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سفیر فلسطین لدى الجزائر یثني على مواقف الدولة الجزائریة

 Ú£°ù∏a áª«b ™aQ ¿ƒÑJ ¢ù«FôdG
çGóMC’G á¡LGh ¤EG ÉgOÉYCGh

المنقوش تعرب عن تقديرها للجزائر على دعمها الدائم لليبيا 

السفیر سلیمان شنین یقّدم أوراق 
اعتماده لوزیرة الخارجیة اللیبیة 

أشاد باالستقرار الذي تعيشه البالد
وزیر الخارجیة الكرواتي یثمن جھود الجزائر إلحالل السلم 

خالل أشغال منتدى االعمال الجزائري-الكرواتي
لعمامرة یؤكد أھمیة تنویع الشركاء االقتصادیین للجزائر

 قّدم السفیر سلیمان شنین، نسخة من 
أوراق اعتماده سفیرا جدیدا للجزائر 
لدى لیبیا، لوزیرة الخارجیة والتعاون 
لدى  المنقوش،  نجالء  الدولي، 
الخارجیة  بمقر  أمس،  لھ،  استقبالھا 

اللیبیة في طرابلس. 
األنباء  وكالة  ذكرتھ  ما  وحسب 
في  شنین  السفیر  نقل  فقد  اللیبیة، 
مستھل اللقاء تحیات وزیر الخارجیة 
الخارجیة  لوزیرة  لعمامرة،  رمطان 
بمزید  اللیبي  للشعب  وتمنیاتھ 
السفیر  أشاد  كما  والتقدم.  االستقرار 
الجزائري بالحضور المتمیز للوزیرة 
اإلقلیمیة  اللقاءات  كل  في  المنقوش 
اللیبیة  للدبلوماسیة  وقیادتھا  والدولیة 

بكل جدارة واستحقاق. 
الخارجیة  وزیرة  أعربت  وبدورھا 
عن  اللقاء  خالل  المنقوش  نجالء 
الشقیق  للجزائر  وتقدیرھا  «شكرھا 
دعمھم  على  وشعبا  وحكومة  رئاسة 
في  ألشقائھم  الدائمة  ومساندتھم 
األمن  تحقیق  على  وحرصھم  لیبیا، 

واالستقرار في ربوع لیبیا كافة «. 
نقل  اللقاء  خالل  المنقوش  وطلبت 
متمنیة  الخارجیة،  لوزیر  تحیاتھا 
مزید  الشقیق  الجزائري  «للشعب 
للسفیر  مؤكدة  واالزدھار»،  التقدم 
التعاون  كل  «سیجد  أنھ  الجزائري 
في  لمساعدتھ  الخارجیة  وزارة  من 
أداء مھامھ».          عزیز طواھر 

والشؤون  الخارجیة  الشؤون  وزیر  ثمن 
جرلیك  جوردان  الكرواتي،  األوروبیة 
العاصمة،  بالجزائر  األحد  الیوم  رادمان، 
في  السلم  إلحالل  «الرائدة»  الجزائر  جھود 
المنطقة، مشیدا باالستقرار الذي تعیشھ البالد.

من  استقبالھ  عقب  للصحافة  تصریح  وفي 
طرف رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، 
«تشرفت  الكرواتي:  الخارجیة  وزیر  قال 
لھ عمق  أكدت  الذي  الجمھوریة  بلقاء رئیس 

وعبرت  البلدین  تجمع  التي  الصداقة  روابط 
على  التعاون  لتعمیق  كرواتیا  إرادة  عن 
الصعیدین السیاسي واالقتصادي»، مضیفا أن 
«االستقرار الذي تعیشھ الجزائر عامل محفز 
وجھودھا  دورھا  السیما  الشراكة،  لتعزیز 
السلم  إحالل  سبیل  في  نثمنھا،  التي  الرائدة 
في  أملھ  الوزیر عن  وأعرب  المنطقة».  في 
«أھمیة  تكتسي  التي  الزیارة  ھذه  تساھم  أن 
كبیرة» لدى كرواتیا، في منح «فرص جدیدة 

للبلدین» وفتح «آفاق لزیارات متبادلة عالیة 
المستوى».

لوزیر  الجمھوریة  رئیس  استقبال  أن  یذكر 
بزیارة  یقوم  الذي  الكرواتي،  الخارجیة 
بمقر  جرى  یومین،  تدوم  الجزائر  إلى 
الشؤون  وزیر  بحضور  الجمھوریة،  رئاسة 
الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج، رمطان 
لعمامرة، ومدیر الدیوان برئاسة الجمھوریة، 

عبد العزیز خلف.                      ع.ط

أكد وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة 
بالجزائر،  أمس  لعمامرة،  رمطان  بالخارج 
االقتصادیین  الشركاء  تنویع  أھمیة  على 
أدوات  وتعزیز  تطویر  إلى  داعیا  للجزائر، 

الدبلوماسیة االقتصادیة لتحقیق ھذا الھدف.
وفي كلمة ألقاھا خالل أشغال منتدى االعمال 
الغرفة  نظمتھ  الذي  الجزائري-الكرواتي 

الجزائریة للتجارة والصناعة بحضور وزیر 
االوروبیة  والشؤون  الخارجیة  الشؤون 
لجمھوریة كرواتیا، جوردان جرلیك رادمان، 
أوضح لعمامرة أن «النھضة االقتصادیة التي 
تعیشھا الجزائر تتطلب تعزیز وتطویر وتنویع 
مختلف  مع  االقتصادیة  الجزائر  عالقات 
بتعلیمات  السیاق  ھذا  في  وذكر  الدول». 

الجھود  زیادة  إلى  الرامیة  الجمھوریة  رئیس 
الجزائري  االقتصاد  تواجد  فرض  أجل  من 
سیما  ال  الدولیة،  الساحة  على  «المنتعش» 
تمنحھا  التي  المزایا  من  االستفادة  خالل  من 
الحرة  التجارة  مناطق  مختلف  في  عضویتھا 

واتفاقیات الشراكة التي وقعت علیھا.
عزیز طواھر

عزيز.ط

أكد سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، أمس، أن زيارة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إلى الجزائر، تؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون رفع قيمة فلسطين في العالم 

واستطاع إعادتها إلى واجهة األحداث.

بهدف رفع حجم التبادالت التجارية البينية بين البلدين

إنشاء مجلس أعمال جزائري-كرواتي 
لصالح المتعاملین االقتصادیین

تعليمات من رئيس الجمهورية إلزاحة العوائق على المستثمرين 

«2022» ستكون سنة إنھاء 
البیروقراطیة دعما لإلنعاش االقتصادي

تم أمس بالجزائر إنشاء مجلس اعمال 
تقریب  بھدف  جزائري-كرواتي 
المتعاملین االقتصادیین بالبلدین ورفع 
حجم التبادالت التجاریة البینیة. ووقع 
كل  المجلس  ھذا  إنشاء  اتفاقیة  على 
للتجارة  الجزائریة  الغرفة  رئیس  من 
والصناعة الطیب شباب، ونائب رئیس 
ایفان  لالقتصاد،  الكرواتیة  الغرفة 
على  التوقیع  مراسم  وتمت  برباریك. 
الجزائري-  االعمال  منتدى  ھامش 
الشؤون  وزیر  بحضور  الكرواتي، 
بالخارج  الوطنیة  والجالیة  الخارجیة 
وزیر  ونظیره  لعمامرة،  رمطان 
الشؤون الخارجیة والشؤون االوروبیة 
جرلیك  جوردان  كرواتیا،  لجمھوریة 

رادمان.
وفي كلمة ألقاھا بالمناسبة، دعا شباب 
أكثر  لالستثمار  الكرواتیة  المؤسسات 
إطار  بعد صدور  الجزائر خاصة  في 
من  السیما  االستثمار  یحفز  تشریعي 
القاعدة 49/51، عدا في  إلغاء  خالل 
إلى  ولفت  االستراتیجیة.  القطاعات 
لالستثمار  واعدة  فرص  عدة  وجود 
بینھا  من  قطاعات  بعدة  الجزائر  في 

السیاحة والصناعة.
إلى  الكروات  المتعاملین  دعا  كما 
التي  الجزائر  مزایا  من  االستفادة 
عن  فضال  استراتیجي  بموقع  تتمتع 

من  االفریقیة  لالسواق  بوابة  كونھا 
خالل المنطقة الحرة القاریة. وسیشكل 
في  الكرواتیین  المتعاملین  حضور 
القادم  الدولي  الجزائري  المعرض 
لتجسید  جیدة»  «مناسبة   2022 في 
الحجم  ورفع  الشراكة  إمكانیات 

المبادالت التجاریة ما بین البلدین.
ھذا  أن  برباریك  اعتبر  جھتھ،  من 
منظم  إطار  بمثابة  سیكون  المجلس 
المتعاملین  بین  االقتصادي  للتعاون 
مختلف  في  والجزائریین  الكروات 
عن  السیاق  ھذا  في  وعبر  المجاالت. 
بالنشاط  الكرواتیة  المؤسسات  اھتمام 
في الجزائر في القطاعات الواعدة على 
والصناعات  المتجددة  الطاقات  غرار 

الغذائیة وتربیة الحیوانات.
العامة  المدیرة  كشفت  جھتھا،  من 
والصناعة  للتجارة  الجزائریة  للغرفة 
المبادالت  حجم  أن  بھلول  وھیبة 
التجاریة ما بین البلدین بلغ نھایة 31
2021 الجاریة  السنة  من  اكتوبر 
حوالي 9 ملیون دوالر ولم یتعدى 11
وأضافت   .2020 في  دوالر  ملیون 
األعمال  مجلس  إنشاء  أن  تقول 
الجزائري -كرواتي سیكون «قاطرة» 
بین  االقتصادیة  بالعالقات  تدفع 
وأداة  للبلدین،  االقتصادیین  المتعاملین 

لرفع حجم المبادالت التجاریة البینیة.

إعتبر أمس وسیط الجمھوریة أبراھیم 
الصناعي  القطاع  أنعاش  ان  مراد 
العوائق  إزاحة  یتطلب  واالقتصادي 
البیروقراطیة وحل مشاكل العدید من 
الملفات االستثماریة العالقة مشیرا أن 
تبون  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس 
االستثمار  مناخ  تحسین  على  عازم 
وتوفیر كل التسھیالت للمستثمرین من 
أجل العمل في ظروف جیدة بعیدا عن 

البیروقراطیة.
تصریحات  في  مراد   وأضاف 
2022 «سنة  أن  الوطنیة  لإلذاعة 
الصناعي  القطاع  إلنعاش  ستسخر 
أن  إلى  وأشار  واالقتصادي» 
كل  بإزاحة  كلفھ  الجمھوریة  رئیس 
دون  وتحول  تعترض  التي  العوائق 
«لخلق  الفعلیین  المستثمرین  تمكین 
المرتقبة».  االقتصادیة  الدینامیكیة 
الملفات  عدد  بلغ  «مھما  أنھ  أكد  كما 
عوائق  من  تعاني  التي  االستثماریة 
عازمة  الدولة  فإن  وإداریة،  میدانیة 
وتعمل بكل حزم على تذلیلھا ومرافقة 
بكل  میدانیا  لتجسیدھا  المستثمرین 
السیاق  في  مراد  وأضاف   سھولة». 
السنة  نھایة  قبل  «سیتم،  أنھ  ذاتھ 

المناسبة  الحلول  إیجاد  الجاریة، 
لمشاكل العدید من الملفات االستثماریة 
العالقة»، مشددا في نفس اإلطار على 
المناسبة  الحلول  البحث عن  ضرورة 
قطاع  منھا  یعاني  التي  المشاكل  لھذه 
االستثمار، خاصة في جانبھ الصناعي، 
الوزارات  بین  ما  التنسیق  خالل  من 
الوزاریة.  ودائرتھ  والوالة  المعنیة 
اإلدارة  مراد  دعا  الغرض  ولھذا 
«ترتقي  أن  إلى  والمحلیة  المركزیة 
االقتصادیة  الدینامیكیة  مستوى  إلى 
التي یخلقھا المتعامل االقتصادي من 
وتوفیر  البیروقراطیة  تجنب  خالل 
كل التسھیالت في حدود ما یسمح بھ 

القانون». من جانب آخر، ذكر مراد 
أن ھیئتھ وفروعھا المحلیة عبر جمیع 
والیات الوطن مفتوحة أمام المتعاملین 
االقتصادیین الذین لدیھم ملفات معطلة 
وذلك  وبیروقراطیة،  إداریة  ألسباب 
في  الجمھوریة  رئیس  لتعلیمات  تبعا 
الذین  الصناعیین  بانشغاالت  التكفل 
مراد  یرى  كما  مشاریعھم.  تعطلت 
أن ھذه االستثمارات سیكون لھا قیمة 
ومناصب  الثروة  خلق  في  مضافة 

الشغل.                          س.ز

األنباء  لوكالة  عیطة  أبو  قال 
الجزائریة، إن الرئیس الجزائري 
قیمة  رفع  شأنھ  من  ما  بكل  قام 
والشعب  العالم،  في  فلسطین 
المجید  عبد  یشكر  الفلسطیني 
إخالصھ  على  القلب،  من  تبون 
لقد  لفلسطین..  ومحبتھ  وتفانیھ 
الى  فلسطین  یعید  أن  استطاع 
من  وتمكن  األحداث،  واجھة 
الذي  االستقبال  حفاوة  خالل 
الفلسطینیة  القیادة  بھ  خص 
بین  مرموقة  مكانة  في  وضعھا 

دول العالم.
تحملھا  التي  الدالالت  وعن 
الزیارة، رد أبو عیطة قائال «إن 
للعالم  تقول  أن  أرادت  الجزائر 
في  وحیدة  لیست  فلسطین  إن 
االسرائیلي،  االحتالل  مواجھة 
بل إنھا ومعھا الشعب الفلسطیني 
الغاشم،  االحتالل  ھذا  یواجھون 
بإدارة الظھر  ولن تقبل الجزائر 

للقیادة أو القضیة الفلسطینیة».
وقت  :»ففي  موضحا  وأردف 
من  اآلخرون  فیھ  یتھرب 
والقومیة  الوطنیة  التزاماتھم 
الرئیس  یلتزم  فلسطین،  تجاه 
أدبیا  والجزائر  الجزائري 
فلسطین».  مع  ووطنیا  وأخالقیا 
أبو عیطة مواقف  فائز  ووصف 
التي  بالمشرفة  الجزائریة  القیادة 
االیجابي  األثر  بالغ  لھا  سیكون 

على مسار القضیة الفلسطینیة.
وأكد المتحدث، أن الرئیس تبون 
تحول إلى رمز وطني وعروبي، 
ینظر  بات  الفلسطیني  فالشعب 
للتحرر  وطني  كرمز  إلیھ 
الفلسطینیة..  القضیة  ولنصرة 
وخیر دلیل على ذلك أنھ باألمس 
الفلسطینیون صورتھ وعلم  رفع 
القدس،  أسوار  على  الجزائر 
إن  وھذا  المقدسة،  المدینة  وفي 

على  یدل  فإنما  شيء،  على  دل 
ھذا  یقدر  الفلسطیني  الشعب  أن 

االلتزام القومي والوطني».
لعقد  التي وجھت  الدعوة  وحول 
الفلسطینیین  للفرقاء  ندوة جامعة 
في الجزائر، أبرز سفیر فلسطین 
«الرئیس  أن  الجزائر  لدى 
لم  على  حریص  الجزائري 
الجھد  وتوحید  العربي  الشمل 
حریصة  فالجزائر  الفلسطیني، 
الفلسطینیین  ترى  أن  على 
مع  معركتھم  في  موحدین 
ھذه  جاءت  ولذلك  االحتالل، 
الفصائل  كافة  الجتماع  الدعوة 
إلنھاء  الجزائر  في  الفلسطینیة 

االنقسام وتحقیق المصالحة».
الجزائر  «إن   : بالقول  وتابع 
تقوم بجھود المصالحة، وستھیئ 
األجواء قبل انعقاد ھذا االجتماع، 
لإلعالم  اجتماعا  تریده  ال  ألنھا 
مصالحة  تتحقق  أن  ترید  وإنما 
مزید  الى  یحتاج  وھذا  حقیقیة 
أن  نعتقد  ونحن  التحضیر،  من 
مع  ستحضر  الشقیقة  الجزائر 
الفلسطینیة  سواء  األطراف  كل 
أو العربیة من أجل إنجاح جھود 

المصالحة الفلسطینیة».

«لن يتم استثناء 
أي دولة في القمة 
العربية بالجزائر»

المرتقب  العربیة  القمة  وعن 
في  المقبل  مارس  انعقادھا شھر 
الجزائر، أشار السفیر الفلسطیني 
إلى أن «الجزائر والرئیس تبون 
العربیة  القمة  تكون  أن  یریدان 
نحن  العربي..  الكل  شمل  للم 
تكون  أن  على  اتفقنا  والجزائر 
حاضرة،  العربیة  الدول  جمیع 
دولة  أي  استثناء  یتم  ال  أن  و 

عربیة». ونبھ إلى أن «الرئیس 
تبون یقول إننا نرید رؤیة جمیع 
أن  القمة، علیھا  العرب في ھذه 
تكون قمة الوحدة العربیة، لیتوحد 
الموقف العربي ویكون قویا فیما 
وكل  الفلسطینیة  بالقضیة  یتعلق 
أبو  وأعرب  العرب».  قضایا 
تنجح  «أن  في  املھ  عن  عیطة 
الجامع  البیت  وتكون  الجزائر 
دائما..  كانت  كما  العرب  لكل 
القومیة  بالقضایا  تھتم  الجزائر 
حریصة  ھي  وبالتالي  والوطنیة 
في  موحدین  العرب  رؤیة  على 
القمة العربیة لمواجھة مصیرھم 
ومستقبلھم والتحدیات التي تواجھ 

األمة العربیة واالسالمیة».
توعد  التي  االجراءات  وحول 
باتخاذھا  الفلسطیني  الرئیس 
ذكر  الصھیوني،  الكیان  ضد 
الدبلوماسي الفلسطیني أن القیادة 
انعقاد  على  مقبلة  الفلسطینیة 
ظل  وفي  المركزي،  المجلس 
للحقوق  األمریكیة  االدارة  تنكر 
الفلسطیني،  للشعب  الوطنیة 

وعود  من  بایدن  إدارة  وتنصل 
یتعلق  فیما  االنتخابیة،  الحملة 
ستضطر   (...) الدولتین  بحل 
وخیارات  قرارات  اتخاذ  إلى 
بشكل  التدخل  فرض  شأنھا  من 
األمریكیة  االدارة  على  إیجابي 

لحل القضیة الفلسطینیة».
بالتأكید  عیطة  أبو  فائز  وختم 
االسرائیلیین  بذل  «رغم  أنھ 
وثقافة  معالم  لتغییر  جھودا 
محاولة  في  المقدسة،  المدینة 
لسرقة الھویة الوطنیة الفلسطینیة 
والشكل  الفلسطیني،  والتراث 
لمدینة  واالسالمي  العربي 
یھودیة  ثقافة  بفرض  القدس، 
تخدم  وعنصریة  واسرائیلیة 
القدس،  في  االسرائیلي  الوجود 
إال  الفلسطیني،  الوجود  وتنفي 
بمآذنھا،  بحجارتھا،  القدس  أن 
بسكانھا  بمعمارھا،  بأسوارھا، 
وبأبنائھا ھي اسالمیة فلسطینیة، 
الصھیونیة  للحركة  یمكن  ال 
طمس معالم العرب واإلسالم في 

المدینة المقدسة».



3 الحدث

قال بن عبد الرحمان في تصریح 
االجتماع  نھایة  عقب  صحفي 
الوالیة:  مقر  احتضنھ  الذي 
"أكدنا خالل ھذا االجتماع على 
تنفذ  وأن  اإلنجاز  آجال  احترام 
بالوتیرة  المبرمجة  المشاریع 
سكان  یستفید  حتى  الالزمة 
التنمویة  المشاریع  من  الوالیة 
التي ستسمح باستحداث مناصب 
شغل دائمة بالمئات بل باآلالف 
و  الفالحي  المجال  في  خاصة 
و  التحویلیة  الصناعات  مجال 
وقدم  المنجمي".  المجال  حتى 

البرنامج  حول  التفاصیل  بعض 
االستكمالي، مشیرا أن في قطاع 
إنجاز  برمجة  "تقررت  النقل، 
خط للسكة الحدیدیة على مسافة 
للطرقات  شبكة  كذا  و  كلم   50
بأس  ال  میزانیة  لھا  خصصت 
بالنسبة  األمر  كذلك  و  بھا 
والسیاحة  الصحة  لقطاعات 
والثقافة ما سیسمح لھذه الوالیة 
شاملة  تنمویة  نھضة  بتحقیق 
تمكن السكان بالولوج إلى مسار 
الذي  ذلك  غیر  آخر  تنموي 

تعرفھ حالیا ھذه الوالیة".

وبعد أن أوضح ان المجھودات 
والیة  "جعل  على  ستصب 
إضافة  منجمیا  قطبا  خنشلة 
قال  فالحیا"،  قطبا  كونھا  إلى 
توجیھات  أن  الرحمان  عبد  بن 
كل  استغالل  بضرورة  أعطیت 
الموجودة  الفالحیة  المساحات 
"إحدى  خنشلة  والیة  لجعل 
الروافد التي ستسمح لنا بالمرور 
المنشود"  الغذائي  األمن  إلى 
على  "تتوفر  الوالیة  بأن  مفیدا 
كل المقدرات البشریة و المادیة 

لذلك". 

وزیر  األول  للوزیر  واستنادا 
البرامج  ھذه  "ستسمح  المالیة 
تلج  أن  المجاھدة  للوالیة 
ذلك  عن  مختلفا  تنمویا  مسارا 
الوقت  غایة  إلى  عرفتھ  الذي 
الراھن". وجدد في ذات السیاق 
الحكومة  اجتماع  بأن  التذكیر 
العاصمة  الجزائر  خارج  األول 
رئیس  لتعلیمات  "تطبیقا  یأتي 
تبون  المجید  عبد  الجمھوریة، 
في  الجدیدة  بالمقاربة  أخذا  و 
متوازنة  محلیة  تنمیة  تكریس 

ومستدامة".

أعلن الوزیر األول وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان، أمس، أنھ تقرر عقب اجتماع 
الحكومة المنعقد بخنشلة أن یكون لھذه الوالیة برنامج استكمالي یخص القطاعات التي 

ستسمح لھا بتحقیق نھضة شاملة في جمیع القطاعات.

الوزیر األول یعطي تعلیمات صارمة الحترام آجال انجاز المشاریع ویعلن
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2021  الموافق 

ل 10 جمادى األولى  
1443 ه  

الوطني  المرصد  رئیس  قال 
للمجتمع المدني والقائد العام للكشافة 
حمزاوي،  الرحمان  عبد  الجزائریة، 
المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  إن 
للحركة  دعمھ  على  برھن  تبون 
الكشفیة بإقرار الیوم الوطني للكشافة 
وإھدائھا اللباس الرسمي الخاص بھا.
وأكد حمزاوي في كلمة لھ خالل حفل 
بمناسبة  الجمھوریة  رئیس  تكریم 
البذلة  أن  النتخابھ،  الثانیة  الذكرى 
للكشافة  تبون  الرئیس  أھداھا  التي 
الكشافین  تكسوا  جدیدة  حلة  ھي 
منح  قرر  حیث  الوطن  ربوع  عبر 
كما  المنتسبین،  لكل  بذلة  ألف   120
السعید  الفریق  األركان  قائد  حرص 
البذلة  تكون  أن  على  شنقریحة 
الكشافة  یشرف  مستوى  في  الجدیدة 
االسالمیة الجزائریة. وأضاف رئیس 
المدني،  للمجتمع  الوطني  المرصد 

لذكرى  التكریم جاء مصادفا  ھذا  أن 
التي   1960 11 دیسمبر  مظاھرات 
مطالبا  الجزائري  الشعب  فیھا  خرج 
مرور  بمناسبة   وكذلك  باالستقالل، 
سنتین على انتخاب رئیس للجمھوریة 
ذكري  بین  نجمع  أن  أردنا  قائال:   ،
لنیل  ھاما  منعرجا  كانت  تاریخیة 
االستقالل ومناسبة ھامة كانت محطة 
وبناء  الدستوري  المسار  إرساء  في 
الجزائر الجدیدة في كنف الدیمقراطیة 

واإلرادة الشعبیة.
وتابع قائال، إن الجزائر الیوم تخطو 
االصالح  مسار  في  ھامة  خطوات 
الشعب  لمطالب  استجابة  الشامل 
الذي یتوق إلى التغییر نحو األفضل 
وھذا بفضل اإلرادة السیاسیة في بناء 
مؤسسات قویة نابعة عن إرادة شعبیة 
حقیقیة لتحقیق تنمیة شاملة ومتكاملة.
ع.ط

والجماعات  الداخلیة  وزیر  كشف 
استفادة  عن  بلجود،  كمال  المحلیة 
والیة خنشلة من عدة مشاریع تنمویة 
المخططات  خالل  من  قطاعھ  في 
بلجود  وأوضح  األخیرة.  الحكومیة 
الحكومة  اجتماع  خالل  كلمتھ  في 
أن  أمس،  خنشلة،  تحتضنتھ  الذي 
الوالیة استفادت في إطار المخططات 
البلدیة للتنمیة من غالف مالي قدر بـ 
7.2 ملیار دینار سمح بتسجیل 616
من  استفادت  كما  جواریة.  عملیة 
للجماعات  التضامن  صندوق  بعنوان 
سمح  دینار  ملیار   24 من  المحلیات 

بتمویل 79 عملیة.
أما بخصوص مناطق الظل فقال، إن 
خنشلة أحصت 181 منطقة ظل عبر 

مشروعا   37 تحدید  وتم  بلدیة،   20
بغالف مالي قدر بـ 5.2 ملیار دینار، 
حیث تم تمویل 307 عملیات جواریة 
بغالف 4.9 ملیار دینار، منھا 162

طور  في  عملیة   86 منتھیة،  عملیة 
اإلنجاز، و59 عملیة ممولة في طور 
تسعى  في حین  اإلداریة،  اإلجراءات 
خالل  عملیة   30 لتمویل  مصالحھ 

السنة المقبلة.
في  بتمویل  خنشلة  والیة  كما حظیت 
إطار البرنامج الثالثي لصیانة الطرق 
استفادت خالل سنتي 2020-2021، 
للتكفل بصیانة  ملیار   1 بـ  قدر  بمبلغ 
230 كلم، في انتظار استفادتھا بدایة 
بـ 900 من 2022 من غالف آخر 

ملیون دینار جزائري.        ع.ط

بعد أقراره الیوم الوطني للكشافة

الكشافة الجزائریة ُتكرم 
الرئیس تبون

بلجود یتحدث عن إطالق مشاریع تنمویة لتدارك الوضع ویكشف

 خنشلة أحصت 181 منطقة ظل 
عبر 20 بلدیة

المالیة،  وزیر  األول  الوزیر  دعا 
من  أمس،  الرحمان،  عبد  بن  أیمن 
إلى  المدني  المجتمع  فعالیات  خنشلة 
مرافقة مصالح الدولة في متابعة مدى 
تجسید البرنامج التكمیلي للتنمیة بھذه 
الرحمان،  عبد  بن  أوضح  الوالیة. 
خالل اللقاء الذي جمعھ بمقر الوالیة 
بفعالیات المجتمع المدني بمعیة وزیر 
الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة 
زیارة  أن  بلجود،  كمال  العمرانیة، 
لن  الوالیة  لھذه  الحكومي  الطاقم 
زیارات  ستتبعھا  بل  األخیرة  تكون 
میدانیة للوزراء من أجل متابعة مدى 

تنفیذ برنامج التنمیة في المیدان.
وأضاف أنھ من خالل ھذه الزیارات 
على  القضاء  إلى  الحكومة  تھدف 
مواطنو  منھا  یعاني  التي  المشاكل 
ھذه الوالیة بغیة إعطاء أمل لسكانھا 
خاصة الشباب منھم من أجل المضي 
من  الجمیع  یضحي  مشرق  غد  نحو 

أجل تجسیده في أقرب اآلجال.
المالیة  وزیر  األول  الوزیر  وأكد 
معرفتھ بالواقع الحقیقي للتنمیة بوالیة 
رفقة  بالعمل  وعده  مجددا  خنشلة، 
النھوض  أجل  من  الحكومة  أعضاء 

بالتنمیة المحلیة بھا من خالل برنامج 
حیویة  قطاعات  عدة  یخص  تكمیلي 
ویتطلب تجسیده أزید من 113 ملیار 

دج.
واستمع الوزیر األول، وزیر المالیة، 
طرحھا  االنشغاالت،  من  جملة  إلى 
المدني  المجتمع  فعالیات  ممثلو 
تمثلت في إدراج جملة من المشاریع 
التنمیة  برنامج  ضمن  التدابیر  و 

التكمیلي. 
االستثمار  بتسھیل  األمر  ویتعلق 
المناطق  عن  العزلة  فك  و  الفالحي 
شبانیة  مركبات  وتشیید  النائیة 
إضافة  صحیة  وھیاكل  وریاضیة 
الطاقة  استغالل  أسعار  تخفیض  إلى 
إلى  النمامشة  بصحراء  الكھربائیة 
نفس األسعار المطبقة بوالیتي بسكرة 

و وادي سوف المجاورتین.
وفي ختام ھذا اللقاء، قدم ممثلون عن 
األسرة  و  المدني  المجتمع  فعالیات 
الثوریة بوالیة خنشلة شھادة تقدیر و 
عرفان لرئیس الجمھوریة عبد المجید 
تبون استلمھا نیابة عنھ الوزیر األول 
وزیر المالیة أیمن بن عبد الرحمان.
ع.ط

بھدف متابعة برنامج تنمیة في والیة خنشلة

بن عبد الرحمان یدعو المجتمع 
المدني لمرافقة الدولة 

تواصل الحكومة مساعیھا الحثیثة لتنفیذ المقاربة 
مالیة  أغلفة  تخصیص  خالل  من  لھا،  الجدیدة 
مختلف  في  المشاریع  من  العدید  النجاز  ھامة 
وتحسین  الساكنة  عن  الغبن  لرفع  القطاعات 

اإلطار المعیشي لھم.
بأن  لھا،  بیان  في  األولى  الوزارة  أمس  كشفت 
اجتماعھا المنعقد في والیة خنشلة والمخصص 
لدراسة ومناقشة ورقة الطریق للتنمیة والخاصة 
بالوالیة، جدد تمسك الحكومة بمواصلة جھودھا 
خالل  من  للسكان،  المعیشي  اإلطار  لتحسین 
113,305 بنحو  یقدر  مالي   غالف  رصد 
ملیار دینار. وأشار البیان، أن البرنامج موزع 
تسجیلھا  یتعین  التي  الجدیدة  العملیات  بین 
المقدرة بـ 59 ملیار دینار والعملیات التي یتعین 
دینار،  ملیار   52,76 بملغ  عنھا  التجمید  رفع 
الجاري  البرنامج  ھیكلة  إعادة  إلى  باإلضافة 
ویمس  دینار.  ملیار   1,54 بـ   المقدر  للسكن 
البرنامج الجدید لوالیة خنشلة العدید القطاعات، 
حیث استفاد قطاع األشغال العمومیة من مشاریع 
إلنجاز ازدواجیة الطریق الوطني رقم 32 الذي 
18 مسافة  على  رشاش  بأوالد  الـمحمل  یربط 
الطریق  على  فنیة  منشآة  وإنجاز  دراسة  كم، 
باإلضافة  المالح،  شعبة  بواد    07 رقم  البلدي 
إلى إنجاز منشآة فنیة على الطریق البلدي رقم 
20 في قلوع التراب، فضال عن دراسة وانجاز 
اإلجتنابي  الطریق  تشمل  للطرق  مشاریع   05
ل  الغربیة  الجنوبیة  الجھة  في  خنشلة  لمدینة 
في  خنشلة  لمدینة  اإلجتنابي  الطریق  كم،   20
بین  الرابط  الطریق  الغربیة،  الجنوبیة  الجھة 
كم،   12 مسافة  على  بونقار  و  ولربعاء  العقلة 
الطریق  عالوة على عملیات لعصرنة وتعزیز 
وصیار  ششار  یربط  الذي   08 رقم  الوالئي 
والمیتة على مسافة 66 كم، وكذا إعادة تأھیل 
83 رقم  الوطني  الطریق  بین  الرابط  الطریق 
رقم  الوالئي  الطریق  یعال على مستوى  بشعبة 
09 على مسافة 35 كم. كما أفرجت الحكومة 

النقل،  قطاعات  في  المشاریع  من  العدید  على 
سكة  خط  النجاز  والصناعة  المائیة  الموارد 
مسافة  البیضاء على  بین خنشلة وعین  حدیدیة 
50 كم، وكذا مشاریع إلنجاز وتجھیز محطتین 
وبابار،  بششار  الصحي  الصرف  میاه  لمعالجة 
التزوید  شبكات  وتوسیع  تجدید  إلى  باإلضافة 
سعة  وزیادة  الوالیة  عبر  الشروب  بالماء 
أشغال  وإنجاز  ومتابعة  دراسة  وكذا  التخزین 
خنشلة  لـمدینة  الشرب  میاه  شبكة  تأھیل  إعادة 
وعملیات إلنجاز سد على مستوى واد االزرق 
آلبار  خطي  متر   4000 وكھربة  وتجھیز 
عبر الوالیة، عالوة على دراسة وإعادة تأھیل 
وإنجاز 5 مناطق للنشاطات في كل باغاي 2، 
المحمل وعین الطویلة، متوسة وششار، وكذا 5

مناطق صغیرة للنشاط الستقبال الشباب حاملي 
المشاریع.

اطالق  الحكومة  قررت  الصحة،  قطاع  وفي 
الخدمات  متعددة  عیادة  إلنجاز  دراسة  عملیات 
لمستشفى  األشعة  جھاز  اقتناء  بلقیطان،  في 
قطاع  تعزز  كما  إسعاف،  سیارة  و12  قایس، 
السیاحة والصناعة التقلیدیة بتھیئة مناطق التوسع 
السیاحي لحمام الصالحین ودراسة وإعادة تأھیل 
باغاي،  ببلدیة  لكنیف  لحمام  البخاریة  المحطة 
مركز  وتجھیز  وإنجاز  دراسة  إلى  باإلضافة 
أشغال  وإنجاز  ودراسة  بابار  في  السجاد  لدمغ 
بینما خصصت  بشیلیا،  المناخیة  المحطة  تھیئة 
مالیا  غالفا  والغابات  الفالحة  لقطاع  الحكومة 
مسافة  على  الفالحیة  بالكھرباء  للربط  معتبرا 
مسافة  على  فالحیة  مسالك  إنجاز  كم،   100
الكھرباء  تعمیم  على  العمل  مع  كم،   100
المجموعات  توفیر  خالل  من  الشمسیة  بالطاقة 
من  1000كم  وإنجاز  ودراسة  الكھروضوئیة، 
الشبكة الكھربائیة للضغط المنخفض والمتوسط 
وتھیئة  محسنة  فالحیة  مسالك  وإنجاز  وتھیئة 
عملیات  اطالق  سیتم  كما  الموجودة،  المسالك 
تخزین  وحدات   04 وانجاز  ومتابعة  لدراسة 

مع  قنطار،   180.000 قدرھا  اجمالیة  بسعة 
مساحات   09 تھیئة  عملیة  عن  التجمید  رفع 

زراعیة جدیدة بجنوب خنشلة.
كما استفاد قطاع الثقافة بإنجاز وتجھیز مكتبتین 
ریفیتین بكل من یابوس ومصارة وإنجاز متحف 
للسجاد في بابار، وستتم تھیئة وتوسیع المجمع 
التاریخي والثقافي لخنشلة ومركز الراحة لحمام 
التقني  الردم  مركز  توسیع  الصالحینأشغال 
لدراسة  إلى عملیات  باإلضافة  لباغاي،   CET
الردم  مركز  مستوى  على  فرز  مركز  وإنجاز 
لقایس، من  البلدیات  بین  لباغاي وأخر   التقني 
الفوضویة  النفایات  مكبات  على  القضاء  أجل 
محطة  وإنجاز  دراسة  وكذا  بلدیة   21 عبر 
نفایات  حاویات  واقتناء  البلدیات  بین  تسمید 
منزلیة للفرز االنتقائي. كما رصد لقطاع الشباب 
البنى  وتھیئة  إلصالح  مالیا  غالفا  والریاضة 
ریاضیا  ملعبا   30 إنجاز  مع  للقطاع،  التحتیة 
للتوزیع  عملیات  اطالق  تقرر  بینما  جواریا، 
العمومي للغاز الطبیعي وأخرى لدراسة إنجاز 
وتجھیز سوق التفاح بالجملة. وتتواصل الجھود 
في قطاع السكن، إذا جددت الحكومة حرصھا 
على مواصلة عملیاتھا االسكانیة من خالل منح 
700 مساعدة خاصة بالسكن الریفي  وتسجیل 

.(LPL) 300 وحدة سكنیة اجتماعیة
العاجل  التثمین  إطار  وفي  أخرى،  جھة  من 
لالستثمارات العمومیة المنجزة في ھذه الوالیة، 
تم تكلیف الوزراء الـمكلفین بالداخلیة والفالحة 
والموارد المائیة بتأطیر التسییر الجماعي البنى 
على  السیما  إنجازھا  تم  التي  للمیاه،  التحتیة 
1.800 لفائدة  الفالحیة،  المساحات  مستوى 
الحكومة  أشارت  فقد  بالذكر،  وجدیر  مستفید. 
بواسطة  حصریا  سیتم  البرنامج،  تنفیذ  أن  إلى 
أداة اإلنجاز الوطنیة وسیمتد على مدى السنوات 
شددت  كما   ،2023 و   2022 و   2021
على والي والیة خنشلة للسھر على احترام 
آجال اإلنجاز.                                        ف.م

في أول اجتماع للحكومة خارج الجزائر العاصمة 

á∏°ûæN áj’ƒH á«ªæàdG QÉ°ùe å©Ñd QÉæjO QÉ«∏e 113



4
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2021  الموافق 
ل 10 جمادى األولى  

1443 ه  
الحدث

سیبحث مستقبل صناعة النفط والغاز في ضوء التحول الطاقوي وجائحة كوفید19-

عرقاب یترأس الدورة الـ41 لمجلس وزراء 
المنظمة األفریقیة للبلدان المنتجة للنفط

باحثون یدعون إلى جمع الروایات الشفویة الموثقة لمقاومة الشیخ 

∫ƒM »îjQÉJ ™Lôe OGóYEG 
áeÉªYƒH ï«°ûdG ∫É°†fh ôKBÉe 

أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول رمز المقاومة الشعبیة «الشیخ بوعمامة» 
الذي اختتمت أشغالھ أمس بالنعامة على أھمیة تكثیف البحوث األكادیمیة والعلمیة 
من أجل إعداد مرجع تاریخي یوثق لمآثر ونضال ھذه الشخصیة التاریخیة البارزة 

في مسیرة كفاح الجزائریین لتحقیق الحریة واالستقالل.

     ع.ط
تمحورت توصیات أشغال الملتقى الوطني تحت شعار ’‘نضال من رحم المقاومة» 
الذي افتتحھ أمس وزیر المجاھدین وذوي الحقوق، العید ربیقة، حول الدعوة إلى 
تنسیق التعاون بین المؤرخین والمحتفظین بمخطوطات تاریخیة بخزانات الزوایا، 
خاصة أحفاد ھذه الشخصیة التاریخیة، وكذا جمع الروایات الشفویة الموثقة لدعم 
بھا  اشتھرت  التي  بوعمامة  الشیخ  مقاومة  تاریخ  لكتابة  األكادیمي  البحث  جھود 

منطقة جنوب غرب الجزائر.
وأوصى المشاركون في ھذا اللقاء الذي نشطھ باحثون وجامعیون بجمع محتویات 
أشغال الملتقى والعروض المقدمة خاللھ واتخاذھا كمرجع یؤسس لتعمیق األبحاث 

والدراسات حول ھذه الشخصیة التاریخیة والمقاومات الشعبیة بصفة عامة.
التاریخیة حول  البحوث  من  مزید  تثمین  و  دعم  على  أیضا  التوصیات  وركزت 
الزوایا في  لعبتھ  الذي  الدور  الصوفیة و  الشیخ  بمسیرة  المتعلقة  الجوانب  بعض 

مكافحة الوجود االستعماري في منطقة الجنوب الجزائري.
الذكرى  إحیاء  مع  تزامنا  یومین  مدار  على  أشغالھ  تواصلت  الذي  اللقاء،  وكان 
ھام  جانب  على  الضوء  لتسلیط  فرصة   ،1960 دیسمبر   11 لمظاھرات  ال61 
من تاریخ المقاومات الشعبیة یتعلق بمآثر الشیخ بوعمامة زعیم المقاومة الشعبیة 
التي اندلعت سنة 1881 بجنوب غرب الجزائر في مواجھة التوسع االستعماري 

الفرنسي.
وسمح ھذا اللقاء بإبراز دور الطریقة الصوفیة اإلیمانیة المنبثقة عن الزاویة التي 
أسسھا الشیخ بوعمامة بمنطقة مغرار التحتاني سنة 1876 ومدى إسھامھ في ربط 
الصلة الروحیة بین القبائل ونشر الوعي بحكم السلطة المطلقة التي كان یتمتع بھا 

باعتباره شیخ زاویة.
وأبرزت مختلف المساھمات الفكریة خالل ھذا اللقاء أن مقاومة الشیخ بوعمامة 
جاءت مكملة للحلقة التي فتحھا األمیر عبد القادر و عمقتھا مقاومة أوالد سیدي 
الشیخ و ثوار إنغر و الدغامشة بإقلیم توات و منطقة قورارة قبل أن یعتمد علیھا 

جیل أول نوفمبر 1954 مواصال مسیرة النضال و التحرر.
الشیخ بوعمامة و  لمقاومة  المیدانیة  إلى االنعكاسات  اللقاء  المتدخلون في  وأشار 
الجنوب  في  الفرنسي  االستعمار  التي عرقلت مشاریع  العسكریة  أسلوب خططھ 
الغربي للوطن، مؤكدین بأنھا تعد من «أعنف» المقاومات الشعبیة خالل القرن 

التاسع عشر بعد مقاومة األمیر عبد القادر.
وخلص الملتقى إلى أن مقاومة الشیخ بوعمامة كشفت ضعف المستعمر الفرنسي 
في مواجھتھا بالرغم من التضییق المخزني علیھا و تخاذل ھذا األخیر وتواطؤه 
مع العدو الفرنسي الذي اضطر للبحث عن الحلول السیاسیة إلخمادھا خصوصا 

مع المرحلة الثانیة منھا.

قسنطینة

ÒHGóJ ∫ƒM áMƒàØe ÜGƒHCG
πª©dG ÜÉHQCG IóFÉØd äÉæ«eCÉàdG

   
انطلقت أمس بقسنطینة فعالیات األبواب المفتوحة الموجھة ألرباب العمل 
المدینین باشتراكات الضمان االجتماعي إلطالعھم بمختلف التسھیالت 

واالمتیازات المقدمة في مجال الضمان االجتماعي التي جاء بھا األمر الرئاسي 
رقم 21 – 12 المؤرخ في 25 أغسطس من 2021 المتعلق باإلعفاء الكلي 

من الزیادات وغرامات التأخیر.

 ع.ط

وعلى ھامش ھذه األبواب المفتوحة التي ستتواصل إلى غایة 16 دیسمبر الجاري، 
األجراء،  للعمال  االجتماعیة  للتأمینات  الوطني  للصندوق  المحلي  المدیر  أوضح 
بوعالم حویدشات، أنھ تم إحصاء ما مجموعھ 10 آالف و 600 مؤسسة منتسبة 
للصندوق مدینة باشتراكات الضمان االجتماعي، مشیرا إلى أنھ منذ مطلع شھر 
العقوبات  من  اإلعفاء  إجراءات  من  مستخدم   5630 استفاد  المنصرم  سبتمبر 

والغرامات المالیة الناجمة عن التأخر في تسدید ھذه االشتراكات.
وأضاف ذات المسؤول أن تنظیم فعالیات ھذه األبواب المفتوحة تتم بالتنسیق مع 
الفرع المحلي لكل من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة 
عن سوء األحوال الجویة و الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة لغیر األجراء 
االقتصاد  إنعاش  في  للمساھمة  أساسي  فاعل  االجتماعي  الضمان  شعار»  تحت 

الوطني».
وأشار أن ھذه األیام اإلعالمیة تھدف أساسا لشرح فحوى ھذه التدابیر االستثنائیة 
الموجھة لفائدة المستخدمین المدینین في مجال الضمان االجتماعي الذین یواجھون 
صعوبات في الوفاء بالتزاماتھم. وفي ھذا الصدد، أكد ذات المتحدث أن مصالح 
الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة قد كثفت من خرجاتھا المیدانیة في الفترة 
من  أزید  فیھا  استھدفت  العمل  أرباب  باتجاه  خرجة   600 فاقت  حیث  األخیرة، 
1300 مؤسسة مدینة باالشتراكات لدى الضمان االجتماعي. وقال إنھ تم تسخیر 
أصحاب  من  مكن  عدد  أكبر  الدیون الستھداف  تحصیل  في  عونا   20 من  أكثر 

المؤسسات المدینة باالشتراكات.
األجر  المدفوعة  للعطل  الوطني  للصندوق  الجھوي  المدیر  أوضح  جھتھ،  من 
والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجویة، مراد زیاني، أنھ قد تم إحصاء 1532
دیون  علیھا  ترتبت  مؤسسة   668 منھا  مصالحھ  مستوى  على  ناشطة  شركة 
بإجمالي یفوق 324 ملیون دج. وأشار أن عدد المؤسسات التي استفادت من ھذه 
یقدر  لإلعفاء  مالي مخصص  بمبلغ  446 مؤسسة  إلى  االستثنائیة تصل  التدابیر 

بـ52 ملیون دج.
لغیر  االجتماعیة  للتأمینات  الوطني  للصندوق  المحلي  المدیر  أوضح  جانبھ،  من 
األجراء، عمار بلعیدي، أن مصالحھ قد كثفت من خرجاتھا المیدانیة عن طریق 
طریق  عن  ذلك  و  األخرى  المناطق  كذا  و  البعیدة  المناطق  إلى  المتنقل  الشباك 
«طرق األبواب» لبلوغ حوالي 4 آالف شخص ولحثھم على تسدید الدیون المترتبة 
علیھم وذلك بالتقسیط بموجب اإلجراءات االستثنائیة وذلك قبل انقضاء شھر جانفي 

المقبل.

ع.ط

ھذا  خالل  المنظمة،  وزراء  مجلس  سیبحث 
یتسم  سیاق  في  ینعقد  الذي  الھام  االجتماع 
المتحور  وظھور  كورونا  فیروس  بتأثیرات 
صناعة  «مستقبل  «اومیكرون»،  الجدید 
التحول  ضوء  في  أفریقیا  في  والغاز  النفط 
نفس  یضیف  كوفید19-،  وجائحة  الطاقوي 

المصدر.
كما ستكون القضایا التنظیمیة األخرى وتقییم 
الجزائر سنة  تترأسھا  التي  المنظمة،  أنشطة 
االجتماع  ھذا  أعمال  2021، ضمن جدول 
االجتماع  الدورة  ھذه  وسیسبق  الوزاري. 
للمنظمة،  التنفیذي  للمجلس  العاشر  العادي 
الذي سیعقد الیوم عبر تقنیة التحاضر المرئي 

عن بعد، حسب البیان.
الدولیة  الحكومیة  المنظمة  ھذه  وتھدف 
المشتركة  المبادرات  تعزیز  إلى  األفریقیة 
اإلدارة  واستراتیجیة  بالسیاسة  یتعلق  فیما 
(المنبع  البترول  صناعة  مجاالت  جمیع  في 
األعضاء  الدول  تمكین  أجل  من  والمصب) 

من االستفادة من أنشطة استغالل النفط.
السیاسات  تنسیق  تعزیز  إلى  تھدف  كما 
األعضاء  للدول  التجاریة  واالستراتیجیات 
إدارة  أجل  من  المعلومات  تبادل  خالل  من 
أفضل  بشكل  المتجددة  غیر  مواردھا 
عادلة  ومداخیل  صادراتھا  من  واالستفادة 
إلى  المساعدة  تقدیم  وسائل  دراسة  وكذلك 
أجل  من  للنفط  المستوردة  االفریقیة  الدول 

تلبیة احتیاجاتھا من الطاقة.
 ،1987 سنة  أنشئت  التي  المنظمة،  وتضم 

خمسة عشر (15) دولة عضو وھي الجزائر 
وأنغوال وبنین والكامیرون والكونغو وساحل 
وتشاد  ونیجیریا  والنیجر  والغابون  العاج 

ومصر  الدیمقراطیة  الكونغو  وجمھوریة 
وغینیا االستوائیة ولیبیا وجنوب إفریقیا وكذا 

دولتین مراقبتین وھما السنغال وغانا.

أكد مشاركون في لقاء تكویني نظم، أمس، 
بأدرار حول مكافحة داء الرمد الحبیبي 
أن الجزائر حققت نتائج جد إیجابیة في 

القضاء على ھذا المرض من خالل الجھود 
التي بذلت في ھذا المجال ألزید من 10

سنوات .
   ع.ط

الصحة،  وزارة  ممثل  الصدد  ھذا  في  أشار 
التكویني  اللقاء  ھذا  خالل  یوسف،  طرفاني 
الذي أقیم بفندق توات بأدرار بحضور ممثلة 
في  لجنة خبراء  للصحة و  العالمیة  المنظمة 
مكافحة الرمد الحبیبي، أن البرنامج الوقائي 
سنة  منذ  العمومیة  السلطات  باشرتھ  الذي 
2013 «أثمر نتائج جد إیجابیة في القضاء 

بشكل شبھ تام على داء الرمد الحبیبي».
إلى  اللقاء یھدف  أن  ذاتھ  المسؤول  وأضاف 
تكوین مكلفین بإجراء عملیة إحصاء مسحي 
في  الحبیبي  الرمد  بداء  اإلصابات  لحاالت 
إطار التحقیق للوقوف على مدى مطابقة واقع 

مكافحة ھذا الداء للمعدل العالمي.
ومن جھتھا، أوضحت ممثلة مكتب المنظمة 
حوریة،  خلیفي  بالجزائر،  للصحة  العالمیة 
مع  بالتنسیق  ینظم  الذي  التكویني  اللقاء  أن 
وزارة الصحة یھدف إلى إجراء تحقیق عبر 
12 والیة بجنوب الوطن، بما فیھا الوالیات 
الجدیدة، بمشاركة خبراء في المجال من ذات 
للقضاء  الوطنیة  الحملة  إطار  في  المنظمة 
فیھا  «قطعت  التي  الحبیبي  الرمد  داء  على 
الستصدار  تؤھلھا  معتبرة  أشواطا  الجزائر 
للصحة  العالمیة  المنظمة  من  دولیة  شھادة 

للقضاء على ھذا الداء».
وفي ھذا اإلطار، كما أضافت، سیتم تدریب 
فرق العمل المكلفة باإلحصاء بإشراف خبراء 
داخل  ومن  للصحة  العالمیة  المنظمة  من 
الوطن حول البروتوكول المعتمد من طرف 
ھذه المنظمة في إجراء حملة اإلحصاء التي 

ستنطلق في 22 دیسمبر الحالي.
ومن جانبھ، أوضح ممثل لجنة خبراء مكافحة 
الرمد الحبیبي المشرفة على تأطیر ھذا اللقاء 
الجزائر  أن  العید،  محمد  تیجاني  التكویني، 

برنامج  مسار  من  األخیرة  المرحلة  بصدد 
أن  إلى  مشیرا  المرض،  ھذا  على  القضاء 
الجزائر بدأت العمل الوقائي الصحي في ھذا 
من  لالستقالل  األولى  السنوات  منذ  المجال 
معاینة  یتضمن  متكامل  عمل  مباشرة  خالل 
الریفیة عبر  المناطق  و  القرى  السكان عبر 

الوطن.
ولدى إشرافھ على انطالق أشغال ھذا اللقاء 
بھلول  العربي  أدرار  والي  ثمن  التكویني، 
قال،  كما  جاء،  الذي  الموضوع  ھذا  اختیار 
الجھود  خالصة  یعكس  حیث  أوانھ  «في 
المبذولة للقضاء على الرمد الحبیبي»، مشیرا 
خاصة  الصحیة،  المتابعة  تكثیف  أھمیة  إلى 
والمتابعة  الكشف  وحدات  مستوى  على 
محطة  أول  تشكل  ألنھا  المدرسیة  بالصحة 
للتأمین الصحي القاعدي والتشخیص الوقائي 
وسیستفید  الصحیة.  اآلفات  لكل  المبكر 
األعوان الطبیون للفرق المعنیة بھذا التكوین 
ومنھجیة  معاییر  حول  عملیة  إرشادات  من 
الحبیبي  الرمد  إحصاء حاالت اإلصابة بداء 

ومسبباتھ ووسائل مكافحتھ وقائیا وعالجیا.

يترأس وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة األفريقية 
للبلدان المنتجة للنفط، الدورة العادية الـ41 لمجلس وزراء المنظمة، التي ستعقد عبر تقنية 
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برمجت أكثر من 200 عملیة جراحیة مجانیة لفائدة فئات اجتماعیة ھشة بوالیة األغواط في إطار 
فعالیات الطبعة الـ 15 للقافلة الطبیة الجراحیة التضامنیة التي تنظمھا جمعیة «تجمي» اإلنسانیة 

الثقافیة لبلدیة العطف (والیة غردایة)، حسبما علم أمس من المنظمین .
وتستھدف ھذه العملیات الجراحیة مرضى كانت قد أجریت لھم فحوصا طبیة شھر نوفمبر الماضي 
باستخدام  أحدث التقنیات العالمیة في جراحة األنف و األذن الحنجرة وجراحة المسالك البولیة 
وجراحة األعصاب وجراحة األطفال والجراحة العامة، حسبما صرح لوكالة األنباء الجزائریة، 

مدیر الصحة والسكان عبد المجید تیغة.
وتأتي ھذه القافلة في إطار شراكة بین جمعیة «تجمي» والمؤسسة العمومیة االستشفائیة أحمیدة 
بن عجیلة و المؤسسة العمومیة االستشفائیة 240 سریرا باألغواط و كذلك مع المؤسسة العمومیة 

االستشفائیة ھواري بومدین بقصر الحیران، وفق ذات المسؤول .
ومن جھتھ أوضح رئیس جمعیة «تجمي» اإلنسانیة الثقافیة، بن یوسف محمد، أن المبادرة یشارك 
فیھا أطباء أخصائیون من مختلف أرجاء الوطن منخرطون في الجمعیة یرافقھم طاقم شبھ طبي 
بمستشفى  الطبي  الشبھ  و  الطبي  الطاقم  إلى  إضافة  الجراحیة،  العملیات  في  متطوع متخصص 

األغواط.
Ω.±
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أعلن االتحاد الوطني لمنظمات المحامین عزمھ تنظیم 
جمعیة عامة طارئة لمناقشة موضوع النظام الجبائي الجدید 

المفروض على المحامین في قانون المالیة لسنة 2022.
ودعا أمس االتحاد الوطني لمنظمات المحامین في بیان 

لھ، كافة المنضویین تحت لواءه لعقد جمعیة عامة طارئة 
في ال 8 جانفي من العام القادم بنادي المحامین بقسنطینة 
لمناقشة موضوع النظام الجبائي المفروض على المحامین 

في قانون المالیة لسنة 2022.
یشار إلى أن االتحاد الوطني لمنظمات للمحامین قد دخلوا 
في إضراب ألربعة أیام، وقاطعوا العمل القضائي، خالل 
األیام القلیلة الماضیة، جراء انسداد جمیع قنوات الحوار 

بخصوص النظام الضریبي المفروض على المحامین 
بموجب قانون المالیة 2022.

Ω.±



5 إقتصادي

ركود حاد یضرب السوق منذ سنوات 
والوكاالت مھددة باإلفالس

حادة  أزمة  سنوات  منذ  العقار  سوق  ویعاني 
بسبب  األخیریتین  السنتین  أكبر  بشكل  تفاقمت 
التي  الشرائیة  القدرة  وأزمة  الصحیة  األزمة 
یعاني منھا أغلب الجزائریین، حیث بات العقار 
الطبقة  من  سواء  المواطنین  اھتمامات  أخر 
المتوسطة وحتى من أصحاب الشكارة وھو ما  
الوكاالت  من  بالمائة   70 حوالي  إلفالس  أدى 
ھذه  وضعت  حیث  بالسوق  المتواجدة  العقاریة 
المتبقیّة  في حین تصارع  لعملھا  حّدا  الوكاالت 
وكاالت  أصحاب  من  عدد  ویري  للبقاء،  منھا 
عقاریة تنشط في العاصمة أن نشاطھم آیل إلى 
الزوال نتیجة الركود الذي یعصف بسوق العقار 
منذ سنوات  مرجعین السبب  في ھذا الركود إلى 
الغالء الملفت لإلنتباه في أسعار الشقق والمنازل 
التي صارت تتراوح ما بین 600 ملیون سنتیم 
من  مجموعة  حسب  سنتیم  مالییر  وأربعة 
والحّي  بالموقع  المتعلقة  علیھا  المعتمد  المعاییر 
ھذه  مسیرو  كشف  اخر  جانب  من  والمساحة. 
تأثر  أیضا  الكراء  سوق  أن  العقاریة  الوكاالت 
السنتین االخیریتین بسبب االزمة الصحیة فكراء 
تبحث  كانت  التي  الكبرى  والمقرات  الفیالت 
المال ورجال  أجنبیة وأصحاب  عنھا مؤسسات 
األعمال، تراجع بسبب ازمة كورونا مؤكدین أن 
الشقق وخاصة المتكّونة من غرفة أو غرفتین، 
باتت غیر مطلوب بشدة السنوات االخیریة بسبب 
إضافیة  خسائر  یعني  ما  وھو  الصحي  الوضع 

للوكاالت العقاریة.
فراغات قانونیة وسیطرة السمارة مستمر

بالمقابل ال یزال سوق العقار في الجزائر یعاني 
العدید من الفارغات القانونیة والتجاوزات والتي 
األخیر  ھذا  على  بالسیطرة  للسماسرة  سمحت 
تھمیش  من  العقاریة  الوكاالت  تشتكي  حیث 
یسیطر  وقت  في  البطالة  ومعاناتھا  دورھا 
السماسرة على المعامالت الضئیلة التي ال تزال 
تجري في السوق وھو ما یھدد وجود الوكاالت 
من جھة ویضر بالخزینة العمومیة التي ال تستفید 
بسنتیم واحد من ھذه العامالت، وغالبا ما یلجأ 
الباحثون عن شقق للكراء على وجھ الخصوص 

اإلعالنات  ومختلف  اإللكترونیة،  المواقع  إلى 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المنشورة 
للبحث على عقار ظنا منھم أن ھذا السبیل سیوفر 
والضرائب،  العقاریة  الوكالة  مصاریف  علیھم 
غیر  المعامالت  ھذه  أن  یدركون  ال  لكنھم 
مافیا  طرف  من  للتحایل  تعرضھم  قد  المعتمدة 
العقار، ما قد یكلفھم خسارة كل ویري متعاملون 
في سوق العقار أن الفوضى الحاصلة في قطاع 
الذین  االنتھازیین  بعض  أطماع  غذت  السكن، 
حّولوا كل المستودعات واألماكن التي یملكونھا 
مثل  الشروط،  أدنى  مراعاة  دون  سكنات  إلى 
منافذ التھویة وقنوات الصرف الصحي داعیین 
العتماد معاییر صارمة في الكراء وسن قانون 
الشراء  الباحثین عن كراء عقار او حتي  یجبر 
على المرور بالوكاالت العقاریة حتى یتم تنظیم 
ھذه المعامالت بشكل یحسن من نشاط الوكاالت 
العمومیة  للخزینة  إضافیة  مداخیل  ویضمن 
كراء  على  المفروضة  الضرائب  من  تحصل 

وشراء العقارات في الجزائر.

عویدات: الوكاالت العقاریة
 باتت تحت رحمة "البزناسیة"

السنوات  الجزائر  في  العقار  سوق  واقع  وعن 
للوكاالت  الوطنیة  النقابة  رئیس  یرى  األخیرة  
األخیر  ھذا  أن  عویدات  الكریم  عبد  العقاریة، 
ال یزال یعیش فوضى كبیرة ولم تنجح مختلف 
تصریحات  في  مشیرا  انھائھا   في  القوانین 
لـ"الرائد" أن ھذه الفوضى تدفع ثمنھا الوكاالت 
التي اختفي أزید من 70 بالمائة منھا من السوق، 
وأشار عویدات في السیاق ذاتھ أن سوق العقار 
یعیش ركود من سنوات بسبب معضل األسعار 
وتراجع االقبال واسقاط شراء عقار من حسابات 
قائمة  بقیت  العوامل  ان ھذه  الجزائریین مشیرا 
الوكاالت  نشاط  جعل  ما  وھو  سنوات  منذ 
بأنھ   قائال  المتحدث  وواصل  مھدد،  العقاریة 
رحمة  تحت  أصبحت  العقاریة  الوكاالت  أغلب 
في  منطقھم  یفرضون  الذین  العقار  "بزناسیة" 
غیر  القنوات  عبر  التعامل  أن  مضیفا  المیدان، 
الرسمیة وبعقود عرفیة یوقع عشرات المواطنین 
ضحیة احتیال لعدم وجود أي وثیقة رسمیة تثبت 
یغرق  التي  المشاكل  عن  فضال  الملكیة،  انتقال 

وغیر  الفالحي  الوعاء  كطبیعة  الزبون  فیھا 
المطابق لشروط التعمیر. ویرى ذات المتحدث 
واالحتیال صعب  "البزنسة"  ظاھرة  انتشار  أن 
العقاریة  المعامالت  عدد  إحصاء  عملیة  من 
سنویا،  العقار  سوق  یستقطبھا  التي  واألموال 
مسؤولیتھا  تحمل  إلى  الرسمیة،  الجھات  داعیا 

الكاملة في مجال تطھیر ملف العقار.

اقتراح سعر مرجعي "مسقف"
 لبیع وكراء العقارات عبر الوطن

وفي السیاق ذاتھ وأرجع عویدات بقاء سعر العقار 
على  والسماسرة  الدخالء  استحواذ  إلى  مرتفعا 
أكثر من 90 بالمائة من سوق العقار في الجزائر، 
المعتمدین. وھي  الوكالء  ید  في  اآلخر  والباقي 
قلیلة جدا، حسبھ، تصعب عمل الوكاالت  نسبة 
المتحدث  وطالب  األسعار،  تنظیم  في  المعتمدة 
من وزارة السكن التدخل لتنظیم السوق وإصدار 
مراسیم تجبر الجمیع على المرور عبر الوكاالت 
البلدان  في  موجود  ھو  ما  المعتمدة على غرار 
وتقدمت   سبق  فدرالیتھ  أن  مشیرا  المتطورة، 
سوق  ضبط  بمقترح  والعمران  السكن  لوزارة 
العقار بالجزائر عن طریق إنشاء الئحة وطنیة 
تُدون فیھا أسعار المتر المربع لكل قطعة أرض 
إلى جانب سعر الشقق والعقارات على مستوى 
جمیع  بإشراك  والیة،  بكل  والبلدیات  األحیاء 
األسعار  لضبط  محاولة  في  العقاریة  الوكاالت 
"السماسرة"  ید  عن  وإبعادھا  العقار  سوق  في 
السكن  وزارة  راسلوا  أنھم  المتحدث،  وأضاف 
والعمران إلشراكھا في ھذا المشروع، أو إعطاء 
موافقتھا المبدئیة لمباشرة العملیة، مؤكدا استعداد 
منضویة  قانونیة  عقاریة  وكالة   1700 نحو 
تحت لواء الفدرالیة الوطنیة للوكاالت العقاریة، 
وإنشاء  تدوین  في  ُمساھمتھا  لتسجیل  المشاركة 
الئحة وطنیة لمتوسط سعر العقارات بالجزائر، 
إلى  توسیعھا  أیضا  یمكن  العملیة  أن  مضیفا 
الجزائر  تحصي  إذ  األخرى  العقاریة  الوكاالت 
نحو  6300 وكالة عقاریة أغلبھا في الجزائر 
العاصمة غیر أنھم لم یتلقوا أي رد من الوصایة 
من  أكثر  القطاع  في  الوزراء  تغییر  أن  مشیرا 
جلسات  لتنظیم  مساعي  أي  أیضا  عطل  مرة 

حوار أو تفعیل أي مقترحات.

تفاقم الركود الحاد في أسواق العقار بالجزائر السنوات األخیرة فیما ال تزال تھیمن المعامالت الموازیة على 
أكثر من 90 بالمائة من الصفقات التي تتم وھو ما تسبب في اختفاء تدریجي للوكاالت العقاریة حیث أفلست 
حوالي 70 بالمائة من الوكاالت الموجودة في السوق خالل الخمس سنوات األخیرة فیما تبقي معضلة األسعار 

مطروحة باألسواق وھو ما أدخل السوق "اإلنعاش" و جعل العّقار اخر اھتمامات الجزائریین.
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إعتبر "دلتا" المتحور األشد خطورة حالیا 
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جدد عضو متابعة ورصد تفشي كوفید19- ، البروفیسور إلیاس رحال، 
دعوتھ للتلقیح تجنبا للموجة الرابعة، مشیرا إلى أنھ رغم عدم تسجیل أي 

إصابة بمتحور أومیكرون إال أن الحذر مطلوب في مواجھة الفیروس.
وقال رحال، في  تصریحات لإلذاعة الوطنیة إن الوضع الصحي غیر 
ظل  في  اإلستشفاء  ومنحنى  المؤكدة  الحاالت  تصاعد  ظل  في  مطمئن 
وجود 2700 مریضا بالمستشفیات ، مشیرا إلى أن خفض ھذه األرقام 
"أومیكرون"  الجدید  المتحور  وبشأن  للتلقیح.  بكثافة،  و  العودة  یتطلب 
أوضح رحال أن مخبر باستور لم یسجل لحد اآلن أي إصابة بالمتحور 
الجدید ، " لكن ھذا ال یمنع من أن ندعو المواطنین لالحتیاط واإلسراع 
للقاح ألن المتحور األكثر فتكا في العالم حالیا ھو متحور دلتا".  مضیفا 
أن متحور أومیكرون موجود في التلفزیونات والمواقع االلكترونیة أكثر 
منھ في المجالت العلمیة ألن الخطر حالیا ھو متحور دلتا. وعاد  رحال 
بدایة  منذ  كورونا  وباء  لمكافحة  الجزائر  اتخذتھا  التي  اإلجراءات  إلى 
ظھوره مؤكدا أنھا إجراءات فعالة ومھمة ساھمت إلى حد كبیر من الحد 
من انتشار الوباء. وابرز بین ھذه اإلجراءات اإلسراع، كما قال، القتناء 
المؤسسات  وبعض  والمساجد  والمدارس  الجامعات  غلق  بعد  اللقاحات 
 – التكفل  تم  و  الفیروس.  ھذا  في  لتحكم  إطار  في  األجواء  غلق  وكذا 
یضیف- باألطقم الصحیة بعالوات مناسبة  وتكفلت الدولة بإعادة مواطنینا 
األخرى  القطاعات  تعاون  ھو  أیضا  المھم  والشيء  بالخارج.  المقیمین 
خصوصا قطاع الجماعات المحلیة حسب تعبیره. واشار رحال إلى أن 
توفیر اللقاح في بدایة األزمة شكل تحدیا كبیرا في ظل وجود ضغط كبیر 
من أكثر من 189 دولة للحصول علیھ، لكن اإلرادة السیاسیة التي أعلنھا 
التحدي ، حیث طلب،  لرفع  كبیرا  كانت دعما  الجمھوریة  السید رئیس 
المھمة  أقرب وقت، ورغم صعوبة  اللقاح في  توفیر  في شھر دیسمبر، 
إال أن ذلك تحقق بعد شھر جانفي ثم تواصل وصولھ حتى استالم 26

ملیون جرعة . األمر الثاني –یضیف- ھو تمكننا من فتح مصنع صیدال 
بھ  قامت  بما  نفتخر  یجعلنا  الذي  األمر  سینوفاك  لقاح  إلنتاج  بقسنطینة 

الدولة الجزائریة. 
R.¢S

خالل الفترة الممتدة
 من 12 إلى 13 دیسمبر 2021
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یشارك الصندوق الوطني للتقاعد في الندوة القومیة حول "تطویر أنظمة 
العربیة  الجمعیة  أطلقتھا  التي  الشمول"  وتوسعة  االجتماعي  الضمان 
للضمان االجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربیة، حسب ما افاد بھ 

الیوم االحد بیان لوزارة العمل و الضمان االجتماعي.
و أوضح البیان ان الصندوق الوطني للتقاعد ممثال بجعفر عبدلي المكلف 
دیسمبر   13 إلى   12 من  الممتدة  الفترة  خالل  یشارك  إدارتھ،  بتسییر 
القومیة  الندوة  العربیة) في  القاھرة (جمھوریة مصر  2021 في مدینة 
حول تطویر أنظمة الضمان االجتماعي و توسعة الشمول التي أطلقتھا 
الجمعیة العربیة للضمان االجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربیة.

على  الضوء  "تسلیط  إلى  المصدر-  ذات  حسب  الندوة،  ھذه  وتھدف 
الشمول  توسیع  و  االجتماعي  للضمان  الجدیدة  األنظمة  استشراف 

لمؤسساتھ واالستفادة من التجارب العربیة و الدولیة الرائدة".
كما یتمحور اللقاء حول واقع الحمایة االجتماعیة والتحدیات التي تواجھ 
أنظمتھ و دور الشركاء االجتماعیین في تطویرھا و كذا توسعة الشمول 

في مؤسسات الضمان االجتماعي.
ومن خالل ھذا اللقاء یتوقع الخروج بنتائج حول "السیاسات واإلجراءات 
العربیة  الدول  في  اإلنتاج  وأطراف  القرار  أصحاب  على  یجب  التي 
أداء  لتطویر  اتخاذھا  االجتماعیة  والتأمینات  الضمان  ومؤسسات 

المؤسسات العربیة المعنیة بالتأمینات االجتماعیة وتوسیع شمولیتھا.
•.´
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تمكنت وحدات الدرك الوطني في الفترة الممتدة من 01 إلى 11 دیسمبر 
من  مالیة  ومبالغ  العقلیة  المؤثرات  من  معتبرة  كمیة  من حجز  الجاري 
وأربعین  تسعة  توقیف  إلى  باإلضافة  السموم،  بـھذه  المتاجرة  عائدات 

(49) شخصا، حسب ما أورده أمس بیان لذات المصالح.
وجاء في البیان، أن وحدات الدرك الوطني تمكنت خالل الفترة الممتدة 
الجاري من حجز 72.869  قرصا مھلوسا  11 دیسمبر  الى   01 من 
من مختلف األنواع ومبلغ مالي قدره 7.235.980 دج و2.100 أورو 
من عائدات المتاجرة بـھذه السموم، باإلضافة إلى توقیف تسعة وأربعین 

(49) شخصا وحجز تسعة عشر (19) وسیلة نقل.
كما تم حجز  11.715 قارورة مشروبات كحولیة من مختلف األنواع 
حجز  وكذا  دج  ب15.400  یقدر  مالي  مبلغ  الى  باإلضافة  واألحجام 
مجال  وفي  أشخاص.   (08) ثمانیة  وتوقیف  نقل  وسائل   (08) ثمانیة 
الغش والتھریب تكمن ذات المصالح خالل نفس الفترة المذكورة من حجز 
572 قنطارا و40 كلغ من مادة التبغ و383.980 كیسا من نفس الـمادة 
باإلضافة الى 19.710 علبة سجائر وكذا حجز عشرة (10) وسائل نقل 

وتوقیف عشرین (20) شخصا.
•.´
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2021  الموافق 
ل 10 جمادى األولى  

1443 ه  
المحلي

ضمن االحتفاالت بمظاهرات 11 ديسمبر 

تدشين مشاريع بالحملة وتوزيع 
سكنات ومحالت تجارية بواليات الشرق

قال إن عديد الملفات سجلت نقلة نوعية نحو األفضل، والي المسيلة يكشف:

تعليمات لتجاوز العراقيل 
البيروقراطية أمام المستثمرين 

األسبوع  نهاية  الشرق  والية  عرفت 
تم  كما  التظاهرات   من  العديد  إحياء 
التنموية  المشاريع  من  العديد  تدشين 
لشباب  شهادات  تسليم  و  سكنات  وتوزيع 
دعم  أجهزة  مختلف  ضمن  مستفيدين 
بمحالت  استفادة  مقررات  و  التشغيل 

تجارية.
مظاهرات  بذكرى  االحتفال  وبمناسبة 
الرئيسية  المكتبة  أعدت  ديسمبر   11
قسنطينة  بوالية  مية,  العمو  للمطالعة 
مصطفى نطور, نشاطات متنوعة و ذلك 
الجاري  ديسمبر   12 إلى   9 من  الفترة  في 
المقاومة  للكتاب من  إقامة معرض  شمل 
«ما  فيديو  و عرض  التحريرية  الثورة  إلى 
الفنان  إعداد  من  فرنسا»  عن  تعرفه  ال 
معرض  و  بوصفصاف  الزمان  بديع 
«تعذيب  بعنوان  الفوتوغرافية  للصور 
نشاط  افتتاح  إلى  باإلضافة  معاناة»  و 
قراءات  (فرع قسنطينة) في  الشعر  بيت 
إلى  جسر  «قسنطينة  شعار  تحت  للوطن 
الميتا شعر». كما تضمن البرنامج تقديم 
عمق  من  «صرخة  بعنوان  جامع  كتاب 
الثورة» من طرف االستاذة حبيبة نقوب و 
ورشات فنية و تثقيفية خاصة. بالمقابل 
من  العديد  تدشين  أخرى  واليات  عرفت 
109 ربط   تم  بسكرة,  فبوالية  المشاريع 
(شمال  وجمورة  برانيس  ببلديتي  سكنات 
الطبيعي  الغاز  بشبكة  بسكرة)  شرق 
التي تعززت شبكة  على غرار والية قالمة 
بتدشين  الجنوبية  بناحيتها  الطرقات 
حد  وضع  شأنه  من  معبد  ريفي  طريق 
وتجمعات  مشاتي  عدة  سكان  لمعاناة 
العربي  عين  بلديتي  بين  ريفية  سكنية 
وكانت  العزلة.  عنهم  ويفك  جراح  وبن 
والعسكرية  المدنية  الوالية  سلطات 
منظمات  عن  بممثلين  مرفوقة 
وأبناء  المجاهدين  وأبناء  المجاهدين 
التذكاري  المعلم  إلى  الشهداء قد توجهت 
11 ديسمبر  المخلد لذكرى  الصيد»  «قرقار 
مبروك  عبدي  البطل  واستشهاد   1960

ببلدية عين العربي حيث تم عزف النشيد 
الوطني ورفع العلم الوطني والترحم على 
الوفد  قام  كما  الطاهرة.  الشهداء  أرواح 
بالمناسبة بزيارة أرملة المجاهد خضراوي 
ببلدية عين  مباركة  وازن  و هي  العمري  
على  الوالية  السيدة  وقفت  حيث  العربي 
الظروف االجتماعية التي تعيشها العائلة 
ووعدت بالتكفل بها. كما تم بأم البواقي 
الجنوبية  بالجهة  بريد جديد  مكتب  فتح 
بلدية  تعززت  فيما  لعاصمة  الشرقية 
تقع  جديدة  مندوبية  بفتح  خنشلة 
بوسط المدينة سيتم وضعها حيز الخدمة 
بداية من يوم غد األحد. وبتبسة أشرفت 
سلطات الوالية على وضع حيز الخدمة لبئر 
عميقة بحي «المدارس» بعاصمة الوالية 
و  الثانية  لترات في   8 تعادل  بقدرة ضخ 
هي عملية تم تمويلها من طرف الصندوق 
الوطني للمياه و من شأنها تدعيم التزويد 
بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان عدة  
أحياء بمدينة تبسة إلى جانب تدشين أول 
األنف  أمراض  عيادة خاصة لطب وجراحة 
واالذن والحنجرة. وبعنابة أشرفت سلطات 
األسرة  رفقة  والعسكرية  المدنية  الوالية 
أرواح  على  الترحم  مراسم  على  الثورية 
الحفصية  القلعة  بسجون  عذبوا  الذين 
المستعمر  بها  أقام  التي   (1284-1300)
وصناع  الثوار  لقمع  سجونا  الفرنسي 
المركز  احتضن  فيما  الوطنية،  المقاومة 
جيجل  بوالية  منصورية  بزيامة  الثقافي 
جديدة  سكنات  مفاتيح  تسليم   حفل 
ومقررات  اإليجاري  العمومي  بصيغة 
الريفي  للبناء  مالية  بإعانات  استفادة 
ذلك  و  عائلة   290 مجموعه  ما  لفائدة 
استلمت  الوالية. وبميلة  بإشراف سلطات 
المجاهد سليمان  أقيم بمتحف  في حفل 
محاضر  دينية  مرشدة   120 طبال  بن 
اإلدماج  بعملية  المعنيات  من  التنصيب 
واألوقاف  الدينية  الشؤون  قطاع  في 

بالوالية.
س.ز

 منها برامج سكنية ومولدات أكسجين 
بالمستشفيات 

3 واليات بالجنوب 
تستفيد من مشاريع 

تنموية   
تميزت االحتفاالت المخلدة للذكرى الـ61 لمظاهرات 11

ديسمبر 1960 عبر سائر واليات الجنوب بتوزيع سكنات و 
اعانات للسكن وكذا تدشين مشاريع جديدة.

فقد تم بوالية ورقلة توزيع 700 وحدة من مختلف 
صيغ السكن, من ضمنها 80 سكنا وظيفيا لفائدة قطاع 

التعليم العالي والبحث العلمي و220 إعانة للسكن الريفي 
و203 أخرى موجهة للبناء الذاتي و217 قرار ملكية في إطار 

التجزئات اإلجتماعية، حسب معطيات مصالح الوالية. وفي 
كلمة له بالمناسبة أوضح والي ورقلة, مصطفى أغامير، أن 
تعليمات قد وجهت لمباشرة عملية تطهير بطاقية طالبي 

السكن في كل بلدية, مضيفا أن مصالحه تعمل من أجل 
الرفع من حصص السكن بما يساعد على تلبية حاجيات 

المواطنين. 
وشارك الوفد الوالئي الذي كان يقوده رئيس الهيئة 

التنفيذية, في مراسم وضع حجر األساس إلنجاز مؤسسات 
تربوية وتدشين منشآت من ضمنها هياكل شبانية. 

وبوالية أدرار, تميزت إحياء ذكرى المظاهرات بتنظيم ندوة 
تاريخية بمبادرة من الكشافة اإلسالمية الجزائرية بالمكتبة 
الرئيسية للمطالعة العمومية, إلى جانب تنظيم تظاهرات 

ثقافية ورياضية. وبوالية تمنراست, تم بذات المناسبة 
التاريخية وضع حيز الخدمة مولد أكسجين على مستوى 
مستشفى مصباح بغداد بعاصمة الوالية, و إطالق إسم 
المجاهد المتوفي «بايه بتبه» على متوسطة حي 2770

سكن بحي أنكوف, كما أعطيت إشارة انطالق حملة التبرع 
بالدم بساحة أول نوفمبر وأخرى للتلقيح ضد كورونا، 

وتسليم مقررات استفادة من إعانات البناء الريفي. وتميزت 
االحتفاالت المخلدة للذكرى ال 61 لمظاهرات11  ديسمبر 
1960 بوالية إيليزي بوضع حيز النشاط لملبنة جديدة 

أنجزت في إطار اإلستثمار الخاص وتدشين أربعة أقسام 
توسيعية بمتوسطة بن سبقاق محمد بحي الوئام ببلدية 

إيليزي فضال عن مطعم مدرسي بابتدائية بلباشير. 
كما وضع حجر األساس لعدة مشاريع من بينها حظيرة 

للنظافة بمنطقة النشاطات ومقر للمركز الطبي اإلجتماعي 
للوالية, وإطالق قافلة طبية تضامنية لفائدة سكان 

المناطق النائية, وكذا تسمية مطار تخمالت بإيليزي باسم 
المجاهد الراحل الحاج إبراهيم غومة. ونظمت بمناسبة 
تخليد الذكرى أل 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 بواليات 
جنوب الوطن مراسم الترحم على أرواح الشهداء بمقابر 

ومربعات الشهداء بحضور السلطات المدنية والعسكرية 
وأعضاء األسرة الثورية, وتليت بها فاتحة الكتاب ووضعت 

أكاليل من الزهور ترحما على أرواحهم الزكية.

في مسابقة ستتم على أساس الشهادة
 توظيف أطباء وإداريين 

بمؤسسة الصحة الجوارية ببراقي

 العاصمة: 
تفكيك عصابة في تزوير 

األختام 

 باتنة
رحلة تجوال على األقدام الكتشاف 

سحر الطبيعة بحظيرة بلزمة

الجوارية  الصحة  مؤسسة  أعلنت 
لبراقي عن فتح مسابقات للتوظيف 
سنة  بعنوان  الشهادة،  أساس  على 

.2021
العمومية  المؤسسة  وكشفت 
الرتب  عن  لبراقي  الجوارية  للصحة 
أساس  على  بها  اإللتحاق  وشروط 
المطلوبة،  والتخصصات  الشهادة 
المفتوحة.  المالية  المناصب  وعدد 
في  عام  بطبيب  األمر  ويتعلق 
الصحة العمومية،  والتوظيف خاص 
شهادة  على  الحائزين  للمترشحين 
معادلة  شهادة  أو  الطب  في  دكتور 
الصحة  في  عام  أسنان  وجراح  لها. 
العمومية، للمترشحين الحائزين على 
شهادة جراح أسنان أو شهادة معادلة 
الصحة  في  عام  صيدلي  ورتبة  لها. 
الحائزين  للمترشحين  العمومية، 
على شهادة صيدلي أو شهادة معترف 
متصرف  منصب  إلى  باإلضافة  بها. 
على  الحائزين  للمترشحين  محلل 
لها.  معادلة  شهادة  أو  ماستر  شهادة 
ورتبة متصرف للمترشحين الحائزين 
شهادة  أو  ليسانس  شهادة  على 
معادلة لها. وعون إدارة، للمترشحين 

الثالثة  السنة  شهادة  على  الحائزين 
وعون  كاملة.  الثانوي  التعليم  من 
على  الحائزين  للمترشحين  مكتب 
التعليم  من  األولى  السنة  شهادة 
رتبة  إلى  باإلضافة  كاملة.  الثانوي 
للمترشحين  رئيس  إداري  محاسب 
الدراسات  شهادة  على  الحائزين 
من  المسلمة  التطبيقية  الجامعية 
المتواصل،  التكوين  جامعة  طرف 
شهدة  على  الحائزين  والمترشحين 
إداري،  محاسب  ورتبة  سام.  تقني 
شهادة  على  نالوا  الذين  للمترشحين 
على   الحائزين  والمترشحين  تقني، 
في  سامي  تقني  ومنصب  شهادة. 
المترشحين  تخص  اآللي  اإلعالم 
الدراسات  شهادة  على  الحائزين 
من  المسلمة  التطبيقية  الجامعية 
المتواصل،  التكوين  جامعة  طرف 
شهادة  على  الحائزين  والمترشحين 
أمين  وثائقي  رتبة  أما  سام.  تقني 
المترشحين  تخص  محفوظات 
ليسانس  شهادة  على  المتحصلين 
شهادة  أو  المكتبات  إقتصاد  علم  في 

معادلة لها.
س.ز

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

غير المشروع للمؤثرات العقلية.
العامة  لمديرية  بيان  في  جاء  و 
اذن  التماس  بعد  أنه  لألمن 
المختصة  النيابة  من  بالتفتيش 
أشخاص   07 توقيف  تم  اقليميا 
و60  30 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 

وصفات  يستخدمون  كانوا  سنة 
اختام  عليها  فارغة  مزورة  طبية 
لغرض  باألطباء  خاصة  مقلدة 

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

المختصة إقليميا.
ق.م

الوطنية  الحظيرة  إدارة  احتفلت   
الدولي  باليوم  باتنة  بوالية  بلزمة 
للجبل المصادف سنويا لـ11 ديسمبر 
األقدام  على  تجوال  رحلة  بتنظيم 
عشاق  لفائدة  كلم   14 مسافة  على 
الطبيعة لتمكنهم من اكتشاف سحر 
المناطق الخالبة التي تزخر بها هذه 
األرز  بأشجار  تشتهر  التي  المحمية 

األطلسي.
والبرودة  الماطرة  األجواء  تثن  ولم 
كان  الذي  الضباب  وكذا  الشديدة 
األسبوع  هذا  بداية  بقوة  حاضرا 
المحافظة  أنحاء قطاع  على مختلف 
الوطنية  للحظيرة  التابع  فسديس 
التجوال  هواة  عزم  من  بلزمة، 
العلوم  معهد  طلبة  من  وأغلبهم 
البيطرية والزراعية بجامعة باتنة1، 
الذين استعدوا أمس السبت للرحلة 
هذه  غابات  اكتشاف  على  وأصروا 

المنطقة ولو حتى تحت المطر.

جرمة  غابة  من  البداية  وكانت 
مسلك  عبر  الشرقي  المنحدر  من 
قطع  كلم،   14 مسافة  عل  يمتد 
ويزيد  الجولة  في  المشاركون  فيها 
طلبة  بين  متجول   100 عنِ عددهم 
وأساتذة و إطارات في حظيرة بلزمة 
مناطق جبلية تزخر بأصناف نباتية 

متنوعة.
ميزها  التي  التجوال  رحلة  وتخلل 
الوقوف  لألمطار  متقطع  تهاطل 
التي  الجبل  غزال  محمية  عند 
لوكالة  أكده  ما  حسب  استحدثت، 
حظيرة  مدير  الجزائرية،  األنباء 
نهاية  دهيمي،  األمين  محمد  بلزمة 
الثمانينات خصيصا الستقبال أزواج 
الحظيرة  إدارة  الجبلي وقامت  الغزال 
حينها بوضع سياج لها وفق برنامج 
الصنف  على  للمحافظة  سطرته 
العملية  االندثار..لكن  من  وحمايته 
العشرية  وساهمت  تكتمل  لم 
هذه  اندثار  في  بعد  فيما  السوداء 
منها  الهدف  كان  التي  المحمية 
بالمنطقة  الجبل  غزال  على  اإلبقاء 
وخصوصا بالحظيرة الوطنية بلزمة.

في  المشاركون  توقف  وبعدها 
عند  المسلك  نهاية  في  الجولة 
الحراجيون  يستغله  خشبي  بيت 
لتستأنف  الميدانية  خرجاتهم  في 
تقتطع  كانت  التي  الرحلة  بعدها 
لتقديم  األخرى  و  الفينة  بين 
شروح عن التنوع النباتي والحيواني 
و  كاسر  جبل  إلى  وصوال  بالحظيرة 
الشمالية  بالجهة  المعدني  منبعه 

الغربية من المحمية.

قال جالوي خالل استضافته 
إذاعة  أمواج  أثير  عبر 
لعرض  الجهوية،  المسيلة 
تنصيبه  منذ  االنجازات  أهم 
في  الوالية  رأس  على 
شرع  أنه   ،  2020 سبتمبر 
بانشغاالت  التكفل  في 
والصناعيين  المستثمرين 
بهم سواء  لقاءاته  من خالل 
الكثر  اإلستقبال  طريق  عن 
التى  تلك  أو  34مستثمر  من 
التى  اللقاءات  ضمن  تندرج 
مناسبات  عدة  في  نظمت 
تبين  والتى  االقتصاد  حول 
بسبب  مشاريعهم  تعطل 
وسوء  بيروقراطية  عراقيل 
وضعيات  ودراسة  معالجة 
مستوى  على  ملفاتهم 
والمديريات  المصالح 
ومتابعة  بمرافقة  المعنية 
اإلستثمارية  المشاريع 
احترام  عدم  السيما 
بسبب  القانونيه  األجال 
بيروقراطيه  خلفيات 
تعليمات  اسداء  تم  أين 

من  للحد  وتوجيهات  فورية 
ذهنيات البيروقراطية وهذا 
العقبات  وتذليل  بتسهيل 
وعراقيل  الصعوبات  وكل 
يسمح  حتى  تواجههم  التى 
بإيداع  المشاريع  الصحاب 
رخص  من  لتمكنهم  طلبات 
وشهادة  تجديدها  أو  البناء 
وكذا  اإلعتماد  أو  اإلستغالل 
القانونية في  األجال  احترام 
الشروع  ألجل  العقود  إعداد 
في  اإلنطالق  أو  تكملة  في 
اإلستثمارية  مشاريعهم 
التي  تلك  خاصة  العالقة 
اقتصادية  أهمية  تكتسي 

واجتماعية.
عن  األول  المسؤول  وأبرز 
لوالية  التنفيذية  الهيىة 
المسيلة، أنه تم منح سبعة 
رخص شهادة استغالل كانت 
انتاج  وجدات  ثالث  عالقة، 
و  بالخدمات،  تتعلق  وأربعة 
كانت  انشاء  مقررة   46 منح 
وجدات   25 منها  عالقة 
42 منح  و  انتاج  مصانع 

منها  وتجديدها  بناء  رخصة 
ووحدات  مصانع  لفائدة   12
في  مشاريع   20 انتاج، 
قطاع  الصحية،26  الخدمات 
سياحي،  قطاع   06 خدماتي، 
باإلضافة إلى إتمام اإلجراءات 
ملف  لـ22  الخاصة  اإلدارية 
عقود  بإعداد  الخاصة 
يضيف  سمح   مما  اإلمتياز، 

ذات المسؤول بدخول ما يزيد 
استثماري  مشروع   14 عن 
900 وتوفير  الخدمة  حيز 

دخول  يتوقع  كما  منصب، 
أكثر من 100 مشروع اخر حيز 
الخدمة نهاية الثالثي الثاني 
يسمح  مما   2022 سنة  من 

بتوفير مناصب شغل. 

أكد عبد القادر جالوي والي المسيلة، أن ملف اإلستثمار وعديد الملفات سجلت 
نقلة نحو األفضل في انتظار تسوية كل الملفات العالقة، وفتح المجال أمام استثمار 

محمد.قخالق للثروة.
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 هوس اضطراب كشط الجلد 
    يعرف اضطراب كشط الجلد 

النفسي أو التسحج الجلدي بأنه 
مرض شديد يقوم المصاب به 

بكشط جلده لدرجة تؤدي إلى إصابته 
بالجروح، و يذكر أن العديد من 

األشخاص ال يملكون الوعي الكافي 
تجاه هذا المرض، غير أن نسبة 

المصابين به تعد كبيرة، و هذا ما 
promisesbeha-”  ذكره موقع

vioralhealth.com“  الذي أشار إلى 
أن هذا المرض يعد من اضطرابات 

السيطرة على الدوافع. 
   و يذكر أن مصابي هذا االضطراب 

في بعض األحيان يكون لديهم 
اضطرابات أخرى أيضا، من ضمنها 
اإلدمان على المخدرات و اضطراب 

الشخصية الحدية و تشوه الجسم و 
يعد اضطراب كشط الجلد النفسي 

أكثر شيوعا بين المراهقين، كما أن 
اإلناث أكثر عرضة لإلصابة به من 

الرجال.
  و يعاني مصابو اضطراب كشط 

الجلد النفسي من أعراض عديدة من 
ضمنها اآلتي : سلخ الجلد، فرك الجلد 

القهري، اللمس المتكرر للجلد، حفر 
الجلد، و الضغط المتكرر على الجلد، 

و عادة ما يترافق كشط الجلد مع 
مشاعر قوية، كما أنه يمكن القيام 

به من خالل األصابع أو باستخدام 
أدوات أخرى كالمالقط، و معظم 

مصابي هذا االضطراب يركزون على 
جلد منطقة رئيسية في الجسم، و 

التي عادة ما 
تكون الوجه.

   قد يتغير لون الجلد و يصبح مليئا 
بالندب، و ذلك في المنطقة المصابة 
التي يكون التركيز في الكشط موجها 

عليها، و قد تحدث إصابات شديدة 
تؤدي إلى تلف الجلد بين الحين 

و اآلخر، و قد يؤدي األمر في كثير 
من األحيان إلى حدوث االلتهابات 

الجلدية، و يذكر أن هذه السلوكات 
المرضية تتصاحب مع مشاعر 

عديدة، من ضمنها الشعور بالذنب و 
العجز، باإلضافة إلى الخزي و اإلحراج، 

و هذه المشاعر تنجم عن تأثيرات 
االضطراب العضوية، غير أنها 

تؤدي بدورها إلى المزيد من الكشط 

الجلدي.
  و تشير الدالئل إلى أن العالج يكون 
بشكله األفضل عندما يجتمع العالج 

الدوائي مع العالج السلوكي، و قد 
وجد أن األدوية التي تثبط نواقل 
معينة للسيروتونين تعد فعالة 

ضد السلوكات القهرية و األفكار 

الوسواسية، و قد وجد أيضا أن 
العالج المعرفي السلوكي يساعد 
المصاب على فهم نمط سلوكه و 

أفكاره المرضية، مما يجعله يتمكن 
من البدء باتجاه جديد و صحي في 

طريق الشفاء.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 برنامج تنحيف البطن 
و التخلص منه نهائيا

البطن     تنحيف  برنامج  أي  على  االعتماد  يمكن 
أن  حيث  المثالي،  الوزن  إلى  الوصول  أجل  من 
يهتم  أن  يجب  التي  المهمة  األمور  من  التنحيف 
البطن،  و  السمنة  من  يعاني  الذي  الشخص  بها 
من  الكثير  تناول  بسبب  تنتج  المشاكل  هذه 
األكل و خصوصا الحلويات و السكريات و الوجبات 
الخفيفة المليئة بالكربوهيدرات، و التي تدخلها 
يتعامل  أن  عليه  يكون  سوف  الذي  جسمك  إلى 
مع كمية كبيرة من بالكربوهيدرات، و بما أنك ال 
تمارس أي مجهود عضلي أي أنه ال يوجد أي منفذ 
الجسم  فان  الطعام  من  الكمية  هذه  لتصريف 

يضطر إلى تحويلها إلى دهون و تخزينها تحت الجلد.
العصائر  و  السكرية  المشروبات  و  الحلويات  أن يكون خالي من  البطن يجب  برنامج تنحيف  لذلك فان     
و  الخضار  على  االعتماد  عليك  المضرة  األطعمة  هذه  من  بدال  و  الخفيفة،  الوجبات  و  بالسكر  المليئة 
الشعور  ألياف غذائية سوف تساعدك على  الطبيعي بدون عصرها، ألنها تحتوي على  الفواكه بشكلها 

بالشبع.
يسير  األمر  أن  حيث  للجنسين،  البطن  تنزيل  أجل  من  السابق  الغذائي  النظام  على  االعتماد  يمكن  و     
الوجبات  و  بالسكريات  المليئة  األطعمة  من  التخلص  يجب  بحيث  االختالف،  يوجد  ال  و  الطريقة  بنفس 
الخفيفة التي تتميز بأنها سريعة الهضم و باحتوائها على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي ال تجد 

مكانا تذهب إليه في الجسم سوى التحول إلى دهون و البقاء تحت الجلد. 

يتعلم اإلنسان أشياء معيّنة و هو ال يزال    
في رحم أمه، على عكس االعتقاد الشائع 
فيها  تبدأ  التي  اللحظة  هي  الوالدة  أن 
بذاته،  قائما  كائنا  بوصفه  اإلنسان  حياة 
Psicologia) مجلة  نشرته  تقرير  في  و 
y Mente)  اإلسبانية، قال الكاتب أدريان 
من  طويل  وقت  قبل  الطفل  إن  تريغليا 
مغادرته رحم أمه، يكون قادرا على تعلم 
و  فيها،  سيعيش  التي  البيئة  عن  أشياء 

هو ما أظهرته تجارب عدة.
الجنين  أن  عليه  المتعارف  من  الصوت: 
قبل  أمه  صوت  إلى  التعرف  يستطيع 
األمر  هذا  لعل  و  طويلة،  بمدة  الوالدة 
هو  و  التعلم  على  قدرته  على  دليل  خير 
التي  بالمعرفة  ذلك  يتعلق  إذ  أمه،  رحم  في 
الشخص  إلى  التعرف  منها في  الهدف  يتمثل  التي  المتكررة  التجارب  لديه عن طريق  تتشكل 

الذي سوف يعتني به بمجرد والدته.
لديهم منذ  لم يولدوا بعد، حتى يكون  الذين  إلى أطفالهن  بالتحدث  األمهات  تُنصح  لذلك     
بهذه  و  المتعددة،  مهاراتهم  ممارسة  لهم  تتسنى  لكي  و  مختلفة  محفزات  األولى  اللحظات 
الطريقة، ال يتعرف الجنين إلى أصوات األشخاص المقربين منه فحسب، بل يمكنه أن يكتشف 
الجنين  أن  ثبت  المثال،  سبيل  فعلى  الحمل،  مرحلة  امتداد  على  األخرى  األصوات  من  كثيرا 

يستطيع التعرف إلى الموسيقى من المسلسالت التلفزيونية التي تشاهدها األم بانتظام.
 الرائحة

   و ذكر الكاتب أن األطفال ال يستطيعون التعرف إلى صوت األم فحسب، بل إلى رائحتها 
أيضًا، و من المثير لالهتمام أن األطفال حديثي الوالدة يفضلون رائحة العرق إذا كانت 
تابعة ألمهاتهم، كما يتفاعل الرضع في األسابيع األولى من الوالدة بوجه كبير مع رائحة 
الذي كانوا يطفون فيه في رحم األم، و يمكن أن يعطي هذا فكرة عن  السلوي  السائل 

كيفية تعرف الطفل إلى رائحة األم في كل شيء تابع لها.
  اللمس

  و تؤدي حاسة اللمس دورا مهما في عملية التعلم أثناء الحمل إلى جانب كل من حاستي 
الشم و السمع، فقد أظهر بحث حديث كيفية ميل األجنة إلى االستجابة لحركات اليد التي 

تقوم بها األم عند مداعبة بطنها، بدرجة أكبر حتى من صوتها.

 الفازلين لصحة 

الشعر

áë°üdG

  الفازلين معروف بخصائصه في إزالة تقصف األطراف و الترطيب أيضا و تغذية الشعر 
بصفه رائعة، كما أنه يستعمل لتكثيف شعر الرموش و نظرا لكثرة استعماله نقدم لكم 

هذه الطرق لمساعدتك على تحسين صحة شعرك.
• استخدام الفازلين على نهايات الشعر المتقصفة، يساعد ذلك على تغذيتها و ترطيبها 

بعمق إلصالحها و استعادة مظهرها الحيوي، عادة ما يحدث تقصف النهايات نتيجة 
للغسيل المتكرر للشعر أو الستخدام األدوات الحرارية و الصبغات الكيماوية بشكل مفرط، أو 
بسبب المناخ الجاف مما يؤدي النتزاع الزيوت الطبيعية التي تحمي طبقات الشعر الخارجية.

• احرصي على استخدام كمية صغيرة تكفي لتدليك نهايات الشعر، بذلك يعيد الفازلين 
بناء الحاجز الخارجي الذي يتصدى للعوامل الخارجية، لكن احذري فإن استخدام كميات كبيرة 

قد يتسبب في ملمس دهني مزعج.
• الفازلين يعالج نهايات الشعر المتقصفة، إذا كنتِ تعانين من مشكالت تساقط الشعر 

و ضعف الجذور، و تدليك فروة الرأس لتحفيز البصيالت المتصاص المزيد من العناصر 
الغذائية و مكافحة التساقط.

• الفازلين لنمو الشعر وكثافته، فقط ضعي كمية بسيطة على أطراف أصابعك مع 
التدليك الجيد لبضع دقائق، و ال تقومي بتوزيع الفازلين بين خصالت الشعر و استخدميه 

على الجذور فقط، و ال تنسي استخدام شامبو لطيف لغسل الشعر بعد ذلك للتخلص من أي 
آثار دهنية لزجة.

• بالنسبة للكثير من األطفال، فإن القمل و حشرات الرأس مشكلة مزعجة قد تنتقل بشكل 
سريع نتيجة للعدوى الفطرية، فإلى جانب العالجات الطبية للتخلص من حشرات الشعر، 

يمكنكِ االستعانة بالفازلين، الذي يعمل على اختناق تلك الحشرات الصغيرة و يقتلها 
سريعاً، و عليكِ بتمشيط شعر األطفال جيداً باستخدام مشط ذو أسنان ضيقة للتخلص 

من بقايا الفازلين و الحشرات الالصقة به، ثم يشطف الشعر باستخدام شامبو لطيف.
• من االستخدامات الجمالية الفعّالة للفازلين كذلك هو تكثيف الرموش و تطويلها سريعاً، 
فقط وزعي القليل منه على أطراف الرموش باستخدام أعواد القطن، بهذا الشكل تتغلغل 

العناصر المغذية داخل أنسجة الرموش لترطيبها و تحفيز نموها، فقط طبقي الفازلين 
على رموشك كل ليلة قبل الذهاب للنوم لنتائج مذهلة خالل بضعة أسابيع فقط.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

تركها عليه حوالي ساعة ثم  و  المحتوي على صدأ  المكان  وضع قطعة بطاطس مقشرة على   
إزالتها و فرك المكان بقطعة قماش قطنية، سوف يالحظ إزالة الصدأ بكل يسر.

استخدام قشر الموز بواسطة التمرير به على المكان المبقع بالصدأ.   
استخدام ماء التمر الهندي في التنظيف، و ذلك بواسطة نقع مسحوق التمر في وعاء ماء واسع،    

ثم سكبه على المكان المبقع بكل رفق و البدء في التنظيف اليدوي باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة.
طريق  إتباع  يمكن  الصنبور  مثل  لمنظره  كبيرة  أهمية  توجد  ال  بالصدأ  المبقع  الشيء  كان  إذا    
إذا كانت طبقة  ألمونيوم، و  أو فرشاة سلك أو قطعة ورق  أو ورق الصنفرة  التنظيف  الكحت باستخدام سلك 

الصدأ سميكة يجب استخدام آلة حادة أوال ثم استخدام أداة ألطف منها.
إلى  تحويلها  على  يعمل  الصدأ  بقعة  مع  يتفاعل  عندما  أنه  حيث  الليمون،  حمض  استخدام    
األلمونيوم،  المينا،  طبقة  على  الليمون  حمض  استخدام  عدم  على  هنا  التنويه  يجب  لكن  و  اللون،  عديمة 
الرخام، و يتم استعماله عن طريق تذويب ملعقتين كبيرتين منه في لتر ماء ساخن و وضعه على مكان الصدأ 

ثم تمرير فرشاة خشنة عليه مع مراعاة حماية اليدين من التآكل بواسطة ارتداء القفازات.
النار المخفف في حاالت األرض المبقعة أو المعادن و لكن يجب الحذر عند إتباع هذه الطريقة   استخدام ماء 

لمنع حرق الجلد.
 من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

  أشياء يميزها الجنين في 
بطن أمه قبل أن يولد

 التخلص من بقع الصدأ الموجودة على األثاث

مجتمع
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اإلسباني  برشلونة  فريقا  يصل 
وبوكا جونيورز األرجنتيني للرياض 
«كأس  في  مباراة  لخوض  اليوم، 
على  غد،  يوم  المقررة  مارادونا»، 
بالعاصمة  بارك  مرسول  ملعب 
ضمن  الرياض،  السعودية 

فعاليات موسم الرياض.
من جانبه، وصف المستشار تركي 
الترفيه  هيئة  رئيس  الشيخ،  آل 
السعودية،  العربية  بالمملكة 
وتحدث  «تاريخية  بأنها  المباراة 

ومن  العمر».  في  واحدة  مرة 
المقرر، أن يعقد مدربا الفريقين، 
إتاحة  مع  اليوم،  مؤتمرًا صحفيًا 
أداء  أجل  من  فريق  لكل  الفرصة 
المباراة.  تدريب وحيد على ملعب 
اعتبارًا  المباراة  تذاكر  طرح  وتم 
أسعارها من  تبدأ  والتي  أمس  من 
و500 ألف   12 إلى  لتصل   ، رياالً  65

ريال.
ألول  مارداونا  كأس  مباراة  وتقام 
موسم  في  استحداثها  وتم  مرة، 

الرياض، فيما ستكون هناك مباراة 
الموسم  فعاليات  ضمن  آخرى، 
تجمع  المقبل،  جانفي  في  ذاته 
الفرنسي  جيرمان  سان  باريس 
وتم  والنصر.  الهالل  نجوم  وفريق 
فينغر،  آرسين  الفرنسي  اخيتار 
المدير الفني األسبق لنادي آرسنال 
نجوم  فريق  لتدريب  اإلنجليزي، 

النصر والهالل.

لخوض مباراة كأس مارادونا غدا

عاد أنطونيو كونتي، للعمل 
في الدوري اإلنجليزي، مرة 

أخرى الشهر الماضي، من بوابة 
توتنهام؛ حيث تولى قيادة 

الفريق بعد إقالة نونو سانتو 
من تدريب الفريق اللندني.

وقضى كونتي، موسمين 
في تشيلسي بين 2016 إلى 

2018، نجح خاللهما في الفوز 
بلقب الدوري اإلنجليزي، مرة 

واحدة، قبل أن ينتقل بعدها 
إلى تدريب إنتر ميالن والذي 
قاده أيضًا للتتويج بالدوري 

اإليطالي، قبل رحيله الصيف 
الماضي. ومنذ عودته إلى 

تدريب توتنهام، لم يصطدم 
كونتي، بأي من الفرق الكبرى 

في إنجلترا، لذا ستمثل 
مواجهة ليفربول، يوم األحد 

المقبل في البريميرليغ، 
أول تحدٍ كبير له منذ تولى 

اإلشراف على تدريب الفريق 
اللندني.

ومنذ قدومه إلى توتنهام، قاد 
كونتي الفريق في 6 مواجهات 

بجميع البطوالت، فاز في 4
مباريات، وتعادل في واحدة 
وخسر في مثلها، فيما لعب 

4 مباريات أمام كلوب في 
بطولة الدوري اإلنجليزي، 

نجح خاللها كلوب في الفوز 
مرة، مقابل مرة لإليطالي، 

بينما كان التعادل سائدًا في 
مواجهتين. ورصدت شركة 

متخصصة في بيع تذاكر 
المباريات األوروبية الكبرى 
والسياحة الرياضية، إقباالً 
كبيرًا من جانب الجماهير 

العربية خاصة، لحجز تذاكر 
المواجهة المرتقبة، والتي 

سيكون ملعب توتنهام 
هوتسبير، مسرحًا لها.

إقبال كبير على تذاكر المباراة

مواجهة كلوب أول تحد كبير يواجهه 
كونتي بعد العودة للبريميرليغ

في  ميونخ  بايرن  نجح 
ماينز  ضيفه  على  التغلب 
متأخرا  كان  بعدما   ،(2-1)
المباراة  خالل  النتيجة  في 
ملعب  على  أقيمت  التي 
في  أمس،  أول  أرينا،  أليانز 
الدوري  من  الـ15  الجولة 
بايرن  العبو  ومنح  األلماني، 
جوليان  األلماني  مدربهم 
الـ100 انتصاره  ناغلسمان 

بداية  منذ  البوندسليغا  في 
مسيرته التدريبية.

«أوبتا»  لشبكة  ووفقا 
لإلحصائيات، فإن ناغلسمان 
على  مدرب  أصغر  أصبح 
اإلطالق يصل إلى 100 انتصار 
وحقق  البوندسليغا،  في 
الرقم  هذا  األلماني  المدرب 
عاما   34 بعمر  القياسي 
بعدما  وذلك  يوما،  و141 
هوفنهايم،  تدريب  تولى 
في  ميونخ  وبايرن  اليبزيج 

المسابقة.
من جهته، كشف ناغلسمان، 
عن سبب رفضه تدريب ريال 

مدريد عام 2018. وحاول ريال 
توقيع  على  الحصول  مدريد 
استقالة  بعد  ناغسمان 
الفرنسي زين الدين زيدان عام 
األلماني  المدرب  لكن   ،2018
ليلجأ  المهمة،  هذه  رفض 
مع  للتعاقد  حينها  الميرنغي 

جولين لوبيتيغي.
سبب  أن  ناغلسمان،  وأوضح 
رفضه عرض ريال مدريد يعود 
إلى قناعته بأنه لم يكن جاهزا 
العالم،  في  ناد  أكبر  لتدريب 
أبرزتها  تصريحات  في  وقال 
ديبورتيفو  موندو  صحيفة 
المقبول  من  «كان  اإلسبانية: 
بالنسبة لي السعي وراء خطوة 
أكبر من هوفنهايم، لكن ليس 
إلى أعلى خطوة ممكنة». وعن 
آمل  زلت  «ما  قال:  مستقبله 
االستمرار في بايرن ميونخ، ال 
أريد أن أستمر هكذا حتى أبلغ 
70 عاما، لكن على األقل خالل 
المقبلة،  الخمس  السنوات 

سأبقى في مكاني».

برشلونة وبوكا جونیورز یحطان الیوم بالریاض

أصبح أصغر مدرب يصل إلى 100 انتصار في 
البوندسليغا

ناغسلمان يكشف 
سبب رفضه ريال مدريد

رياضة
يعتبران السالح األقوى لهجوم البي اس جي حاليا

إصابة نيمار تقوي العالقة بين 
ميسي ومبابي

بين  مؤخرا  العالقة  تطورت 
نجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
وزميله  جيرمان،  سان  باريس 
الفرنسي كيليان مبابي، عقب إصابة 
الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا وتأكد 

غيابه عن المالعب لعدة أشهر.

ا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية،  ووفقً
توطيد  إلى  أدت  نيمار،  إصابة  فإن 
مؤخرًا،  ومبابي  ميسي  بين  العالقة 
لباريس  األبرز  السالح  باعتبارهما 
الصحيفة  وأشارت  الهجوم.  في 
الفرنسية، إلى أن ميسي حتى اآلن لم 

يصنع أي هدف لمبابي، لكن األخير منح البرغوث 4 تمريرات حاسمة.
المراكز  عن  التدريبات  في  بانتظام  يتحدثان  الالعبين  أن  «ليكيب»،  وأوضحت 
والتحركات داخل الملعب، من أجل خلق المزيد من االنسجام بينهما في خط الهجوم، 

كي ينجحا في ضرب دفاعات المنافسين.
وذكرت أن العالقة الفنية بين ميسي ونيمار تتطور بشكل يومي، وظهر ذلك في أداء 
في  جيرمان  سان  إلى  انتقل  قد  ميسي  وكان  األخيرة.  المباريات  خالل  جيرمان  سان 

الصيف الماضي، خالل صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

برر تردده بالقلق من التبعات، كيميتش

«ندمت على عدم تلقي لقاح 
كورونا»

أكد جوشوا كيميتش، العب وسط منتخب 
اآلن  بات  أنه  ميونخ،  وبايرن  ألمانيا، 
مستعدا لتلقي لقاح فيروس كورونا. وأثار 
اسابيع  استمر  واسعًا،  جدالً  كيميتش 
بعدما أعرب عن قلقه بشأن اآلثار طويلة 
األمد على الصحة جراء الحصول على لقاح 
اف»  دي  «زد  محطة  أخبر  لكنه  كورونا، 

أمس، أنه بات مستعدا لتلقي اللقاح.
لم  أنه  الماضي  أكتوبر  في  كيميتش  وأكد 
الذي  القلق  بعض  بسبب  اللقاح؛  يتلق 
وخضع  له.  األمد  طويلة  اآلثار  إزاء  ينتابه 
ذلك  منذ  مرتين  الطبي،  للعزل  كيميتش 
مصابين  بأشخاص  اختالطه  بعد  الحين 
في  العدوى  له  تنتقل  أن  قبل  بكورونا 
سلبية،  اختباره  نتيجة  جاءت  الحق،  وقت 
لكنه لم يصل لمعدله المعهود على مستوى اللياقة البدنية وبالتالي لن يشارك مع بايرن ميونخ 

حتى نهاية العام.
وترجع أخر مباراة لكيميتش مع بايرن ميونخ إلى 6 نوفمبر الماضي وبعدها غاب عن مباريات 
ألمانيا في تصفيات  بايرن على مستوى جميع المسابقات، وكذلك غاب عن مباراتين لمنتخب 
مونديال قطر 2022. وذكرت محطة «زد دي اف» أمس أن كيميتش قال في مقابلة، إنه سيتلقى 
اللقاح، معربًا عن ندمه بشأن عدم التطعيم في مرحلة سابقة، وقال : «كان من الصعب عليَّ 

التعامل مع مخاوفي وقلقي، لهذا كنت مترددًا لفترة طويلة».
من  كورونا  لقاح  على  يحصلوا  لم  بايرن  العبي  من  مجموعة  ضمن  من  واحدا  كيميتش  وكان 
األساس، وتردد أن النادي البافاري لم يدفع رواتبهم خالل الفترة التي قضوها في العزل الطبي 
على  فقط  المعايير  هذه  األلماني  النادي  يطبق  حيث  مصابين،  بأشخاص  اختالطهم  عقب 

األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

اليكسندر ارنولد يشيد بزميله في ليفربول

«صالح وصل إلى مستوى مخيف»
أشاد اإلنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير 
المصري  زميله  بقدرات  ليفربول، 
بقميص  يقدمه  وما  صالح،  محمد 

الريدز حتى اآلن.
لموقع  تصريحات  في  أرنولد،  وقال 
في  رأيك  «ما  الرسمي:  ليفربول 
في  اآلن  حتى  ا  هدفً  21 صالح  إحراز 
إلى  أيضًا  نشير  أن  يجب  مباراة؟   22
إلى  وصل  إنه  الحاسمة.  التمريرات 
مستوى مخيف». وأضاف: «عدد قليل 
هذه  تحقيق  يستطيع  الالعبين  من 
األرقام في السنوات الخمس أو العشر 
أقصى  3 كحد  أو  اثنان  ربما  الماضية، 
مستوى  أعلى  على  ذلك  يفعلون 

لفترة طويلة».
التي  األخيرة  المباراة  تذكر  أستطيع  ال  ا،  صادقً أكون  «كي  اإلنجليزي:  المدافع  وتابع 
لم يسجل أو يصنع خاللها صالح. إنه أمر رائع ومن الفخر وجوده معنا في الفريق». 
واختتم: «صالح فتى رائع ويعمل بجد من أجل الوصول لهذا المستوى الذي لم يتحقق 
عن طريق الحظ، لكنه يعمل بجد يوميًا، ويهتم بنفسه. إنه يستحق كل التصفيق 
يقول  أن  يمكن  أحد هنا  ال  تقال عنه.  التي  والكلمات  وكل جائزة  الذي يحصل عليه، 

كلمة سيئة عنه».
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بوقرة يثني على العبیه بعد اإلطاحة بالمغرب ويصرح

«سنحضر بجدية وتركيز كبيرين 
لتحقيق الفوز في نصف النهائي»

المقبل  األربعاء  يوم  الخضر  سيواجه  الذي  قطر  منتخب  يعرف  أنه  للمحليين  الوطني  المنتخب  مدرب  بوقرة  مجيد  كشف 
لحساب نصف نهائي كأس العرب، مشيرا إلى أنه سيعمل على التحضير الجيد لهذه المواجهة، موجها التحية لعناصره على 
عزيمتهم وروحهم القتالية، حيث عرفوا كيف يطيحون بمنتخب المغرب، مؤكدا أنه ليس من السهل لعب 4 مواجهات في 

ظرف 11 يوما.
أعرف العبيه  :»أعرف منتخب قطر جيدا،  أول أمس  المغرب  امام منتخب  الفوز  الصحفية بعد  الندوة  وصرح بوقرة خالل 
وطريقتهم في اللعب، سنعاين منافسنا من خالل حصص الفيديو للوقوف على كل النقاط المتعلقة به، سنحضر بجدية 

وتركيز كبيرين لمباراة نصف النهائي، من أجل تحقيق الفوز»
وعاد ذات المتحدث للفوز المستحق المحق على حساب منتخب المغرب في إطار ربع نهائي كأس العرب، لما أضاف :»حققنا 
قلوب  إلى  الفرحة  أدخل  الذي  التأهل  بهذا  جدا  وفخور  كبيرا،  مردودا  قدموا  الالعبون  التأهل،  وهو  المباراة  من  هدفنا 

الجزائريين في كل أنحاء العالم».
ولم يفوت بوقرة الفرصة لإلشادة بالنجم المتألق يوسف باليلي  وما قدمه في مباراة المغرب :» زروقي شاب قدم أقصى 
ما يمكن تقديمه وكذلك مزياني، ويوسف باليلي من الصعب تغييره في المباراة، ألنه قادر على صنع الفارق في أي وقت، 

ورأيتم ذلك في المواجهة».
ق.ر

كاس نھائي لنصف التأھل مع تفاعلوا
العرب

تبون وشنقریحة ولعمامرة یھنئون الخضر بعد 
اإلطاحة بالمغرب

الفوز الذي حققھ  الدولة الجزائریة مع  تفاعل كبار المسؤولین على مستوى 
للمدرب  تھانیھم  ووجھوا  المغرب،  امام  أمس  أول  المحلي  الوطني  منتخبنا 

بوقرة وأشبالھ وعلى رأسھم رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون.
وھنأ رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون المنتخب، وكتب عبر صفحتھ في 
موقع التواصل االجتماعي تویتر: «ملیون ونصف ملیون مبروك یا أبطال»

تھانیھ  الشعبي،  الوطني  الجیش  أركان  السعید شنقریحة رئیس  الفریق  وقدم 
للفریق الوطني عقب فوزه أمام المغرب، في المقابلة والمرور للدور النصف 
النھائي لكأس العرب متمنیا لھم مزیدا من االنتصارات، وجاء في البرقیة «ال 
أملك ما یلیق ویرقى لما منحتموه للشعب الجزائري العظیم من فرحة وسعادة 
بتأھلكم إلى الدور القادم …لقد منحتمونا لحظات رائعة من البھجة الممزوجة 
دقیقة من   120 بعد  تفوزونا بكل روح ریاضیة و  بالفخر واالعتزاز وأنتم 

اإلبداع والمتعة والروح القتالیة.
وبدوره غرد وزیر الخارجیة الجزائري رمطان لعمامرة عبر حسابھ على تویتر «ألف مبروك للفریق الوطني على فوزه الجمیل وتأھلھ 

المستحق اللیلة. جد فخور بشبابنا، أدائھم المتمیز وروحھم الریاضیة العالیة. مزیدا من التوفیق لبقیة المشوار إن شاء هللا»
ق.ر

وعد بتقدیم األفضل للفوز بكأس العرب وإھدائھا للجزائر

بالخیالي یوصف المغرب أمام وھدفھ للقلق تدعو ال بالیلي إصابة
التي  المباراة  تابع  المدیح والثناء من جمیع من  الدولي الجزائري یوسف بالیلي  نال 
جمعت المنتخب الوطني المحلي بنظیره المغربي، بسبب المستوى الكبیر الذي ظھر 
بھ، وھدفھ الرائع، في الوقت الذي اثار فیھ الھلع بعد المواجھة بسبب إصابتھ بدوار 

تسبب في نقلھ إلى المستشفى
واكد  بالیلي،  حالة  الوطني بخصوص  للمنتخب  العام  المناجیر  العبدي  أمین  وطمأن 
في  وأكد  مشكلة صحیة،  أي  من  یعاني  ال  أنھ  بینت  لھا  التي خضع  الفحوصات  ان 
تصریحات صحفیة: «الالعب سقط في المباراة بعد تدخل أحد مدافعي المغرب، وھناك 
من قال بأنھ أصیب بعد المباراة خالل االحتفال، وحتى ھو شخصیا لم یعرف سبب 
الدوار الذي أصیب بھ، من باب الحیطة خضع بالیلي للفحوصات الالزمة، والحمد 

ھلل، ھو في صحة جیدة»
من جھتھ، أبدى بالیلي، سعادتھ الكبیرة بالفوز على منتخب المغرب، والتأھل للدور 
وخاصة  المنتخب،  طاقم  الالعبین،  كل  «أشكر  العرب:  كأس  من  نھائي  النصف 
أدینا مباراة جید أمام منتخب مغربي یحسن  الیوم،  التي ساندتنا  الجماھیر الجزائریة 
جیدا لعب كرة القدم، وأھدي ھدفي للشعب الجزائري، حالیا سنستمتع بھذا التأھل، وفي 

الدور النصف النھائي أمام قطر، سنقدم أفضل ما لدینا للتویج بالكأس اھدائھا للجزائر»
من جھتھا، أكالت صفحة كأس العالم التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم المدیح للنجم الجزائري، ونشرت صفحة كأس العالم على موقع «تویتر»، 
صورة لبالیلي وكتبت: «حصل بالیلي على ركلة الجزاء التي سجلت منھا الجزائر الھدف األول أمام المغرب في ربع نھائي كأس العرب، كما سجل 

ھدفا من حوالي 40 مترا».، وأضافت في تغریدة أخرى «ھدف خیالي لبالیلي».
ق.ر

للمحليين  الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم  يشرع 
اليوم في التحضير الجدي لمواجهة منتخب قطر يوم 
األربعاء المقبل لحساب الدور نصف النهائي من كأس 

العرب، حسبما أكدته مصادر عديدة أمس.
مجيد  الوطني  الناخب  أن  المصادر  ذات  وأوضحت 
بوقرة خصص الحصة التدريبية التي أجراها العبوه 
أمس لالسترجاع والتعافي من اإلرهاق الذي نال من 
اللجوء  التي عرفت  المغرب،  الالعبين بعد مواجهة 

إلى الوقت اإلضافي وحسمتها ضربات الجزاء.
الوطني  المنتخب  عناصر  أن  المصادر  وأضافت 
بمواجهة  الخاص  التحضير  في  اليوم  سيشرعون 
قطر، من خالل الحصة التدريبية التي برمجها بوقرة 
أن  وأكدت  المنظم،  البلد  لمنتخب  معاينته  بعد 
للمشاركة،  جاهزا  سيكون  بونجاح  بغداد  المهاجم 
ويبقى حضور المتألق باليلي مرهونا بالطاقم الطبي 

للمنتخب الوطني.

بالدوحة  الجزائر  سفارة  وجهت  أخرى،  جهة  من 
في  للمشاركة  الوطني،  المنتخب  لوفد  والدعوة 
أعضاء  من  بعض  بمشاركة  احتفالية  تظاهرة 
الجالية الجزائرية في قطر، دون حضور الالعبين» 
الحارس  لرفقاء  الالزم  التشجيع  تقديم  بغية 

مبولحي.
أمير.ل

األنصار خرجوا إلى الشوارع بعد بونجاح جاهز ومشاركة باليلي لم تتأكد بعد
اإلطاحة بالمغرب

احتفاالت صاخبة 
ومطالب بالعودة بالتاج 

العربي إلى الجزائر
ما عن صفر الحكم نهاية المباراة التي جمعت المنتخب 
الوطني المحلي بنظيره المغربي بفوز الخضر وتأهلهم 
خرج  حتى  العرب،  كأس  من  النهائي  نصف  الدور  إلى 
في  بالتأهل،  احتفاال  الشوارع  إلى  الجزائريين  آالف 

جميع الواليات وحتى خارج الوطن.
المئات من األشخاص في العاصمة بساحتي  واحتشد 
المدينة، فيما  أودان» في وسط  و»موريس  «الوئام» 
الرئيسة، كما  الشوارع  السيارات تجوب  كانت عشرات 

تكررت نفس الصور في مختلف المدن الجزائرية.
وتواصلت االحتفاالت لغاية ساعة متأخرة من الليل، 
وعرفت خروج اآلالف إلى الشوارع وترديدهم لالغاني 
الرايات  حاملين  الوطني،  المنتخب  العبي  تمجد  التي 
الوطنية وعلم فلسطين الذي كان قاسما مشتركا في 

االحتفاالت بين الالعبين وأنصار الخضر.
خاص  طعم  المغربي  المنتخب  امام  للفوز  وكان 
بالنسبة لمناصري المنتخب الوطني العتبارات عديدة، 
أهمها انه كان المرشح األبرز للفوز بالدورة من خالل 
نال  كما  الخضر،  مواجهة  قبل  حققها  التي  النتائج 
من  نصيبه  باليلي  يوسف  سجله  الذي  الرائع  الهدف 

الثناء من قبيل الجميع.
زاد  امس  اول  المحقق  الفوز  ان  ومما ال شك فيه هو 
من شهية الجميع، ورغم صعوبة المهمة التي تنتظر 
أشبال الناخب الوطني يوم األربعاء المقبل في نصف 
والجمهور،  األرض  صاحب  قطر  منتخب  امام  النهائي 
إلى  العربي  بالتاج  العودة  ان  يرون  المناصرين  أن  إال 

الجزائر ال مناص منه.
الشرطة  بين  مواجهات  حدثت  أخرى،  جهة  من 
الذين  الوطني،  المنتخب  مشجعي  وبعض  الفرنسية 
لالحتفال،  بباريس،  الشانزليزيه  شارع  إلى  خرجوا 
الشارع  إلى  المنتخب  مشجعي  من  العشرات  وتوجه 
بالفوز  لالحتفال  الفرنسية،  العاصمة  في  الشهير 
العرب،  لكأس  الذهبي  للمربع  والتأهل  المغرب  على 
في  المشجعين  دخول  دون  تمر  لم  االحتفاالت  لكن 

مناوشات مع الشرطة الفرنسية.

ق.ر
  

ألول مرة منذ تأسیس الیوتوب

مباراة الجزائر 
والمغرب تحطم الرقم 

القیاسي في عدد 
المشاھدات

إن  بي  القطرية  للقناة  الرسمية  الصفحة  حققت 
للموقع  قياسيا  رقما  اليوتوب  منصة  على  سبورت 
المخصص للفيديوهات، لم يعرفه منذ تأسيسه سنة 

2005 حسبما أكدته العديد من المصادر أمس.
للقناة  اليوتوب  الرسمية على  الصفحة  انفجرت  فقد 
الجزائر  مباراة  بثها  خالل  سبورتس  أن  بي  القطرية 
مشاهدة  المباراة  وعرفت  أمس،  اول  مجانا  والمغرب 
قياسية وتاريخية على اليوتوب وصلت إلى 1.5 مليون 
متابعة للمواجهة القوية التي جرت بملعب الثمامة، 
كما، لقي الهدف الجميل ليوسف باليلي متابعة كبيرة 
جدا كذلك عبر اليوتوب، بعد ساعات فقط من إعالن 

الحكم البرازيلي سامبايو عن نهاية الداربي المغاربي.
ق.ر
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تأسیس  لبیان  قراءتھ  وفي 
المرصد، أكد المنسق العام لرابطة 
دیھكال،  الطیب  والسلم،  األخوة 
بقاعة  المنظم  الملتقى  خالل 
المحاضرات الشھید عمر عساسي 
بجامعة محمد خیذر، أن ھذه الھیئة 
التي تضم شخصیات تمثل النخبة 
والعقالء والحكماء الذین یعتبرون 
عاتقھا  على  ستأخذ  التي  النواة 
ومداواة  األمة  مشاكل  "معالجة 
النفوس وتعمیق التواصل وتعزیز 
للوصول  الوعي  نشر  و  الحوار 

إلى مجتمع سعید".
المرصد  ھذا  أن  دیھكال  وأوضح 
اإلمكانات  كل  بحشد  "سیضطلع 
الشعبیة  األوساط  في  والقدرات 
والسیاسیة  الثقافیة  أطیافھا  بكل 

في  تنصھر  حتى  واالقتصادیة 
الصحیح  البناء  النطالق  بوتقة 
مساھمة  عن  فضال  للمجتمع"، 
المرصد في "مواجھة كل من یرید 
الفرقة"، معتبرا أن ذلك "لن یكون 
إال بمواصلة التواصل مع الجمیع 

حتى تتسع مشاركة العقالء".
وقال في ذات السیاق: " ال نرفض 
ألننا  الخیر  فیھا  شخصیة  أي 
فیھ  یساھم  قوي  لوطن  محتاجون 
دیھكال  الطیب  الجمیع". وأضاف 
"سیعملون  والحكماء  العقالء  بأن 
تعزیز  و  الصدع  رأب  على 
البیت  لترتیب  الحوار  استراتیجیة 
الداخلي عبر تجدید الفكر من خالل 
على  والقضاء  الصحیح  المنھج 
تحالفات  وإقامة  التطرف  أفكار 

حب  یجمعھا  التسامح  على  مبنیة 
اإلنسانیة والسالم لتكون تیارا قویا 

ضد العنف والكراھیة".
الھیئة  ھذه  أن  إلى  أشار  كما 
من  شخصیات  ستضم  التي 
ستعمل  الوطن،  والیات  مختلف 
بالشراكة مع عدة ھیئات رسمیة، 
المجاھدین  وزارات  على غرار 
و ذوي الحقوق والثقافة والفنون 
الشؤون  و  والریاضة  الشباب  و 
لتمكین  األوقاف  و  الدینیة 
القیام  "من  قال،  كما  المرصد، 
بأدوار فاعلة في المجتمع كھیئة 
عال". مستوى  ذات  استشاریة 
ودعا الجمیع في ھذا اإلطار إلى 
المساھمة بكل أطیافھ في إنجاح 

ھذه المبادرة.
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وسط دعوت لترقیة انخراطھا في النشاط االقتصادي

نسبة ادماج المرأة في عالم المقاوالتیة ما زالت ضعیفة

اإلثنين 13 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 10 جمادى األولى  
1443 ه  

الرائد: 2021-12-13
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ANEP : 2116021820

ANEP : 2116021905

 اعتبر المدیر العام للوكالة الوطنیة للتشغیل عبد القدر 
جابر، أول أمس، أن نسبة ادماج المرأة الجزائریة 
في عالم المقاوالتیة مازالت ضعیفة، داعیا إلى إزالة 
في  المرأة  انخراط  ترقیة  تعترض  التي  الصعوبات 

النشاط االقتصادي.
وأوضح جابر في مداخلة ألقاھا خالل أحد الجلسات 
الدولي  للمنتدى  األولى  الطبعة  إطار  في  النقاشیة 
ضعیفة  تزال  "ال  المقاولة  المرأة  نسبة  أن  للمرأة 
أرقام  إلى  مستندا  العالم"،  في  الدول  بباقي  مقارنة 
الدیوان الوطني لالحصائیات التي تشیر إلى وجود 
400 ألف امرأة مستخدمة وناشطة في مجال العمل 

الحر.
عدة  إلى  "الضعیف"  الرقم  ھذا  المتحدث  وأرجع 
تمویل،  على  الحصول  صعوبة  بینھا  من  أسباب 
الوسط  في  االندماج  وصعوبة  التكوین،  ونقص 

المھنیة  الحیاة  بین  التوفیق  وصعوبة  المھني، 
ذات  الصعوبات  بعض  إلى  باإلضافة  والعائلیة، 

الطابع "االجتماعي والثقافي" التي تعرقل المرأة.
أحصت  فقد  للتشغیل  الوطنیة  بالوكالة  یتعلق  وفیما 
ھذه األخیرة أكثر من 814 ألف مسجل من االناث 
المسجلین  إجمالي  من  بالمائة   39 نسبتھ  ما  أي 
للمرة  عمل  طالبات  بالمائة)   92) أغلبھن  بالوكالة 

األولى، حسب ذات المسؤول.
وأشار جابر إلى أن ما نسبتھ 54 بالمائة من إجمالي 
و22 الجامعة  خریجات  من  بالوكالة  المسجالت 
التكوین  ومعاھد  مراكز  خریجات  من  منھم  بالمائة 
المھني. وذكر المتحدث بأن نسبة المرأة من إجمالي 
السكان النشطین غداة االستقالل كانت ال تتعدى 2,5
بالمائة، مضیفا   19 الیوم فھي تتجاوز  أما  بالمائة، 

أن غالبیة النساء العامالت تخرجن من الجامعات.

ستضم شخصیات من مختلف والیات الوطن 
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فیروس  واسعة ضد  تلقیح  حملة  أمس  انطلقت 
في  التربویة  المؤسسات  مستوى  على  كورونا 
األطوار الثالثة، لتمتد إلى غایة الخمیس القادم. 
العملیة  أن  الوطنیة  التربیة  وزارة  وأوضحت 
على  الصحة  وزارة  مع  بالتنسیق  انطلقت 
الطابع  على  مؤكدة  الجاري،  األسبوع  مدار 

الضروري والملح للتلقیح.
وفي  القطاع  مستخدمي  جمیع  الوزارة  ودعت 
المسؤولیة  بروح  للتحلي  األساتذة  مقدمتھم 
من  المعتاد  والتربوي  الرفیع  المدني  والحس 
لسالمتھم  ضمانا  اللقاح  وأخذ  التضافر  أجل 
الدراسة  استمرار  وتأمین  التالمیذ  وسالمة 

والحفاظ على فرص النجا للجمیع.
ھذا وتشھد حصیلة اإلصابات بكورونا ارتفاعا 
وزارة  أحصت  حیث  الجزائر،  في  متزایدا 
أمس،  بالفیروس  جدیدة  إصابة   218 الصحة 
وسط تحذیرات من دخول الجزائر موجة رابعة 
من ھذا الفیروس في ظل مواصلة ھیمنة متحور 

دلتا على أعداد اإلصابات.
عن  أعلنت  قد  الوطنیة  التربیة  وزارة  وكانت 
تقدیم عطلة الشتاء للسنة الدراسیة الجاریة ، إلى 
الفترة ما بین الخمیس 09 دیسمبر والسبت 01
جانفي 2022 ، بعد رصد عدد من اإلصابات 

بفیروس كورونا في الوسط المدرسي.
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   قام، أمس األول، المتحف العمومي الوطني 
خاص  بتكريم  لتلمسان  اإلسالمي  للخط 
للخطاط و المجاهد علي قاسيمي من مدينة 
األندلسية  الدراسات  بمركز  ذلك  و  وهران 

بمدينة تلمسان و 
61 الذكرى  إحياء  بمناسبة  نظم  الذي   
المجاهد  نوه   ،1960 ديسمبر   11 لمظاهرات 
من  الكريمة  االلتفاتة  بهذه  قاسيمي  علي 
طرف هذه المؤسسة الثقافية، التي تسعى 
و  الثقافي  الموروث  لتثمين   » قال  كما 
الخط  بميزات  التعريف  و  عليه  المحافظة 

اإلسالمي و إبراز مكانته «.
المبادرة تقديم    كما تم على هامش هذه 
المغرب  في  الفنية  الزخرفة  حول  مداخلة 
الخط  في  حية  ورشة  تأطير  و  األوسط 
عبد  معزوز  الخطاط  طرف  من  المغربي 
 » الوطني  العمومي  المتحف  من  اللطيف 

أحمد زبانة « لوهران.
   للتذكير، فإن الخطاط المجاهد اإلمام علي 
قاسيمي من مواليد 1933 بوالية معسكر، تتلمذ على يد عدة مشايخ و التحق بعدة زوايا قرآنية لطلب 
العلم و حفظ القرآن الكريم، كما شارك في حرب التحرير مجاهدا و ممونا بالعتاد و وسائل الطباعة، و قام 
العربية و قواعدها بوهران، و عمل بعدها مدرسا بعدة  اللغة  بعد االستقالل بفتح مدرسة لتعليم 

مدارس بذات المدينة.
  احترف المجاهد علي قاسيمي مهنة تجليد المصاحف و الكتب و أنشأ مطبعة لطبع الكتب اإلسالمية سنة 
1973، و رغم كبر سنه يشتغل حاليا على كتابة المصحف الشريف بيده برواية ورش، حيث أنجز لحد اآلن 
نسخة نالت موافقة كل المقرئين بواليات الغرب الجزائري و هو في انتظار الحصول على موافقة وزارة 
الشؤون الدينية و األوقاف لطبعه، و انتهج المجاهد في نسخه لهذا المصحف طريقة الثمن، حيث جعل 

في كل صفحة ثمن من القرآن لتسهيل عملية الحفظ على الحفظة.

المتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي 
یكرم الخطاط المجاھد علي قاسیمي بتلمسان

 انطالق فعالیات المھرجان الوطني « 
األدب و سینما المرأة « في طبعتھ الرابعة

سعيدة  بوالية  األول،  أمس  انطلقت    
للمهرجان  الرابعة  الطبعة  فعاليات 
المرأة «،  الوطني « األدب و سينما  الثقافي 
الفنانين  و  المخرجين  من  كوكبة  بحضور 
الروائيين  و  األدباء  و  السينمائيين 
افتتاح  حفل  عرف  و  الجزائريين، 
الرابعة  طبعتها  في  المنظمة  التظاهرة 
بقاعة سينما « دنيا زاد « بمدينة سعيدة 
11 لمظاهرات   61 الذكرى  إحياء  إطار  في 

ديسمبر 1960 .
   و تضمن حفل افتتاح الفعالية تكريم 
غرار  على  السينمائية  الوجوه  من  عدد 
المخرجة يمينة شويخ و ياسمين شويخ 
مظاهرات  يتناول  مصور  شريط  عرض  و 
التي  الفعالية  هذه  1960،و  ديسمبر   11
تحت  أيام  خمسة  مدار  على  تتواصل 
على  يشرف  و  األخرى»  «النظرة  شعار 
القصيرة  األفالم  هذه  انتقاء  عملية 
ياسمين  المخرجة  تضم  تحكيم  لجنة 

الطاهر  السينما  لدعم  الوطني  للصندوق  السابق  المدير  يترأسها  و  رانيا سيروتي  الممثلة  و  شويخ 
بوكلة.

   أبرز محافظ المهرجان الثقافي الوطني ألدب و سينما المرأة كريم موالي أن هذه التظاهرة ستكون 
بمثابة فضاء فني للتالقي و الحوار بين هؤالء السينمائيين و الكتاب و الروائيين على غرار وسيني 
30 مخرج سينمائي و فنانين و أدباء  لعرج و مايسا باي و صبيحة بن منصور، و بمشاركة أزيد من 

و روائيين.
  و في هذا اإلطار سيتم عرض فيلم « صليحة « للمخرج محمد صحراوي و «123 طريق الصحراء» 
للمخرج حسان فرحاني و « نجمة الجزائر « للمخرج رشيد بلحاج و « جنان يما « للمخرجة لينا زروقي.

  و تخلل المهرجان جلسات نقاش و حوار حول األفالم المعروضة و فتح المجال أمام الجمهور إلبداء 
آرائه و مالحظاته و طرح أسئلته حول جميع المواضيع التي تعني بأدب و سينما المرأة الجزائرية 
و مشاركة 10 أفالم جزائرية قصيرة تتنافس على جائزة « الخلخال الذهبي « ألحسن فيلم قصير.

المرحوم الممثل المسرحي یاسین زایدي یوارى الثرى
  شيع، أمس، جثمان الممثل و المخرج المسرحي الراحل ياسين زايدي، إلى مثواه األخير، بمقبرة درارية بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 47 سنة 

بسبب مضاعفات فيروس كورونا، حسبما علم من المسرح الوطني الجزائري.
الصندوق و  14 مسرحية «  الجزائرية، حيث قدم في عمر  للكشافة اإلسالمية  الرابع، مع فرقة  الفن  زايدي مشواره في  المرحوم ياسين     بدأ 

البندقية «، و قد وجهه مؤطروه في الكشافة نحو قسم المسرح بمعد الموسيقي بقصبة الجزائر، حيث حصل على تكوين.
  و نشط ياسين زايدي كممثل في المسرح الوطني محيي الدين باشطارزي، حيث غالبا ما لمع نجمه على الخشبة لدى تقديمه أعمال مسرحية 
على غرار « سليمان اللوك « المقتبسة عن « المريض الوهمي « لموليير و» أوميرتا « من إخراج مجهري ميسوم في عام 2017،  و كذلك « حلم أب 

« لحمة ملياني في عام 2011 و « المفترسون « ألحمد بن عيسى في عام 2008 و كذا « الجثة المطوقة «.
   كما شارك الراحل ياسين زايدي كممثل في 26 عمال مسرحيا و مخرج عالوة على المسرح، و 25 عمال تلفزيونيا، من بينها « الليالي البيضاء « و « 
القالدة « و « دوار الشاوية « و « المكتوب «، و آخر ظهور له على الركح يعود إلى شهر أكتوبر الماضي، من خالل مسرحية « فن « كتتويج لمذكرة 

نهاية الدراسة للمخرجة نبيلة إبراهيم.

بدار الثقافة مالك حداد بقسنطینة

«لیلة قبل المظاھرات» في افتتاح الطبعة الثانیة لألیام 
القسنطینیة للفیلم القصیر

  افتتح فيلم « ليلة قبل المظاهرات « لمخرجه كريم بلفاسي، أمس األول، بقسنطينة لأليام القسنطينية للفيلم القصير المنظم بدار الثقافة 
مالك حداد في طبعته الثانية، و ستتكفل لجنة التحكيم التي تضم كل من المخرج محمد حازورلي، السيناريست إسماعيل سوفيت و المخرج مهدي 

عبد الحق الختيار الفائزين.
  يروي الفيلم القصير الذي ينافس باقي األعمال على الجوائز الثالث المخصصة  في ست دقائق، مشهدا من الحياة اليومية للجزائريين خالل 
االحتالل الفرنسي و الضيق الذي عبر عنه الشعب الذي أدى إلى المظاهرات الرافضة للسياسة الفرنسية االستعمارية للمطالبة باستقالل الجزائر.
   و ستعرف الطبعة الثانية لهذه التظاهرة الثقافية التي ستتواصل إلى غاية 13 من الشهر الجاري عرض 21 فيلما قصيرا آخر يتطرق معظمها إلى الثورة الجزائرية، و قد افتتحت هذه التظاهرة 
مع «سينما بالدي» و هي تشكيلة ألجمل موسيقى األفالم الذين التي ميزت السينما الجزائرية، كما أقيم معرض يضم ملصقات لألفالم التي ميزت السينما الجزائرية و مسيرة الفنانين و الشخصيات 

التي عرفها الفن السابع.
  

العرض األولي للفیلم القصیر»فوبیا « للمخرج اسالم قروي
    قدم، أمس األول، بقاعة السينماتيك بالجزائر العاصمة، العرض األولي للفيلم الروائي القصير « فوبيا « للمخرج الشاب إسالم قروي، و الذي يتناول موضوع الرعب النفسي الذي لم تشتغل عليه كثيرا السينما الجزائرية، و يقدم 

تشريح لوضعية العمل السينمائي خاصة بالنسبة للشباب.
  قام المخرج في هذا الفيلم الذي يدخل في خانة أفالم الرعب تقديم قصة فريال فتاة مراهقة تجد نفسها ضحية هواجس و كوابيس ترهق حياتها، و يروي في ظرف 20 دقيقة قصة تجمع بين الخيال و الرعب مع إسقاطات 

على الواقع الذي يعيشه هو في عمله و طموحاته في تقديم المزيد و األحسن.
   ينطلق الفيلم من مشهد يجمع المراهقة فريال « يسرا بلمداني» مع طبيبة نفسانية تتقمص دورها الفنانة المعروفة إيمان نوال، و يتضح من الحالة النفسية المنهارة للفتاة التي تبدو مرتبكة و خائفة أنها ضحية هواجس 

تسكنها و حولت حياتها إلى جحيم.
  يظهر الفيلم، في جو يسيطر عليه اللون األسود، الفتاة منهارة من كوابيس ترى فيها مخلوقات غريبة تتحول أحيانا إلى أشخاص قريبة منها، و قد تتحول إلى أشباح ملطخة بالدماء تتربص بها و تعترضها عند المحاولة الهروب 

مجموعة من الثعابين.
  و تعمل الطبيبة على إقناعها بان الدم ليس شيئا مخيفا، كما أن الثعابين تحاول فقط الدفاع عن نفسها، مع تطور األحداث تختلط األوراق و يظهر األب و هو مخرج الفيلم يحاول من خاللها تحقيق أحالمه السينمائية، و تضحى 

فريال في النهاية مجرد شخصية من صنع خياله، كما تتحول شخصيات الفيلم إلى شخوص أخرى على غرار الطبيبة التي تصبح منتجة أفالم.
   كل هذه الحيل استعملها المخرج للقيام بتشريح و نقد الذع لوضعية العمل السينمائي خاصة بالنسبة للشباب، و تلخص جملة المنتجة الوضع عندما تطلب منه تبسيط موضوعه و االستعانة ببعض « صناع المحتوى «، و 

المؤثرون على وسائل التواصل االجتماعي إلنجاح أعمال الشباب.
  و كشف المخرج في نقاش مع الجمهور المشاكل التي تعترض الشباب الراغب في العمل في مجال السينما في مقدمتها مشكل اإلنتاج مشيرا إلى أن فيلمه أنتج بميزانية ضئيلة على حسابه تقريبا، إال أن بعض المتدخلين في 

النقاش أعابوا على إسالم التركيز في فيلمه على موضوع شخصي، فيما دافع آخرون على المخرج و عن حريته في اختيار المواضيع التي يريد طرحها بطريقته الخاصة.
 من إعداد : حياة مصباحي

سعيدة  بوالية  األول،  أمس  انطلقت    
للمهرجان  الرابعة  الطبعة  فعاليات 
المرأة «،  الوطني « األدب و سينما  الثقافي 
الفنانين  و  المخرجين  من  كوكبة  بحضور 
الروائيين  و  األدباء  و  السينمائيين 
افتتاح  حفل  عرف  و  الجزائريين، 
الرابعة  طبعتها  في  المنظمة  التظاهرة 
بقاعة سينما « دنيا زاد « بمدينة سعيدة 
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   و تضمن حفل افتتاح الفعالية تكريم 
غرار  على  السينمائية  الوجوه  من  عدد 
المخرجة يمينة شويخ و ياسمين شويخ 
مظاهرات  يتناول  مصور  شريط  عرض  و 
التي  الفعالية  هذه  ،و 
تحت  أيام  خمسة  مدار  على  تتواصل 
التي  الفعالية  هذه  ،و 
تحت  أيام  خمسة  مدار  على  تتواصل 
التي  الفعالية  هذه  ،و 

على  يشرف  و  األخرى»  «النظرة  شعار 
تحت  أيام  خمسة  مدار  على  تتواصل 
على  يشرف  و  األخرى»  «النظرة  شعار 
تحت  أيام  خمسة  مدار  على  تتواصل 

القصيرة  األفالم  هذه  انتقاء  عملية 
ياسمين  المخرجة  تضم  تحكيم  لجنة 

الثقافي
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الحقوقیة والناشطة المناضلة عائلة منزل تعرض
بالحجارة للرشق خیا ابراھیم سید سلطانة الصحراویة
اإلحتالل لدولة القمعیة لألجھزة تابعة عناصر طرف من

المغربیة.
أمنتو والدتھا نقل مع بالتزامن المشین العمل ھذا "ویأتي
علیھا ومغمى حرجة وضعیة في وھي للمستشفى، النویجم
أمس، بھ أفادت ما بحسب الدموي"، الضغط ارتفاع نتیجة

الصحراویة (واص). االنباء وكالة
وعائلتھا خیا سلطانة الصحراویة الناشطة وتتعرض
عقب وذلك السنة، على یزید ما منذ بمنزلھم جبریة إلقامة
النار إطالق وقف إلتفاق المغربیة اإلحتالل قوات خرق
بتاریخ البولیساریو جبھة قبل من المسلح الكفاح واستئناف

.2020 نوفمبر 13
سلطات صعدت المسلح، الكفاح استئناف تاریخ ومنذ
اإلنسان لحقوق انتھاكاتھا وتیرة من المغربیة اإلحتالل
المواطنین لثني الغربیة الصحراء من المحتلة بالمناطق
المغربي لإلحتالل رفضھم عن التعبیر عن الصحراویین
خیا لسلطانة یحدث ما غرار على التوسعیة، وسیاساتھ
وحصار اغتصاب وعملیات وتنكیل بطش من وعائلتھا
لحقوق الصحراویة الوطنیة اللجنة وكانت بولیسي. 
تعرضت الذي األخیر الوحشي الھجوم أدانت قد اإلنسان،
قوات طرف من خیا ابراھیم سید سلطانة المناضلة عائلة لھ
حیاتھم. إلنقاذ العاجل بالتحرك مطالبة المغربي، االحتالل
إطار وفي األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة طالبت كما
تتحمل أن الصلة، ذات جنیف اتفاقیات ضمن اختصاصاتھا
والیتھا، نطاق في تدخل جرائم من یحدث ما مسؤولیة
والنفسیة الجسدیة الرعایة لتقدیم ومستقلة طبیة لجنة وبإیفاد
وأفراد إبراھیم سید لسلطانة الصحیة الحالة تتطلبھا التي
وفتح علیھن، المسلطة القمعیة األعمال نتیجة أسرتھا
اإلنسان لحقوق الجسیمة االنتھاكات في مستقل دولي تحقیق
المغربیة القوات ارتكبتھا التي الحرب وجرائم والشعوب
الجناة وتقدیم أسرتھا وأفراد خیا إبراھیم سید سلطانة بحق

الدولیة. العدالة أمام

الوكاالت
افتتاح في كلمتھ في الصحراوي الرئیس أوضح
أن الصحراویین، للعمال التاسع المؤتمر اشغال
المواجھة فتیل اشعل من ھي المغربي االحتالل
بممارساتھ فقط لیس المنطقة، في المسلحة
احتالل تشریع محاولة إلى الرامیة االستعماریة
والمتزاید المكثف بنھبھ وال شرعي، ال عسكري
ثغرة بوجود وال الصحراویة، الطبیعیة للثروات
االحتالل والعار، "رمز الذل جدار في قانونیة غیر
نسفھ خالل من أیضا ولكن العنصري"، والمیز
الصحراوي، الجانب مع النار إطالق وقف التفاق
واحتالل عزل مدنیین على باالعتداء بقیامھ
بمنطقة الصحراوي التراب من جدیدة أجزاء

.2020 نوفمبر 13 في "الكركرات"،
یضیف والمؤسفة-  الدامغة الحقائق ھذه "كل
توصیف ألي المجال تترك الجمھوریة- ال رئیس
االحتالل دولة تمارسھ الذي الدولة إرھاب سوى
ودعم بل وتغاضي، صمت ظل في المغربي،
على ذلك في بما معروفة، قوى طرف من وحمایة

الدولي". األمن مجلس مستوى
على الممكن غیر من غالي:"  الرئیس وتابع
ما المنطقة في واالستقرار السالم انتظار اإلطالق
میثاق في المجسدة الدولیة، الشرعیة تطبیق یتم لم
اإلفریقي، لالتحاد التأسیسي والقانون المتحدة األمم
حقھ، ممارسة من الصحراوي الشعب بتمكین
للتفاوض، وال للمساومة وال للتصرف القابل غیر
الحدود واحترام واالستقالل، المصیر تقریر في

االستقالل". غداة الموروثة
المتحدة األمم الصحراوي، الرئیس وطالب
مسؤولیتھما بتحمل اإلفریقي االتحاد وشریكھا
التسویة خطة مقتضیات استكمال في اإلسراع في
العقد باعتبارھا ،1991 لسنة اإلفریقیة األممیة
بتوقیعھما حظي النزاع، طرفي یجمع الذي الوحید

الدولي. األمن مجلس وبمصادقة
للصمت ادانتھ عن غالي الرئیس عبر ذلك إلى
ما ازاء الدولي المنتظم طرف من المخجل
قوات طرف من العزل للصحراویین یحدث
أن الشأن " الشك ذات في المغربیة. وقال القمع
خیا سلطانة المناضلة لھ وتتعرض تعرضت ما
حد وصلت بشعة، ترھیبیة ممارسات من وعائلتھا
واإلھانة والتعذیب التنكیل عن ناھیك االغتصاب،
الدولي، المجتمع یسائل والحصار، والتضییق
ومجلس المتحدة لألمم العامة األمانة وخاصة
عن المدافعة الدولیة والمنظمات الدولي األمن
الدولي األحمر الصلیب غرار على اإلنسان، حقوق
المدنیین حمایة في ومسؤولیتھ واجبھ عن وغیره،
االحتالل.  وطأة وتحت الحرب، حالة في العزل
من المستمرة والمأساة المعاناة ھذه تثیر ما وبقدر
من تتطلبھ وما واإلدانة واالستیاء الغضب مشاعر
التوقف إلى تدفع ما بقدر العاجل، التحرك ضرورة

كل طرف من المریب الغریب الصمت ھذا عند
الجھات" . تلك

آیات نرفع إذ ونحن غالي"  الرئیس وأضاف
خیا سلطانة المناضلة مع والمؤازرة التضامن
انتفاضة وأبطال بطالت كافة إلى خاللھا، من و،
وحصار قمع یزیدھا لن التي المباركة، االستقالل
الحاحھ مجددا واتساعاً"، اشتعاًال سوى العدو
مسؤولیتھ تحمل على جدید من الدولي المنتظم
في االحتالل جرائم أبشع من لواحدة حد لوضع
منزل عن فوراً الحصار برفع البشریة، تاریخ
عن ثم ومن خیا، ولد إبراھیم سید أھل عائلة
سراح وإطالق المحتلة، الصحراویة األراضي
السجون في الصحراویین المدنیین األسرى

إیزیك. اقدیم مجموعة مقدمتھم وفي المغربیة،
تمتھن المغربي االحتالل دولة "إن قائال  وتابع
الصحراء في اإلنسان وكرامة حقوق انتھاك الیوم
األمم من ومسمع مرأى على المحتلة، الغربیة

المینورسو، ببعثة المنطقة في الممثلة المتحدة،
وشتى والتضییق والقمع الخانق الحصار وتمارس
اإلنسان"  لحقوق الجسیمة االنتھاكات صنوف
باألبریاء الزج على األمر یقتصر "ولم مضیفا 
شرعیة، وال صوریة محاكمات إثر السجون، في
بل والترھیب، التعذیب أشكال ألبشع وإخضاعھم
العزل للمدنیین المباشر االستھداف إلى وصل
ضحیتھ راح والقنبلة، الصاروخي بالقصف

وجزائریون". صحراویون مدنیون
للمؤتمر التحضیریة اللجنة رئیس أشار جھتھ ومن
الحمراء الساقیة لعمال العام لإلتحاد العام واألمین
كلمتھ في البشیر، إبراھیم سالمة الذھب ووادي
الساقیة لعمال التاسع المؤتمر أن االفتتاحیة
جملة ظل في "ینعقد الذھب  ووادي الحمراء
حققتھا التي والمكاسب اإلیجابیة التطورات من
الدیمقراطیة الصحراویة العربیة الجمھوریة
وفي الدولیة، الساحة على البولیساریو وجبھة
والمواجھة المسلح الكفاح إلى العودة مقدمتھا

المغربي''. اإلحتالل مع المباشرة
تطورات أیضا "وسط ینعقد المؤتمر أن وأضاف
وسیاسیا حقوقیا الصحراویة القضیة تشھدھا
على المضروب الحصار ظل في وعسكریا،
لما وعائلتھا خیا سلطانة الصحراویة الناشطة
الذي الدولي المنتظم صمت وسط السنة، یقارب
حقوق لمراقبة أممیة آلیة فرض عن عاجزا یظل

اإلنسان".
مسار االفتتاحیة الجلسة خالل واستعرض
الساقیة عمال التحاد التاسع للمؤتمر التحضیر
أشغالھ تتواصل الذي الذھب ووادي الحمراء
الرئیس قام كما الجاري، دیسمبر 14 غایة إلى
الشھید عائلة بتكریم غالي، إبراھیم الصحراوي،

فال. اعلي أمبیریك الزین
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á«Hô¨dG AGôë°üdG ¿CÉ°ûH á«eÉàN áëF’ ≈∏Y ¥OÉ°üJ "ƒcƒµjG"

الدولي
ócDƒj ÚjhGôë°üdG ∫Éª©∏d ™°SÉàdG ô“DƒŸG ∫É¨°TCG ìÉààaG ‘ ‹ÉZ ¢ù«FôdG

 á≤£æŸG ‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG QÉ¶àfG øµÁ ’"
"á«dhódG á«Yô°ûdG ≥«Ñ£J ºàj ⁄ Ée

á¡LGƒŸG π«àa π©°TCG øe ƒg »Hô¨ŸG ∫ÓàM’G ¿CG ‹ÉZ º«gGôHG "ƒjQÉ°ù«dƒÑdG" á¡Ñ÷ ΩÉ©dG ÚeC’G ,…hGôë°üdG ¢ù«FôdG ócCG
.äGôcôµdÉH á«Yô°ûdG ÒZ Iô¨ãdÉH ÚjhGôë°U Ú«fóe ≈∏Y ¬FGóàYÉH

التي ومساندتھ (ایكوكو)  الصحراوي الشعب مع للتضامن 45 الـ الندوة صادقت
مشیدة الغربیة، الصحراء حول الئحة على دیسمبر و11 10 یومي فعالیتھا جرت
في الصحراوي. وجاء للشعب الدائم دعمھا نظیر الجزائر بموقف نفسھ الوقت في
من الصحراوي الشعب لدعم ایكوكو 45 الـ الندوة الخاتمة "انعقدت الالئحة نص
10 یومي واالستقالل المصیر تقریر في للتصرف القابل غیر حقھ ممارسة أجل

الكناري، (اسبانیا). جزر بالماس، بالس الماضي 2021 دیسمبر و11
للصحراء والقانونیة المدیرة القوة تمثل تزال ال اسبانیا أن الى اإلشارة "تجدر
للصحراء واستعماره المغرب احتالل في وأخالقیة قانونیة مسؤولیة ولھا الغربیة
تسویة في حاسم دور لعب المسؤولیة لھذه بالنظر اسبانیا على یتعین الغربیة. بالفعل

أمده".  طال الذي االستعماري النزاع ھذا
وجمعیات برلمانیة وھیئات حكومات یمثلون شخص 210 اللقاء ھذا "وحضر
األول الوزیر ترأسھ ھام صحراوي وفد بحضور الصحراوي الشعب دعم ولجان
مختلف على واالشراف الندوة في المشاركة استطاع الذي بیون بوشریا الصحراوي

ورشاتھا".
بالعودة والمتمیز فیھ جرت الذي الظرف في ال45 الندوة لھذه الھام الحدث ویتمثل
بعد مستكمل غیر سالم مسار من سنة ثالثین حوالي مرور بعد أنھ حیث الحرب الى
على الصحراوي الشعب أُجبر ،2020 نوفمبر 13 یوم المرتكب المغربي االعتداء
أشادت المسلح. وقد الكفاح استئناف خالل من االعتداء ھذا ضد نفسھ عن الدفاع
الصحراوي الشعبي التحریر لجیش الشجعان للمقاتلین مساندتھا عن وأعربت الندوة
نوھت فتاكة. كما دمار بأسلحة المزود المغربي االحتالل جیش یومیا یواجھون الذي
وباألراضي الالجئین بمخیمات المتواجد الصحراوي للشعب البطولیة بالمقاومة
لسلطانة الشرس بالنضال واشادتھا العمیق تضامنھا عن معربة والمھجر، المحتلة
المحتلة. باألراضي الصحراویین لمقاومة رمزا نضالھا أصبح حیث وعائلتھا خیا
والمستدام الصارم دعمھا نظیر الجزائر بموقف الندوة أشادت أخرى، جھة من
واألمن والتربیة العالج توفیر خالل من الصحراوي للشعب األشكال ومتعدد

واالستقالل. المصیر تقریر في المشروعة مطالبھم دعم إلى إضافة لالجئین،
منددة تجاھھا المغربیة واالستفزازات االعتداءات الندوة أدانت المناسبة، وبھذه
یعبرون كانوا الذین الجزائریین التجار ضد المغربي الجیش ارتكبھا التي بالجریمة

الصحراوي. االقلیم
بصفتھا مقتنعة، تبقى كما االفریقي االتحاد بموقف الندوة نوھت نفسھ، السیاق وفي
طاولة الى العضوین البلدین دفع أجل من التحرك یمكنھا بأنھ اقلیمیة، منظمة
النزاع تسویة بھدف المغربیة والمملكة الصحراویة الجمھوریة أي المفاوضات

افریقیا. في االستعمار وانھاء

أعلى مستوى على الصحراویة القضیة حققتھا التي النجاحات ایكوكو ندوة حیت وقد
المحكمة أصدرتھا التي األخیرة القرارات سیما األوروبي لالتحاد القضائیة الھیئات
االتحاد بین المبرمة االتفاقات واضح بشكل ألغت والتي 2021 سبتمبر 29 یوم
اقلیمین الغربیة والصحراء المغرب بأن أخرى مرة لتؤكد والمغرب األوروبي
شعبھ موافقة دون الصحراوي االقلیم دمج یمكنھ اتفاق أي یوجد ال وأنھ منفصلین

البولیساریو . جبھة الشرعي، و الوحید وممثلھ
حكم استئناف قررت التي االوروبي االتحاد بلدان سلوك الندوة استنكرت وقد
وتمدید الصحراویة الموارد نھب أمد إطالة في نیة بمثابة ذلك یعد اذ المحكمة،

الواقع. األمر بحكم الصحراوي الشعب مأساة
سمحت التي 1975 نوفمبر 14 لـ مدرید باتفاقات التندید الى إسبانیا الندوة ودعت
الصحراوي.  الشعب مأساة في تسبب مما الغربیة، الصحراء بغزو المغربیة للمملكة
الشعب وتساعد سیاستھا تُغیر أن یجب المأساة، ھذه في السبب كانت التي إسبانیا، إن
بجبھة االعتراف واختیار اختارھا، التي والمؤسسات نضالھ وتُقدر الصحراوي،

الصحراویة. وبالجمھوریة البولیساریو
وبصفتھا االستعماریة، مغامرتھا في المغرب دعم تفضل التي بفرنسا الندوة ونددت
مجلس داخل أعمالھ یوقف أن البلد ھذا على یجب األمن، مجلس في دائما عضوا
الشعب الندوة عاما. ودعت 30 منذ السالم عملیة تعطیل في ساھمت التي األمن
الذي وتحالفھما والمغرب الصھیوني الكیان بین الجدید باالرتباط للتندید المغربي

الشقیق. فلسطین وشعب الصحراوي الشعب حقوق ینتھك
میشیل والسیدة غوتیریس أنطونیو السید المتحدة لألمم العام األمین الندوة ودعت
ال مسؤولیتھما، لتحمل اإلنسان، لحقوق السامیة المتحدة األمم مفوضة باتشیلیت،
الشعوب جمیع مثل بحریة مصیره بتقریر الصحراوي للشعب تسمح التي تلك سیما
المغرب ینتھكھا التي اإلنسان حقوق على للحفاظ االستعماریة، للسیطرة الخاضعة
والموارد الثروات على والحفاظ المحتلة، األراضي في وُممنھج خطیر بشكل

الصحراویة. األجیال مستقبل المتفشي نھبھا یھدد التي للصحراویین، الطبیعیة
وإدراكا ھذه، 45 الـ التضامن ندوة في المشاركین الختامي "إن البیان في جاء كما
أي من أكثر یعبرون، النار، إطالق وقف خرق أعقب الذي الجدید للوضع منھم
البولیساریو ولجبھة الصحراوي للشعب المشروط غیر دعمھم عن مضى، وقت
ال افریقیا شمال في االستقرار بأن مقتنعین الوطني، التحرر أجل من نضالھم في
أجل من بشجاعة یكافح شعب وإقصاء الدولیة، بالشرعیة باالستھزاء تحقیقھ یمكن
على القضاء یجب القانون.  قوة على یتفوق القوة حق جعل خالل ومن تحرره،
في مستعمرة آخر تكون أن ویجب الدول بین العالقات في األبد إلى االستعمار حقبة

تأخیر". دون باستقاللھا التمتع على قادرة إفریقیا
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 أمضت سبع سنوات قاسية في سجون االحتالل الصهيوني

المحررة «طقاطقة «.. «بالصبر واإلرادة 
تغلبت على األلم»

 بدأت قصة األسيرة المحررة طقاطقة، حينما أطلق عليها جنود 
ذهابها  أثناء  عتصيون  مفرق  على  النار  الصهيوني  االحتالل 
تتحضر  كانت  حيث  مستلزماتها،  بعض  لشراء  الخليل  لمدينة 

لحفل زفافها.
رصاصات،  بست  إصابتها  عن  الناتجة  بالجروح  مثخن  وبجسد 
مكثت في المستشفى شهرا كامال بين أطباء وممرضين صهاينة 
لوكالة  طقاطقة  قالت  السياق  هذا  وفي  معاملتها.  يحسنوا  لم 
األنباء الفلسطينية «وفا»، بعد أسبوع من إطالق النار اتجاهها 
لها  يقول  صهيوني  محقق  رأسها  فوق  وكان  وعيها،  استعادت 
حينها  أدركت  أنها  إلى  وأشارت  المؤبدات».  عالم  في  بكِ  «أهال 
فقد  منهم،  مجرم  أي  يد  على  لحظة  أية  في  ستموت  بأنها 
ويضربونها  بالمستشفى  غرفتها  يدخلون  المستوطنون  كان 

ويهددونها بالقتل.
فترة  أول  في  كان  تنساه  أن  يمكن  ال  موقف  «أكثر  وتابعت، 
بتهم  باالعتراف  الصهيوني  المحقق  ساومها  حينما  اعتقالها 
لها  إشارته  مع  لها،  العالج  تقديم  مقابل  إليها  نُسبت  باطلة 

باحتمالية بتر قدمها».
اكثر  األسرى  بحق  نفسية  حربا  يمارس  «االحتالل  إن  وأضافت، 
فتكا وأشد قسوة، فعلى سبيل المثال تقوم السجانات باستمرار 
التي تعاني  الجعابيص  الجريحة إسراء  اليومي لألسيرة  بالتذكير 
من التصاق أصابع يديها ببعضها البعض وبتر األجزاء العلوية 
على  المناكير  تضع  ان  حياتها  في  تستطيع  لن  بأنها  منها، 

في  الخواتم  تلبس  أو  أظافرها 
الكالم  هذا  ان  مؤكدة  البعض،  ببعضها  انصهرت  التي  أصابعها 
حتى  إسراء  زميلتنا  نشجع  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  مؤلم 
اصبحت تعمل مشغوالت يدوية من الخرز والتي تحتاج إلى دقة 
العربي، وخطها  الخط  تتقن  ان  استطاعت  انها  كما  العمل،  في 
لها  نلجأ  إلى كتابة شيء  أنه حينما نحتاج  لدرجة  بيننا،  األجمل 

بسبب جمال خطها»
األسيرات،  بعالج  تماطل  االحتالل  سجون  مصلحة  أن  وبينت 
إلى  أدى  ما  ككل،  األسرى  بحق  الممنهج  القتل  سياسة  وتتبع 
ارتقاء عدد كبير منهم شهداء كان آخرهم الشهيد سامي العمور.

الصهيوني  االحتالل  ألن  الطحين،  أرَ  لم  السبع  السنوات  «خالل 
أن تتوفر لألسرى»  المستحيل  التي من  الممنوعات  يعتبره من 
دخول  لمنع  أمني  سبب  هناك  «ليس  مضيفة  طقاطقة،  تقول 
الطحين لنا، ولكن االحتالل يرى أن الطحين يعطي األسرى نوعا 
وبذلك  األم،  خبز  ورائحة  العائلة  واستذكار  والحنان  الدفء  من 

يريد أن يحرم األسرى ذلك»
االحتالل  أن  إال  األسيرات  على  التضييقات  كل  «رغم  وتابعت، 
وإرادتنا، وتمثل  النيل من عزيمتنا  أو  إلغاء وجودنا  لم يستطع 
وثقافية  توعوية  ساحات  السجن  ساحات  جعل  خالل  من  ذلك 
اإلنساني  الدولي  القانون  تعلمت  أنها  إلى  مشيرة  وتعليمية»، 
وحصلت على شهادة الثانوية العامة بامتياز، وتلقت دورات في 

التنمية البشرية وحفظت القرآن الكريم كامال.

تحرير  أجل  من  العمل  بضرورة  العالم  أحرار  لكل  رسالة  ووجهت 
وفية  ستظل  أنها  مؤكدة  األسرى،  بقضية  واالهتمام  األسيرات 
المستقبلية،  حياتها  عن  حديثها  وفي  العادلة.  القضية  لهذه 

قالت، إنها ستلتحق بالجامعة وتدرس هندسة الديكور.
بيت  في  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  مدير  قال  جانبه،  من 
األسرى  من  أكثر  يعانين  األسيرات  إن  عطوان،  أبو  منقذ  لحم 
الرجال، خاصة أن االحتالل لم يراع خصوصيتهن، فغرف األسيرات 
يحتم  مما  الساحات،  في  توجد  وإنما  مراحيض  بداخلها  توجد  ال 
عليهن استخدامها ضمن ساعات معينة مع تواجد السجانين في 

الساحات.
اإلفراج  بعد  األسرى  تأهيل  على  تعمل  الهيئة  أن  إلى  وأشار 
عنهم، من خالل توفير اخصائيين اجتماعيين للتعرف على إذا 
النفقات  الهيئة تغطي  أن  كما  كانت هناك صدمات نفسية،  ما 
إكمال  األسيرة  أو  األسير  رغب  حال  في  كامل  بشكل  الجامعية 

دراستهم الجامعية.
وأضاف أن النظرة االجتماعية أصبحت أقل حدة مما كانت عليه 
سابقا، وأصبحت أكثر تفهما العتقال المرأة الفلسطينية، خاصة 
اعتقال  تم  فقد  الفلسطينيات،  األسيرات  أعداد  ازدياد  ظل  في 

نحو 17 ألف أسيرة فلسطينية منذ العام 1967 وحتى اليوم.

قبل أيام أفرج االحتالل الصهيوني عن األسيرة الفلسطينية «أمل طقاطقة» من بلدة بيت فجار جنوب 
بيت لحم، بعد سبع سنوات قاسية أمضتها في سجون االحتالل.
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 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية المجتمع الدولي بتكثيف 

ضغطه على الحتالل الصهيوني 
اإلسرائيلية إلجبارها على تجميد األنشطة 

االستيطانية كافة، بهدف الغائها.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، 
أمس، أن هذه المطالبة تأتي بالتزامن مع 
المواقف الدولية األخيرة التي استطاعت 

تأجيل بناء الوحدات االستيطانية في 
مطار قلنديا، وتعطيل تهجير وترحيل 

وهدم الخان االحمر، وتعطيل أيضا البناء 
االستيطاني في «E1». . وأكدت أن هذه 

المواقف هي دليل واضح على أنه في 
حال توفرت النية واإلرادة الدولية، فإنها 

قادرة أن تحقق نتائج مقبولة على 
األرض، بما يخدم عملية السالم.

وتطرّقت الخارجية الفلسطينية 
في بيانها، إلى عمليات االستيطان 

الصهيونية، التي تجري جنوب القدس، 
بما فيها االعالن عن افتتاح ما يسمى 

«النفق الجنوبي الثاني»، وتوسيع طريق 
األنفاق بطول 12 كم، بهدف تسهيل مرور 

المستوطنين من المجمع االستيطاني 
«غوش عتصيون» باتجاه جنوب القدس 

المحتلة، ويرتبط بعمليات توسيع 
الطريق االستيطاني رقم (60) على طول 

الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.
وتابعت: «هذا المخطط يعد جزءا ال يتجزأ 

من المخططات االستيطانية الرامية 
إلى استكمال عزل القدس عن محيطها 

الفلسطيني، وربطها بالعمق الصهيوني، 
وتحويل التجمعات االستيطانية إلى 
تكتل استيطاني ضخم تسهل حركة 
المستوطنين والصهاينة منه وإليه، 

لتصبح أكثر جاذبية الستقطاب 
المزيد من المستوطنين، ما يؤدي إلى 

توسيع المستوطنات ومضاعفة أعداد 
المستوطنين فيها.

وفي هذا السياق، أدانت الخارجية 
الفلسطينية التصعيد الحاصل في 

عربدات المستوطنين وميليشياتهم 
اإلرهابية المنظمة، التي كان آخرها 

اقدام عناصر اإلرهاب اليهودي صباح 
أمس، على تحطيم مركبات المواطنين 

في منطقة باب العامود في القدس 
المحتلة، واقدامهم أول أمس على تقطيع 

600 شجرة زيتون في قرية دير شرف 
شمال غرب نابلس، وكذلك عربدات 

المستوطنين بالقرب من مفرق قرية 
بيت ليد بمحافظة طولكرم، وأداء طقوس 
تلمودية بالمكان، كل ذلك بحماية جيش 

االحتالل واذرعه المختلفة.
واعتبرت أن عمليات تعميق وتوسيع 

االستيطان في الضفة الغربية المحتلة 
بما فيها القدس الشرقية اثبات واضح 

على أن االحتالل الصهيوني ماض في 
تدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل 

الدولتين، وتخريب وعرقلة أية جهود 
إقليمية ودولية مبذولة بهدف استعادة 

األفق السياسي لحل الصراع.
وتابعت: «هذا التغول االستيطاني 

ترجمة حقيقية لتصريحات ومواقف 
أركان الحكومة اإلسرائيلية الذين 

يتسابقون في إطالق المواقف والدعوات 
التحريضية إلرضاء المستوطنين وجمهور 

اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني 
على حساب الحق الفلسطيني، وسط 
تفاخرهم العلني وتكرارهم للمواقف 

المعادية للسالم وألية عملية سياسية 
مع الجانب الفلسطيني».

وحمّلت االلخارجية الفلسطينية في 
ختام بيانها، االحتالل الصهيوني 

المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج 
وتداعيات «تسمين» االستيطان في 

األرض الفلسطينية المحتلة، خاصة على 
فرص احياء عملية السالم. واعتبرت 

امعان االحتالل في حسم مستقبل قضايا 
الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد 
وبقوة االحتالل ما هو إال «دعوة صريحة 

لتفجير المنطقة، وجرها إلى دوامات عنف 
دائمة».

وكانت مجموعة من المستوطنين 
الصهيانة، قد حطمت مساء أول أمس 

ا  السبت، مركبات فلسطينيين رشقً

بالحجارة، في شارع نابلس بمدينة 
القدس المحتلة. وأفاد المحامي المقدسي 

حمزة قطينة، أنه وللمرة الثانية خالل 
بضعة أشهر، كسر مستوطنون مركبته، 

إضافة لسيارات إخوته وأبناء عمه 
المركونة في شارع نابلس.

وذكرت مصادر اعالم فلسطينية أمس، 
بأن المستوطنين هاجموا معرضا 

للشاحنات، وأحدثوا دمارًا كبيرًا في 
السيارات، وحاولوا إحراق إحداها. 

وقال قطينة: «عصابات المستوطنين 
هذه تتشكل وتعمل بانتظام تحت أعين 

شرطة االحتالل، ويتجولون بالشوارع 
بأعداد كبيرة في كل ليلة، ويعتدون 

على كل ما هو عربي في المكان، وشرطة 
االحتالل ال تحرك ساكناً». وأضاف: «لو 

ا فعل مثلهم، الستنفرت  أنّ طفال عربيًّ
شرطة االحتالل، واعتقلته هو وكل 

عائلته معه».
ووثق التقرير الدوري الذي يصدره المكتب 

اإلعالمي لحركة حماس بالضفة الغربية 
ارتكاب قوات االحتالل والمستوطنين 

(2341) انتهاكًا خالل شهر نوفمبر 
الماضي. ورصد التقرير (71) اعتداء 

للمستوطنين، في حين بلغ المقتحمون 
منهم للمسجد األقصى (2365) مستوطنا، 
وبلغ عدد حاالت اإلبعاد عن أماكن السكن 

وعن المسجد األقصى (6) مواطنين.
ووفق التقرير، فقد صعدت قوات 

االحتالل من عمليات هدم الممتلكات 
وسلبها، حيث بلغ عدد المنازل التي 

هدمت (27) منزال، إضافة إلى عشرات 
المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم، في 

مقابل (14) منزال هدمت في شهر أكتوبر 
الذي سبقه.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من 
محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات 

وغيرها (91) منشأة، وعدد الممتلكات 
المسلوبة (17) منشأة. وتعد مناطق 

نابلس والقدس ورام اهللا، األكثر تعرضا 
النتهاكات االحتالل بواقع (484)، (483)، 

(331) انتهاكا توالي

جنوب  بيتا  بلدة  أهالي  يواصل 
الغربية  الضفة  شمال  نابلس 
المحتلة،  فلسطين  في 
رفضا  الشعبية  مقاومتهم 
«أفيتار»  االستيطانية  للبؤرة 
الجاثمة على قمة جبل صبيح، 
يقدمون  واآلخر  الحين  وبين 
جذوة  لتبقى  جديدا  شهيدا 
تحرير  حتى  مشتعلة  الثورة 

الجبل.
جمال  جميل  الجبل  شهداء  آخر 
في  شاب  خبيصة،  عياش  أبو 
عمره،  من  والثالثين  الحادية 
بعد  الجمعة  مساء  استشهد 
إصابته  من  قليلة  ساعات 
الصهيوني  االحتالل  برصاص 

بالرأس.
الفعاليات  بدء  اندالع  ومنذ 
والبلدات  بيتا  في  الشعبية 
شهور،  سبعة  قبل  المجاورة 
أبناء  من  ثمانية  استشهد 
يتما  قرية  من  وتاسع  بيتا 
المجاورة، وأصيب أكثر من 2000

فلسطيني.
غادر  جمعة،  كل  في  وكعادته 
تفقد  أن  بعد  منزله  جميل 
وقبّل  والديه  احتياجات 
الجبل،  إلى  وانطلق  يديهما، 
إال مساء محموال  ولم يرجع منه 
مقالع  المشيعين.  أكتاف  على 
الشهيد المخضب بدمائه، والذي 
كان  اإلسعاف  سيارة  إلى  رافقه 
وجرأته  عنفوانه  على  شاهدا 

وإقدامه.
الثاني  هو  جميل  والشهيد 
جبل  على  خبيصة  لعائلة 
12 عائلته  وتملك  صبيح، 
المستوطنون  أقام  دونما 
البؤرة  داخل  كرفاناتهم  عليها 
شقيقه  ويؤكد  االستيطانية. 
ارتباطهم  عياش أبو عياش أن 
مقدس،  ارتباط  صبيح  بجبل 
أرضهم  عن  يتنازلوا  لن  وأنهم 

مهما بلغت التضحيات.
اعالم  لوسائل  المتحدث  وقال 
الذي  هللا  «الحمد  فلسطينية: 
فداء  شهادة،  أعلى  أخي  أعطى 
وبيتا».  والقدس  الوطن  لتراب 
منذ  متزوج  شقيقه  أن  وأوضح 
أربع سنوات، ولم يرزق باألبناء، 
«لكن اهللا أعطاه ما هو أفضل 
أعطاه  الدنيا،  الحياة  زينة  من 

الشهادة».
في أحاديثهم يتداول أهالي بيتا 
الصهيوني  االحتالل  أن  كيف 
كان يستعد الرتكاب جريمة في 
االحتالل  دفع  فقد  اليوم،  هذا 
قواته  من  كبيرة  بتعزيزات 
والتي بادرت إلطالق رشقات من 
قنابل الغاز والرصاص المعدني، 
ومن ثم لجأ الستخدام الرصاص 

الحي والمتفجر.
جرافات  قيام  ذلك  وسبق 
الطرق  كافة  بتجريف  االحتالل 
المؤدي إلى جبل صبيح، ما منع 
الوصول  من  اإلسعاف  مركبات 
الشبان  واضطر  الشهيد.  إلى 
محموال  به  للسير  والمسعفون 
عن  تزيد  لمسافة  حمالة  على 
الكثير  خاللها  نزف  الكيلومتر 
المستشفى  ووصل  دمائه،  من 
بحالة حرجة قبل أن يعلن عن 

استشهاده.
بدير  حذيفة  الناشط  ويقول 
حليب  رضعوا  بيتا  «شباب  أن 
يقبلوا  ولن  والكرامة،  العزة 
جبل  في  حقهم  عن  بالتنازل 
صبيح». وأضاف أن «أهالي بيتا 
الشهيد  وداع  في  خرجوا  الذين 
أبو عياش أعلنوها وبقوة أن ال 
تنازل عن حقهم في الدفاع عن 
أرضهم مهما بلغت التضحيات». 
الشهيد  عائلة  أن  إلى  ولفت 
على  عقود  طوال  حافظت 
أرضها في جبل صبيح، وها هي 

تدفع ضريبة ثباتها وصبرها.

 «أبو عياش».. شهيد فلسطيني 
آخر في مقاومة االستيطان

أدانت التصعيد الخطير لميليشيات المستوطنين اإلرهابية المنظمة

فلسطين تطالب بالضغط على االحتالل 
الصهيوني لتجميد االستيطان
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عبد الرحمان الثعالبي مفسر وفقيه جزائري مالكي 
أهل  عقيدة  على  متكلم  الطريقة،  صوفي  المذهب 
المالكية  األشاعرة  أعالم  أحد  وهو  والجماعة،  السنة 

في القرن التاسع الهجري.
حيث  الشريعة،  علوم  في  مصنفاته  معظم   
يزيد على تسعين مؤلفا في  ما  الحقل  ترك في هذا 
والتاريخ  واللغة  التفسير والحديث والتصوف والفقه 
لـ“مدينة  رمزا  الثعالبي  ويعتبر  وغيرها،  والتراجم 
عبد  سيدي  بـ»مدينة  تعرف  أضحت  التي  الجزائر“ 

الرحمان». 
الشيخ عبد الرحمن الثعالبي واحد من كبار العلماء 
خاضوا  الذين  العلماء  وأحد  الجزائر،  في  المسلمين 
وهو  ال  كيف  وآللئه.   بدُرره  ورجعوا  التفسير  تجربة 
الجزائر  المعروفة في  القبائل  الذي خرج من منطقة 
بالزوايا العلمية العريقة، المشهورة بدورها التعليمي 
من  اإلجتماعي  بنشاطها  البارزة  والتوعوي،  والتربوي 
وتربية  السبيل،  عابري  وإيواء  المستضيفين  خدمة 
بالعلماء  عامرة  منطقة  وهي  وتعليمهم.  اليتامى 
من فقهاء ومحدثين ومتكلمين ومفسرين ومناطقة 

ولغويين. 
والشيخ عبد الرحمان الثعالبي بالنسبة للجزائريين 
ليس مجرد شيخ دين أو عالم او فقيه، وإنما يعتبرونه 
واقيمت  مسجدا،  مرقده  على  شيد  حيث  لهم،  رمزا 
أصبح  حتى  الدينية،  المعارف  لنشر  كبيرة،  زاوية  به 
الدين  تعاليم  وإحياء  والثقافة  للعلم  منارة  المكان 
والثقافية،  العلمية  حياته  مسيرة  وفي  اإلسالمي. 
رجل  فهو  والمعرفة،  العلم  من  كنوزا  الثعالبي  ترك 
نفسه  ندب  التأليف)  كثير  (أي  ”مؤالف“  عنه  يقال 
فداء للجزائر خاصة والعالم اإلسالمي عامة، فقد كان 
رجال مجتهدا في ميدانه، حتى قيل إنه كان موسوعة 
تمشي على األرض، عالما بعلمي المعقول والمنقول، 

ومترجم يتسم بالحفظ والذكاء فجمع بينهما.

 من هو عبد الرحمان 
الثعالبي؟ 

 هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف بن 
طلحة بن عامر بن نوفل بن عامر بن منصور بن محمد 
بن سباع بن مكي بن ثعلبة بن موسى بن سعيد بن 
مفضل بن عبد البر بن قيس بن هالل بن عامر بن 
حسان بن محمد بن جعفر بن أبي طالب. وُلِدَ عبد 
بالجزائر  (1384م)  786هـ  سنة  الثعالبي  الرحمان 
موطن آبائه وأجداده الثعالبة، قرب وادي يسر وبجوار 
كلم   63) الواقعة حاليا بوالية بومرداس  مدينة يسر 
شمال شرقي العاصمة الجزائرية)، وهذه المدينة هي 
موطن آبائه وأجداده الثعالبة، فيقال أبناء ”ثعلب بن 

علي“ من عرب المعقل الجعافرة. 

 رحلته العلمية:
ودين  بيئة علم  الثعالبي في  الرحمان  نشأ عبد    
وصالح في جبال الخشنة المطلة على وادي يسر ووادي 
منطقة  علماء  يدي  على  تعلمه  استهل  الجمعة، 
القبائل. وزيادة على كونه ينحدر من أسرة ذات حسب 
ونسب وجاه وعلم وثقافة، فإن المحيط الداخلي كان 
سبيل  في  جهاد  العلم  من  يجعل  وسط  له،  مساعدا 
الصبر  الثعالبي على درجة عالية من  كان  اهللا، فقد 
واالنضباط في طلب العلم رغم تقدم العمر به، فكان 
العلمي»، مفنيا زهرة  مقتنعا بما يسمى بـ «الجهاد 
فقد  لذلك  واألمة،  والثقافة  العلم  خدمة  في  شبابه 
تحصل على إجازات كثيرة ومتباعدة زمانا ومكانا. كما 
ساعدته في مساعيه ظهور اإلرهاصات األولى لظهور 

بوادر النهضة العربية واإلسالمية. 
تكون الثعالبي في قصبة الجزائر ثم قصد المغرب 
األقصى بصحبة والده محمد بن مخلوف فتعلم أصول 
الدين والفقه المالكي فأخذ عن العجيسي التلمساني 
المعروف بالحفيد. وزار مدينة بجاية فمكث بها سنة 
ثم عاد إلى مسقط رأسه في يسر بعد وفاة والده ثم 
(1399م)  802هـ  سنة  بها  فنزل  بجاية  لمدينة  رجع 
داخل  فيها  وتعلم  سنوات،  سبع  حوالي  فيها  ومكث 
األعظم“  بجاية  ”جامع  وكذلك  البربر“  عين  ”مسجد 
وسيدي  العيدلي  يحيى  زمالئه  مع  بجاية  قصبة  في 
بوسحاقي مع آخرين. وكان تتلمُذه على أئمة مقتدى 
الزاهد  الفقيه  العلم والدين والورع، أصحاب  بهم في 

أبي  الشيخ  وأصحاب  الوغليسي،  الرحمن  عبد  الورع 
أبي  الحافظ  اإلمام  كالشيخ  إدريس  أحمد بن  العباس 
الولي  والشيخ  المنجالتي،  عثمان  بن  علي  الحسن 
الحسن،  بن  سليمان  الربيع  أبي  ق  المحقّ الفقيه 
بن  وعلي  البليليتي،  محمد  بن  علي  الحسن  وأبي 
موسى، واإلمام العالمة أبي العباس النقاوسي، فحضر 
مجالسهم. ثم انتقل إلى تونس سنة 809هـ (1406م) 
مهدي  أبي  كالشيخ  عرفة  ابن  تالميذ  على  فتعلم 
عيسى الغبريني، والشيخ الجامع بين علمي المنقول 
البرزلي،  القاسم  وأبي  األبي،  اهللا  عبد  أبي  والمعقول 

وأبي يوسف يعقوب الزغبي، وغيرهم. 
(1412م)، فسمع  814هـ  إلى مصر سنة  ارتحل  ثم 
بها على  الدين  إحياء علوم  واختصار  البخاري  صحيح 
الباللي، وحضر مجلس شيخ المالكية بها أبي عبد اهللاَّ 
البساطي، وحضر كثيرًا عند شيخ المحدثين بها ولي 
الدين العراقي الذي أجازه بعدما أخذ عنه علم الحديث 
من  غيرهما  عن  أخذ  كما  أخرى،  ومعارف  علوم  مع 
العلماء. ثم رجع إلى تونس سنة 817هـ (1415م) فإذا 
القلشاني  اهللاَّ  عبد  أبو  الشيخ  الغبريني  موضع  في 
خلفه فيه عند موته فالزمه، وأخذ صحيح البخاري إال 
يسيرا عن البرزلي، ولم يكن بتونس يومئذ من يفوت 
العلماء  أنصت  تكلم  إذا  الحديث  علم  في  الثعالبي 
واعترافا  وإنصافا  منهم  تواضعا  يرويه،  ما  وقبلوا 
لحقه، وكان بعض فضالء المغاربة يقول له لما قدم 
أيضا  الحديث“، وحضر  آيَة فِي علم  ”كنتَ  من مصر: 
الشيخ  تونس  قدم  ثم  وأجازه.  األبي  الشيخ  مجلس 
ابن مرزوق عام 819هـ (1417م) فأقام بها نحو سنة 
اإلمام  موطأ  عليه  وسمع  كثيرًا  عنه  الثعالبي  فأخذ 
ابن  القلشاني  عمر  حفص  أبي  الفقيه  بقراءة  مالك 
وأذن  وأجازه  أخرى،  علوم  مع  اهللاَّ  عبد  أبي  الشيخ 
له هو واألبي في اإلقراء، وأخذ عن غيرهم من األئمة 

كالشيخ المحدث عبد الواحد الغرياني.

 مؤلفاته وآثاره العلمية 
الثعالبي أنه عالم  الرحمان   كان معروفا عن عبد 
زمانه في المغرب العربي في علم التفسير والذي تميز 
فيه باتباع ”منهج مميز“ جمع بين ”النقل والعقل“، 
وكذا علم العقيدة (علم الكالم وأصول الدين) والفقه 
وهو  األخرى،  الدينية  العلوم  من  وغيرها  والتصوف، 
اإلنتاج  أن  ذلك  الهجري،  التاسع  القرن  أعالم  أحد 
العالم  مكتبات  مختلف  في  انتشر  للثعالبي  الفكري 
والتأليف،  التدريس  على  عكف  والغربي.  العربي 
وقد  الشريعة،  علوم  في  مصنفاته  معظم  وكانت 
يزيد على تسعين مؤلفا في  ما  الحقل  ترك في هذا 
والتاريخ  واللغة  التفسير والحديث والتصوف والفقه 

والتراجم وغيرها، من أهمها: 
في  القرآن،  تفسير  في  الحسان  الجواهر  تفسيره 
يُعنى  واحد،  جزء  في  التوحيد،  أجزاء. حقائق  أربعة 
وإعراب  تفسير  في  اإلبريز  الذهب  التوحيد.  بعلم 
مع  التفسير  بعلم  يعنى  العزيز،  الكتاب  آي  بعض 
علم إعراب القرآن. رياض الصالحين وتحفة المتقين 
(ضمّن كتابه هذا جملة من أحاديث النبي محمد في 
فضل الذكر وأحوال اآلخرة و أعمال الصالحين المنجية 
المختار، في  النبي  آيات  في  األنوار  من عذاب جهنم). 

ثالثة مجلدات، يُعنى بعلم التصوف. 

 تفسيره.. الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن

تفسير  الثعالبي  الرحمان  عبد  الفقيه  للشيخ    
القرآن”،  تفسير  في  الحسان  ”الجواهر  باسم  معروف 
تأثر فيه بمصادر مشرقية، كما تأثر بمصادر مغربية 
المشرقي  الفكر  بين  مزيجا  تفسيره  فجاء  وأندلسية، 
والفكر المغربي، حيث ضمنه المهم مما اشتمل عليه 
كتب  من  غيره  من  فوائد  وزاده  عطية،  ابن  تفسير 
قريب  وذلك  األثبات،  عن  رواه  أو  رآه  حسبما  األئمة، 
منسوب  وهو  إال  تأليف  منها  وما  تأليف،  مائة  من 
أما  المحققين.  في  ومعدود  بالدين،  مشهور  إلمام 
الثعالبي  الرحمان  عبد  للشيخ  التراثية  المخطوطات 
فقد بلغت ما يفوق 200 مخطوطة. ويقول الثعالبي 
ابن  لمختصر  شرحه  به  ذيل  الذي  الجامع  كتابه  في 
بزمانه  يعرف  أن  ألف  لمن  ”وينبغي  الفرعي  الحاجب 
وبمن لقيه من أشياخه فيكون من يقف على تأليفه 
قل  وقد  به  الجهل  من  ويسلم  أمره  من  بصيرة  على 

الزمان وكم من فاضل  المعنى في هذا  االعتناء بهذا 
لعدم  موته  بعد  حاله  جُهل  فضائل  عنه  انتشرت 

االعتناء بهذا الشأن“. 
ومن خالل تآليفه أعطى لنا الثعالبي صورة كاملة 
في  أغلبها  كانت  والتي  آنذاك  المتداولة  العلوم  عن 
العلوم الدينية كالفقه والتفسير والعقائد والتصوف. 
إلى جانب اللغة واألدب كعلوم البالغة والشعر والنثر 

وغيرها من العلوم اللغوية. 

 قالوا عن الثعالبي 
والثناء  بالذكر  الثعالبي  الرحمن  عبد  اإلمام  حظي   
المعاصرين  العلماء  من  عدد  قبل  من  الحسن 
العراقي  زرعة  أبو  الشيخ  بينهم:  من  له  والالحقين 
الذي قال عنه: ”الشيخ الصالح األفضل الكامل المحرر 
بن  محمد  بن  الرحمان  عبد  زيد  أبو  الرحال  المحصل 
بن  عيسى  العالمة  وصفه  كما  الثعالبي“.   مخلوف 
العالم  الزاهد  الصالح  ”الشيخ  بـ  البسكري  سالمة 
عنه  وقال  الثعالبي“.  الرحمان  عبد  زيد  أبو  العارف 
والمفسرون“:  ”التفسير  في  الذهبي  الدين  شمس 
وليِّ  الوَرِع،  الزَّاهِد،  العامل،  العالم  ة،  الحُجَّ ”اإلمام 
اهللا  أولياء  من  كان  باهللا،  العارِف  الِح،  الصَّ اهللا 
نيا وأهلها، ومن خيار عِبَادِ اهللا  المُعْرِضين عن الدُّ
إماما  ”وكان  خاوي:  السَّ اإلمام  عنه  وقال  الحين“.  الصَّ

مصنِفا .. وعمِلَ في الوعظ والرقائق وغير ذلك“. 

   الجزائر..أو مدينة سيدي 
عبد الرحمان 

 يعتبر عبد الرحمان الثعالبي رمزا معروفا وشهيرا 
لحد  زالت  وال  كانت  التي  (العاصمة)  الجزائر  لمدينة 
حتى  الجزائر  سكان  زال  فال  باسمه،  تعرف  اليوم 
”مدينة  الجزائرية  العاصمة  على  يقولون  هذا  يومنا 
الجزائر  مدينة  لقبت  ما  وكثيرا  الرحمان“.  سيدي عبد 
”بالمحروسة“، لكن مفهوم الحراسة والحماية والضمان 
ارتبط بضريح عبد الرحمن الثعالبي، والذي يعدّ رمز 

تمكّن  حيث  الشعبية،  المخيلة  في  وبركتها  المدينة 
رساميل  تقويّة  من  الثعالبي  الرحمن  عبد  مقام 
المجتمع،  داخل  أدواره  من  وسّعت  ومعنوية  رمزيّة 
ر له مسؤوليّات دنيوية ودينية أين لعب  وهو ما وفّ
عدّة وظائف مختلفة إلى أن أصبح مكوّنا ضروريا في 
اإلصالح وتوازن األفراد والضبط اإلجتماعي، لما له من 

تأثير على الثقافة الجزائرية األصيلة. 
الثعالبي“  الرحمن  عبد  ”سيدي  زاوية  وتعتبر 
إحدى  العاصمة،  بالجزائر  القصبة  أعالي  في  الواقعة 
على  تحافظ  والزالت  كانت  التي  الدينية  الصروح 
الدينية  الطقوس  خالل  من  اإلسالمي  الدين  تعاليم 
رمضان  شهر  وفي  الدينية  واألعياد  المناسبت  في 
بالجزائر  اإلسالمية  المعالم  أقدم  من  وهي  المبارك، 
1612، حيث  الزاوية عام  القديمة. وقد تأسست هذه 
والتوسعات  التعديالت  بعض  بإجراء  األتراك  قام 
استرجعت  االستقالل  وبعد  أجزائها.  بعض  على 
السلطات الجزائرية ضريح سيدي عبد الرحمن وغيره 
عليها  استولى  التي  التاريخية  والمعالم  األضرحة  من 
الجزائرية  الدولة  أولت  وقد  الفرنسي،  االستعمار 
اهتماما كبيرا وعناية فائقة بالمعالم التاريخية التي 
وثقافيا وحضاريا، خاصة معلم  دينيا  تكتسي طابعا 
إلى  التي تمت ترقيته  الثعالبي،  الرحمان  الشيخ عبد 
وإعادة  وروحية،  وثقافية  علمية  مؤسسة  مستوى 
تحقيق  على  الباحثين  تشجيع  وكذا  مكتبته،  بعث 
تراث الشيخ الثعالبي وإخراجه من حال المخطوط إلى 
حتى  الجيل  أبناء  بين  نشره  وضمان  المطبوع،  حال 

يتشبعوا بالثقافة الدينية التي ساد بها أجدادهم. 

وفاته
23 الجمعة  يوم  ضحى  في  الثعالبي  اإلمام  توفي   

ودفن  1471م،  مارس  شهر  منتصف  875هـ،  رمضان 
المجاورة  الثعالبي  الرحمان  عبد  سيدي  مقبرة  في 
لزاويته في“قصبة الجزائر“ حيث ضريحه قرب مسجد 

سيدي عبد الرحمان بها إلى اليوم.
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 مكنت العملیة من حجز أجھزة ومعدات كانت تستعمل في التحریض

أطاح عناصر من أمن والية األغواط خالل هذا األسبوع بـ 14 شخص كانوا ينشطون 
لحساب التنظيم اإلرهابي «رشاد،» عبر إقليم الوالية، مكنت العملية من حجز أجهزة 

ومعدات ومنشورات كانت تستغل في التحريض عبر منصات التواصل االجتماعي.

في قضية «طحكوت» المتعلقة بتركيب السيارات والنقل الجامعي

إدانة أويحيى وسالل بـ 7 سنوات 
حبسا نافذا

تأييد األحكام الصادرة في حق يوسفي، غول ووالي سابق

وحسب ما أشار له بيان 
لمديرية األمن الوطني أمس 
فإن هؤالء المتورطين كانوا 

يمارسون التحريض عبر 
التطبيقات والمنصات الرقمية، 
من خالل نشر أخبار ومعلومات 

كاذبة، من شأنها اإلضرار 
بالمصلحة الوطنية، اإلشادة 
باألعمال اإلرهابية، الدعوة 

إلى التجمهر واإلخالل بالنظام 
واألمن العام.

وأضاف المصدر أن نتائج 
التحقيق في القضية، 

التي عولجت بالتنسيق مع 
المصلحة المركزية لمكافحة 

الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال بمديرية 

الشرطة القضائية، وتحت 
التوجيه الدائم لوكيل 

الجمهورية لدى محكمة 
األغواط، بيّنت أن المشتبه 

فيهم تلقوا دعما ماليا وتمويال 
من داخل وخارج الوطن، مقابل 

نشاطهم الهدّام، وترويجهم 
لمضامين تحريضية عبر 

الفضاء السيبرياني، بغية 
زعزعة االستقرار وتضليل الرأي 

العام الوطني.
وأوضح أن العملية األمنية 

مكنت من حجز بحوزة عناصر 
الشبكة اإلرهابية، عدّة 

أغراض منها نسخ من مؤلفات 
تحريضية، أجهزة إعالم 

آلي، هواتف نقالة، دعائم 

إلكترونية، آلة تصوير رقمية، 
ووصوالت دفع قدّرت بقيمة 

289 مليون سنتيم.
وأشار البيان إلى أنه وبعد 

استكمال إجراءات التحقيق، 
تم تقديم المشتبه فيهم أمام 

وكيل الجمهورية، عن جناية 
نشر وترويج عمدا ألخبار وأنباء 

كاذبة ومغرضة من شأنها 
المساس باألمن والنظام العام، 

تلقي أموال من داخل وخارج 
الوطن من مصادر مشبوهة 

قصد القيام بأفعال من شأنها 
المساس بأمن الدولة واستقرار 

مؤسساتها والتحريض على 
التجمهر غير المسلح.

حياة سرتاح

السادسة  الجزائية  الغرفة  خفضت 
لمجلس قضاء الجزائر، العقوبة المسلطة 
في حق الوزيرين األولين السابقين أحمد 
7 سنوات  إلى  المالك سالل  أويحيى وعبد 
حبسا نافذة في قضية طحكوت المتعلقة 
الجامعي، فيما  والنقل  السيارات  بتركيب 
أيد القاضي في جلسة عقدت أمس األحد 
األحكام الصادرة في حق كل من الوزيرين 
غول  وعمار  يوسفي  يوسف  السابقين 

والوالي السابق بن حسين فوزي.
كما أصدرت ذات الغرفة عقوبة 3 سنوات 
النفاذ، ضد بالل  حبسا، نصفها موقوفة 
نافذا  حبسا  سنوات  و4  طحكوت  وحميد 
النفاذ  موقوفة  وسنة  طحكوت  لرشيد 
اإلطار  تيرة،  وألمين  طحكوت  لناصر 

السابق بوزارة الصناعة.
100 بدفع  المتهمين  الغرفة  وألزمت 
مليون دج بالتضامن لشركتي «سفيتال» 
األعمال  رجلي  لمالكيها  و»السيكوم» 
اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على 

التوالي.
القضية  هذه  جدولة  إعادة  وتمت 
بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في 
المتهمين،  جميع  طعون  الفارط،  ماي 
الدين  محي  الرئيسي  المتهم  منهم 
العامة  النيابة  طعن  وقبول  طحكوت، 
بعض  في  القرار  به  قضى  ما  بخصوص 

طرف  من  بها  المحكوم  والعقوبة  التهم 
لبعض  بالنسبة  الجزائر  قضاء  مجلس 
المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020 ، كما 
المرفوعة  بالنقض  الطعون  قبول  تم 
القضائي  والوكيل  المدنية  األطراف  من 

للخزينة العمومية شكال وموضوعا.
أصدر  وأن  الجزائر  قضاء  لمجلس  وسبق 
حق  في  نافذا  سجنا  سنة   14 بـ  أحكاما 
سجنا  سنوات  و5  طحكوت  الدين  محي 
نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك 

سالل.
حياة سرتاح

توقيف 14 عنصرا ينشطون في 
تنظيم «رشاد» اإلرهابي باألغواط

 بجاية: اإلطاحة بالمسبوق 
القضائي المكنى «فرفر»

األول  الحضري  لألمن  القضائية  الشرطة  تمكن عناصر فرقة 
بأمن والية بجاية خالل الساعات األخيرة، من توقيف مسبوق 
واالعتداء،  التهديد  طائلة  تحت  السرقة  يحترف  قضائيا 
تفاصيل القضية جاءت بعد تسجيل شكوى مواطن تعرض 
طرف  من  ببجاية  نوفمبر  أول  بساحة  بالعنف  للسرقة 
بمفرده  جالسا  كان  بينما  عليه  االعتداء  تم  اين  مجهولين 
بالساحة، و سرقة أغراضه ، عناصر الشرطة على الفور قامت 
بتكثيف دوريات بقطاع االختصاص ،و بعد تحريات و أبحاث 
الفاعل و مكان تواجده و توقيفه  معمقة تم تحديد هوية 
المصالح  لذات  بيان  وحسب  محكمة،  عمل  خطة  وضع  بعد 
المشتبه فيه ألجل  أنجز ملف جزائي ضد  األمنية أمس فقد 
قضية السرقة بالعنف ، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية 

المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.

سطيف: حجز أكثر من قنطار من 
اللحوم الفاسدة

يفوق  ما  حجز  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
وسط  المصدر  مجهولة  البيضاء  اللحوم  من  الـقنطار 
غير  صحية  ظروف  في  تنقل  كانت  سطيف،  المدينة 
بيطرية،  رقابة  ألية  تخضع  لم  كونها  عن  فضال  سليمة 
عقب  أمس  المصالح  لذات  بيان  حسب  العملية  وجاءت 
والنظافة  التطهير  مجموعة  أفراد  أطرها  رقابية  دوريات 
والية  ألمن  التابعة  العمومي  لألمن  الوالئية  بالمصلحة 
المدينة،  شوارع  بعض  مستوى  على  تمت  والتي  سطيف 
حيث سمحت بعد مراقبة مركبة نفعية بحجز كمية هامة 
كلغ،   57 و  القنطار  وزنها  فاق  التي  البيضاء  اللحوم  من 
مجهولة المصدر لم تخضع ألية مراقبة بيطرية، حيث تم 
وبعد  أنه  إلى  المصدر  وأشار  الفور،  على  وإتالفها  حجزها 
الضبطية  أعدت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال 
القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف، عن تهمة نقل لحوم 
بيضاء للبيع غير مراقبة بيطريا، أرسل للجهات القضائية 
سطيف  والية  أمن  مصالح  لتبقى  فيها،  للبت  المختصة 
مجندة في سبيل كبح كل ما قد يعرض صحة المستهلك 

للخطر.

المغير: حجز أزيد من 143 ألف من 
مادة «الشمة» المقلدة

عملية  في  المغير،  والية  جامعة  دائرة  أمن  عناصر  حجز 
نوعية أزيد من 143 ألف من مادة التبغ من نوع «الشمة»، 
وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة، تم خاللها توقيف شاحنة 
عبر الطريق الوطني رقم 03 وبعد التفتيش لدقيق حجز 
143750 وحدة من مادة التبغ مقلدة مموهة بإحكام داخل 
القانونية  اإلجراءات  كامل  استيفاء  وبعد  للتمر،  صناديق 

تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل االختصاص.
حياة سرتاح

أدين نهاية سبتمبر الماضي بـ 5 سنوات 
حبسا نافذا و8 ماليين دينار غرامة

تأجيل االستئناف في 
قضية المدير السابق 

إلقامة الدولة

األحكام  في  االستئناف  أمس  العاصمة،  قضاء  مجلس  أجّل 
الدولة  إلقامة  السابق  المدير  حق  في  الصادرة  االبتدائية 

«الساحل» ومن معه إلى تاريخ 19 ديسمبر القادم.
أمحمد  سيدي  محكمة  لدى  والمالي  االقتصادي  القطب  وكان 
الرئيسي  المتهم  الماضي  سبتمبر  نهاية  أدان  قد  بالعاصمة 
ملزي حميد بـ 5 سنوات حبسا نافذا و8 ماليين دينار جزائري 
غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين 
وعبد  أويحيى  أحمد  السابقين  األولين  الوزيرين  رأسهم  على 

المالك سالل.
فيما حكم على أحمد أويحيى بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون 
المالية  الغرامة  ونفس  نافذا  حبسا  سنوات  و5  غرامة  دج 

بالنسبة لعبد المالك سالل.
حبسا  بسنتين  ومولود  سليم  أحمد،  وهم  ملزي  أوالد  وأدين 
نافذا و8 ماليين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع، وليد، 

بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
كما الزم المجلس الشركات المملوكة ألوالد ملزي بدفع غرامة 
الرئيسي  المتهم  ألزم  فيما  بالتضامن  دج  مليون   32 بقيمة 
للخزينة  كتعويض  غرامة  دج  مليون   20 بدفع  ملزي  حميد 

العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
الجزائرية، بخوش  الجوية  الخطوط  لشركة  السابق  المدير  أما 
موقوفة  سنة  منها  حبسا  بسنتين  عليه  حكم  فقد  عالش، 
النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية وعام حبسا نافذا و1 مليون 
اتصاالت  لشركة  السابق  العام  المدير  حق  في  مالية  غرامة 
لإلقامة  السابق  المدير  أدين  فيما  شودار،  أحمد  الجزائر، 
الرسمية «الميثاق»، فؤاد شريط، بعام حبسا غير نافذ و200

ألف دج غرامة.
ماي  منذ  المؤقت  الحبس  رهن  المتواجد  ملزي،  وتوبع حميد 
ممتلكات  تحويل  األموال،  تبييض  أهمها  تهم  بعدة   ،2019
عائدة من اإلجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا 
استغالل  على  عموميين  موظفين  تحريض  مستحقة،  غير 
المعمول  والتنظيمات  القوانين  انتهاك  أجل  من  نفوذهم 
والتنظيمية  التشريعية  لألحكام  بها وعقد صفقات مخالفة 

المعمول بها ألجل منح مزايا غير مبررة للغير.
حياة سرتاح

 من خالل كتابات الرحالة المغاربة 
واألوربيين

«الجزائر في العهد 
العثماني» محور 

ملتقى دولي اليوم 
االثنين بوهران

بعيون  العثماني  العهد  في  «الجزائر  موضوع  سيشكل 
ملتقى  محور   (1519-1830) واألوروبيين  المغاربة  الرحالة 
دولي ينظم اليوم االثنين بوهران بتقنية التحاضر المرئي 

عن بعد، حسبما علم أمس االحد لدى المنظمين.
الدراسات  مخبر  به  بادر  الذي  العلمي  اللقاء  هذا  ويهدف 
مع  بالتنسيق  الوطنية  الدولة  وبناء  النخب  المغاربية، 
مخبر مصادر وتراجم بجامعة وهران 1 «احمد بن بلة» إلى 
معرفة أوضاع الجزائر خالل العهد العثماني وإنشاء قاعدة 
على  والتأكيد  واألوروبية  المغاربية  الرحالت  بيانات ألهم 

أهمية أدب الرحالة في كتابة التاريخ.
ويشارك في هذا الملتقى الدولي الذي تدوم أشغاله يومين 
وتونس  ليبيا  ومن  الوطن  جامعات  مختلف  من  باحثون 
الجزائر  األوضاع في  إلى  الذين سيتطرقون  وقطر وفرنسا 
المغاربة  الرحالة  كتابات  خالل  من  العثماني  العهد  في 
الجزائري  للمجتمع  ووصف  أخبار  تناولت  التي  واألوربيين 
والحياة العلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية في 

تلك الحقبة.
محاور  عدة  خالل  من  اللقاء  هذا  موضوع  دراسة  وسيتم 
و»أهمية  األوروبيين»  و  المغاربة  رحالت  «دوافع  تتناول 
العثماني»  العهد  في  الجزائر  تاريخ  كتابة  في  الرحالت 
و»وصف الرحالة المغاربة و األوروبيين لألوضاع في الجزائر 
خالل العهد العثماني»، وقد برمج لهذا الملتقى أزيد من 
كتابة  في  الوزان  الحسن  رحلة  «أهمية  منها  مداخلة   70
الغرب  و»رحلة عروج في   «16 القرن  الجزائر مطلع  تاريخ 
بربروس»  الدين  خير  غزوات  كتاب  خالل  من  الجزائري 
و»التأصيل للحركة االقتصادية في إيالتي الجزائر وتونس 

خالل القرن 18 على ضوء كتابات أبي رأس الناصري».
حياة. س

 وجهة لهم أيضا تهم تتعلق بانتحال اسم 
الغير واإلقامة غير الشرعية

توقيف رعايا 
تورطوا في تهريب 
مخدري «الهروين» 

و»المارخوانا» 
بالعاصمة

فكك عناصر الشرطة القضائية ألمن والية الجزائر في إطار 
النوعية  القضية  وبعد  أنواعها  بشتى  الجريمة  محاربة 
عصابة  القضائية  للشرطة  وسط  المقاطعة  عالجتها  التي 
نوع  من  المخدرات  في  االتجار  تمتهن  منظمة  إجرامية 
من  فيهم  المشتبه  توقيف  عن  أسفرت  والتي  «هروين»، 
المادة  (950) غرام من  تمّ حجز  أجانب، حيث  رعايا  بينهم 

المخدرة.
وفي التفاصيل أوضح بيان لذات المصالح أمس األحد فقد 
تم توقيف أعضاء شبكة إجرامية تتكون من 06 رعايا أجانب 
استيراد،  أشرار،  جمعية  تكوين  قضية  في  فيهم،  مشتبه 
نقل والتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن 
قد  الغير في ظروف  اسم  انتحال  منظمة،  إجرامية  جماعة 
تؤدي إلى حكم في صحيفة السوابق العدلية للغير، اإلقامة 

غير الشرعية.
للنيابة  والمستمر  الدائم  اإلشراف  تحت  تمت  الحال  قضية 
المختصة إقليميا، حيث وبعد توقيف الرعايا األجانب التي 
المادة المحظورة بداخل  النقل وإخفاء هاته  تنتهج أسلوب 
عن  الطبية  للفحوصات  إخضاعهم  بعد  اتضح  أحشائهم، 
استنزالها  ليتم  بأحشائهم  كبسوالت  تواجد  األشعة  طريق 
أنها  المخبري  التحليل  بعد  تبين  الطبي،  الفريق  قبل  من 

مادة مخدر الهيروين الخام.
مخدر  مادة  كلغ   (1.7) يفوق  ما  حجز  عن  أسفرت  العملية   
بـ  مقدر  مالي  مبلغ  الماريخوانا،  وعشبة  الخام  الهيروين 
452000 دج من العملة الوطنية يعد من عائدات المتاجرة، 
وكذا 17 هاتف نقال، وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم 
تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.                              
حياة. س
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