في سرقة المنازل والشقق الشاغرة بمدينة سوق 
اإلثنين، تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة لمكالمة 
هاتفية من أحد المواطنين على الرقم األخضر لألمن الوطني مفادها 
تعرض أحد الشقق بوسط المدينة للسرقة من طرف مجهولين، على 
إثرها مباشرة انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان والوقوف على 
صحة الخبر، وبعد استدعاء أحد أقارب صاحب الشقة محل السرقة 
باعتبار مالكها يتواجد في المهجر تم إجراء المعاينات الميدانية، وفي 
نفس الوقت عناصر الشرطة باشرت التحريات واألبحاث وبتفعيل 
عنصر االستعالم واالستغالل العلمي الجيد لمكان وقوع الجرم تم 
التوصل إلى تحديد هوية أحد الفاعلين وتوقيفه رفقة شقيقه 
الذي ساعده في ذلك وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما ألجل 
قضية جناية السرقة بالتعدد والكسر ، وتم تقديمهما أمام الجهات 

القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

باتنة: إصابة شخصين في انفجار للغاز
األولى  الدرجة  من  بحروق  شخصان  الثالثاء  أمس  صباح  أصيب 
خلية  وأوضحت  باتنة،  مدينة  في  منزل  داخل  للغاز  انفجار  في 
اإلعالم واالتصال للحماية المدنية لوالية باتنة عبر صفحتها على 
الغاز متبوع بانفجار خلف  أنها سجلت حادثا لتسرب  الفايسبوك، 
العائلي  منزلهما  في  األولى  الدرجة  من  بحروق  شخصين  إصابة 
الواقع بحي كشيدة في مدينة باتنة، وأضاف نفس المصدر أنه تم 
إسعاف الضحيتين البالغتين من العمر 60 سنة بعين المكان قبل 

تحويلهما إلى المستشفى الجامعي للمدينة.

إرهاب الطرقات يحصد أرواح 21 شخص 
خالل أسبوع

توفي 21 شخصا وجرح 930 آخرون إثر وقوع حوادث مرور عبر مختلف 
مناطق الوطن في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، حسب 
الثالثاء،  أمس  المدنية  للحماية  العامة  المديرية  أوردتها  حصيلة 
وأوضح المصدر أنه تم خالل الفترة المشار إليها تسجيل 873 حادث 
مرور ما أدى الى وفاة 21 شخصا وجرح 930 أخرين، فيما سجلت أثقل 
حصيلة في والية المدية بوفاة ستة أشخاص في مكان الحادث وجرح 
3119 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز االستشفائية إثر 

وقوع 20 حادث مرور.

حياة سرتاح

 فعاليات طبعته الـ 15 ستقام في المدرسة 
العليا للفندقة واالطعام بعين البنيان

الصالون الدولي 
للبصريات والنظارات 
يعود هذا الخميس

للبصريات  الدولي  للصالون   15 الـ  الطبعة  ستقام 
بالجزائر  الجاري  ديسمبر   18 إلى   16 من  والنظارات 

العاصمة، حسب بيان لمنظمي هذه الطبعة.
وأوضح البيان أن هذه التظاهرة التي ستقام تحت 
القطاع  والتي ستجمع مهنيي  الصحة  رعاية وزارة 
من خالل عرض التقنيات الجديدة في هذا المجال، 
الشعبة  لهذه  مرجعي  «فضاء  بمثابة  ستكون 

ومكانا لالبتكار».
الصالون  هذا  أن  التظاهرة  هذه  منظمو  وأكد 
العليا  المدرسة  في  تنظيمه  يرتقب  الذي 
للفندقة واالطعام بعين البنيان، سيسمح للزوار 
«باكتشاف المزيد من االبداع والتقنيات الجديدة» 

في هذه الطبعة.
للتبادل بين مصنعي  التظاهرة فضاء  وتعد هذه 
الممثلين  وكذا  والمستوردين  والموزعين  الزجاج 
النظارات.  وعالمات  أنواع  لمختلف  الرسميين 
البصريات،  في  رقمية  +بمعركة+  األمر  ويتعلق 
لمرافقة  الطبية  النظارات  أخصائي  دعوة  مع 

تغيرات القطاع بدل تحملها».
ال  المجال  هذا  في  «المنافسة  ان  البيان  وأضاف 
في  نفسه  يبرز  بأن  متعامل  كل  وتلزم  منها  مفر 
العلم  لذلك، مع  الذي يعتبر فرصة  الصالون  هذا 
أن السوق في هذا المجال في تطور مستمر وإبداع 

يتعين التكيف معه».
حياة. س

نذرت حياتها لخدمة قضيتنا الوطنية

ربيقة يعزي في 
وفاة صديقة الثورة 
الجزائرية المحامية 

سيسيل درابس

توفيت المحامية البلجيكية، األستاذة سيسيل 
المعروفة  الجزائرية  الثورة  صديقة  درابس، 
القضية  عن  المدافعة  الشجاعة  بمواقفها 
وعضو  الفرنسي،  االستعمار  ضد  الجزائرية 
مجموعة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير 
الوطني، عن عمر ناهز 89 سنة، حسب ما علم 

أمس الثالثاء لدى وزارة المجاهدين.
و بهذه المناسبة األليمة, أعرب وزير المجاهدين 
في  تعازيه  عن  ربيقة  العيد  الحقوق,  وذوي 
المحامية,  الجزائرية  الثورة  صديقة  وفاة 
سيسيل درابس, «المناضلة التي نذرت حياتها 

لخدمة قضيتنا الوطنية».
و أضاف أن الراحلة «تعد من األعضاء البارزين 
في هيئة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير 
الجزائري  الشعب  كفاح  ساندوا  الذين  الوطني 
من أجل الحرية واالستقالل», مؤكدا أن الجزائر 
درابس  سيسيل  للحقوقية  مدينة  «ستظل 
باعتبارها  بجميلها  ومعترفة  عملها  بجليل 
في  ساهمت  مرموقة  وشخصية  للحق  رمزا 
القضية  عدالة  عن  شجاعة  بكل  الدفاع 
كل  في  االستعمار  ممارسات  وأدانت  الجزائرية 

المحافل التي شاركت فيها».
حياة. س

 عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وكمية 
من المؤثرات العقلية

توقيف شخصين 
مشتبه فيهما أحدهما 

محل بحث
 تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في األمن الحضري 
التوتة،  بئر  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  المرجة  تسالة  األول 
السرقة  قضية  عن  فيهما،  مشتبه  شخصين  توقيف  من 
مع  ابيض  سالح  بواسطة  باالعتداء  التهديد  طائلة  تحت 
ومحاولة  شرعي  مبرر  دون  محظورة  بيضاء  أسلحة  حمل 
السرقة بالكسر لمحل تجاري في حالة تلبس مع تنفيذ إذن 
بالتفتيش، وكذا الحيازة لغرض الترويج للمؤثرات العقلية.

أن لفت  انطلقت أطوراها بعد  التي  األولى  القضية  وتعود 
انتباه عناصر الشرطة التابعة لذات األمن الحضري، شخص 
توقيفه  بعد  مختلفة،  قضايا  في  لتورطه  بحث  محل 
على  بحوزته  ضبط  الجسدي،  التلمس  لعملية  وإخضاعه 

سالحين أبيضين كبيرين وهاتف نقال.
األمن  عناصر  نفس  عالجتها  التي  الثانية  القضية  أما 
قضية  في  فيه  مشتبه  بتوقيف  تتعلق  فهي  الحضري، 
محاولة السرقة بالكسر لمحل تجاري في حالة تلبس، بتنفيذ 
إذن بالتفتيش صادر في حق المشتبه فيه تمّ حجز (23) 
قرص مؤثر عقلي، وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم 

تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.
فرقة  في  ممثلة  الجزائر  والية  أمن  مصالح  وأوقفت  هذا 
بالمقاطعة  بالمخدرات  الشرعي  غير  االتجار  مكافحة 
مشتبه  أشخاص   (03) ثالث  القضائية،  للشرطة  الغربية 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  حيازة  قضية  عن  فيهم 
أبيض  سالح  حمل  مع  الغير،  على  والعرض  البيع  لغرض 
محظور، ومكنت قضية الحال التي كانت تحت اإلشراف الدائم 
للنيابة المختصة إقليميا، عناصر الفرقة من حجز صفيحة 
غرام،   (152) بوزن  القنب»  «راتنج  المخدرات  من  ونصف 
(سكين)  محظور  أبيض  سالح  عقلي،  مؤثّر  قرص   (373)
اإلجراءات  استكمال  وبعد  دج،   (21000) قدره  مالي  ومبلغ 
القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية 

المختص إقليميا.
حياة سرتاح
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