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الوزير األول يشيد بأداء وكالة األنباء الجزائرية في عيدها الستين ويصرح

"إحداث القطيعة مع الفساد والبيروقراطية 
يكون بإعالم موضوعي وقوي"

لدى استقباله من قبل وزير الدفاع واإلنتاج الحربي المصري  

الفريق شنقريحة يشيد بتميز العالقات 
الجزائرية المصرية 

أوضح الوزير األول في كلمة له خالل يوم دراسي 
األنباء  وكالة  لتأسيس  الستون  الذكرى  بمناسبة  نظم 
الهادفة  العملية  التدابير  البرامج وكل  بأن  الجزائرية 
فساد  البالية من  الممارسات  القطيعة مع  إحداث  إلى 
تكن  لم  ما  كافية  تكون  لن  وبيروقراطية،  ورشوة 

مدعمة بإعالم موضوعي وقوي.
يساهم  اإلعالم  هذا  إن  قائال،  المتحدث،  وأضاف 
تعزيز  في  واإليجابي،  البناء  االنتقاد  جانب  إلى 
التطورات اإليجابية التي تطرأ في المجاالت السياسية 
في  محوري  بدور  ويقوم  واالجتماعية  واالقتصادية 
مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى 

خدمة البالد وتنميتها.
أن  إلى  األول  الوزير  أشار  المنظور،  هذا  وضمن 
ضمن  أفرد  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
التزاماته األربعة والخمسين، حيزا هاما لمسألة تطوير 
حتى  خاص،  بشكل  والعمومي  عامة  بصفة  اإلعالم 
يرقى إلى مستوى يجعله فاعال حقيقيا في مسيرة بناء 

الـمجتمع وتطويره.
وفي ذات السياق، ذكر بالتدابير التي حظيت باألولوية 
في برنامج الرئيس تبون والتي ترمي إلى استعادة ثقة 
المواطن في مؤسسات الدولة، حتى نضمن انخراطه 
تبادر  التي  العمومية  السياسات  مختلف  إنجاح  في 
بما  المجتمع  سلوك  وتوجيه  الدولة  مؤسسات  بها 

يضمن تهيئة البيئة المناسبة إلنجاح مختلف ورشات 
هذا  في  الجميع  مساهمة  تتطلب  التي  اإلصالح 

الـمسعى.
من جهة أخرى، وقف الوزير األول في كلمته على 
اإلعالم  وسائل  عرفتها  التي  المتسارعة  التطورات 
صاحب  وما  ووسائطها  أدواتها  بمختلف  واالتصال 
ذلك من زيادة كبيرة في درجة التأثير وسرعة انتقاله 
الحياة، االجتماعية  المجتمعات في جميع مناحي  في 
يفرض  ما  وهو  واالقتصادية،  والسياسية  والثقافية 
توجهاتنا  اختلفت  مهما  معا،  العمل  جميعا  علينا 
وأفكارنا، من أجل رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرنا 
بمفهومه  أمنها  عن  والذود  بالدنا  تنمية  سبيل  في 

الشامل وسالمتها واستقرارها.
وتطرق بن عبد الرحمان إلى ما يمثله اإلعالم وأدوات 
الدعاية من تهديد لالستقرار الداخلي لألوطان، حيث 
سالح  واالتصال،  اإلعالم  وسائط  مختلف  صارت 
عن  فضال  الجديد،  الجيل  أيدي  بين  وضع  حرب 
توجيه  في  تأثيرا  األكثر  األداة  أصبحت  فقد  ذلك، 
واستثمارات  خارجية,  تجارة  من  التدفقات  مختلف 
أجنبية مباشرة ورؤوس األموال والتكنولوجيا وحتى 

السلوكيات واآلفات االجتماعية.
من جهة أخرى، وصف الوزير األول وكالة األنباء 
أعرق  بإحدى  تأسيسها  ذكرى  بمناسبة  الجزائرية 

روافده،  أهم  من  ورافدا  الوطني  اإلعالم  مؤسسات 
التي يرتبط تاريخها بمراحل هامة من تاريخ بالدنا 

المجيد.
تطوير  لجهود  الحكومة  دعم  بالمناسبة،  أكد  كما 
الضرورية من  التعليمات  أسدى  أنه  مبرزا  الوكالة، 
أجل مراجعة قانونها األساسي، الذي يعود إلى سنة 
1991 وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة 
في حقل اإلعالم واالتصال وكذا توسيع مجال تدخلها 

في فضاء اإلعالم وفق المعايير الدولية.
وكالة  تكون  ألن  نتطلع  إننا  قائال:  الوزير  وأضاف 
صحافييها  مهنية  بفضل  قوية  الجزائرية  األنباء 
وإدارتها العصرية، وتؤدي دورا محوريا فـي المشهد 
بتطوير  مطالبة  لذلك،  وهي  الوطني،  اإلعالمي 
النهضوي  التنموي  البرنامج  تواكب  حتى  خدماتها 
الطموح الذي جاء به رئيس الجمهورية ومن خالله 
بدورها  باالضطالع  وذلك  الحكومة  عمل  مخطط 
كخدمة عمومية تقدم خبرا موثوقا ذا جودة ومصداقية.

أكد الوزير األول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، 
أمس، أن التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع 

الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، لن تكون 
كافية ما لم تكن مدعمة بإعالم موضوعي وقوي.

ع.ط

مختصون يؤكدون على خلق مضمون إعالمي جزائري على المنصات الرقمية
ضرورة إعداد استراتيجية إعالمية عصرية لمواجهة الحرب اإلعالمية

إعداد  ضرورة  على  أمس،  مختصون،  أكد 
مع  ومتوافقة"  "عصرية  إعالمية  استراتيجية 
اإلعالمية  الحرب  لمواجهة  الوطنية  األهداف 

التي تتعرض لها الجزائر.
وخالل اليوم الدراسي المنظم من طرف وكالة 
للمؤتمرات  الدولي  بالمركز  الجزائرية  األنباء 
الباحث  قال  لتأسيسها،   60 الـ  الذكرى  بمناسبة 
كاتب،  أحمد  الدولية،  العالقات  في  المختص 
"الحرب اإلعالمية وكيفية  له حول  في مداخلة 
الرقمية  االجتماعي  التواصل  شبكات  استهداف 
لمواجهة  السبيل  أن  الجزائر"،  في  لالستقرار 
التدفق اإلعالمي المعادي هو "رسم استراتيجية 
إعالمية عصرية ومتوافقة مع األهداف الوطنية 

لمواجهة الحرب اإلعالمية".
"استعمال  على  االستراتيجية  هذه  وتعتمد 
الوسائل الحديثة على غرار المواقع والمنصات 
والقنوات التلفزيونية واإلذاعية -حسب المتدخل 
الذي دعا إلى خلق "إعالم عمومي شامل يقوم 
علي تضافر الجهود واألعباء بين وكالة األنباء 
من  العمومية  واإلذاعة  العمومي  والتلفزيون 
زخما  يضفي  رقمي  تكنولوجي  عرض  خالل 

وقوة لصوت وصورة الجزائر".
"مضمون  خلق  ضرورة  على  كاتب  وشدد 
الرقمية  المنصات  على  جزائري  إعالمي 
واإلشاعات  اإلعالمية  الحرب  لمواجهة 
"اللغة  استعمال  أهمية  مبرزا  والتضليل"، 
والقوالب المهنية والفنية الحديثة للتأثير على فئة 

الشباب".
بين  الثقة  ربط  "إعادة  ضرورة  إلى  أشار  كما 
المواطن واإلعالم العمومي"، مع إعادة االعتبار 
لإلعالم العمومي من خالل اعتماد "دفتر أعباء 
جديدة"  بمهام  وعصرية  متجددة  ورؤية  جديد 

بهدف مجابهة مخاطر الحرب اإلعالمية.
تمثل  بأنها  الحرب اإلعالمية  المختص  وعرف 
البيانات  على  الحصول  إلى  يهدف  نشاط  "أي 
لغرض  منها  الخصم  وحرمان  والمعرفة 
عن  أو  األنظمة  طريق  عن  إما  استراتيجي، 
السيطرة  ضمان  خالل  من  المحتوي،  طريق 

المعلوماتية، حيث أن الحرب السيبرانية ستكون 
هي البعد التقني لحرب المعلومات هذه".

حرب  في  المختص  اعتبر  جهته،  ومن 
المعلومات، أحمد عظيمي، في مداخلة له تناولت 
الوسائل  الخصوصيات  المعلومات:  "حرب 
في  التفكير  قبل  أنه  التصدي"،  واستراتيجيات 
وضع استراتيجية لحرب المعلومات، ال بد من 
توفر ثالث ضمانات أساسية هي "تأمين أنظمة 
خالل  من  هجومية  سياسة  وإعداد  المعلوماتية 
تفعيل دور االستعالمات، إلى جانب إنشاء نظام 
لليقظة والتصدي من خالل هيئة وطنية  وطني 
تضم الفاعلين المعنيين وتشمل على مركز للسبر 
دولية  وقناة  وخاصة  عمومية  بحث  ومراكز 
أهمية  أبرز  احترافي".كما  عمومي  وتلفزيون 
وتتبع  معرفة  خالل  من  المعلومات  في  التحكم 

مصادر هذه المعلومات.
والدراسات  الدولية  العالقات  في  المختص  أما 
كرود،  الحميد  عبد  الدكتور  االستراتيجية، 
فأوضح في مداخلته التي ناقشت كيفية "محاربة 
التواصل  شبكات  عبر  الوهمية  األخبار 
االجتماعي"، أن الواقع الرقمي الجديد بمنصاته 
ووسائط تواصله االجتماعية المختلفة أسهم في 
التواصل  شبكات  عبر  الوهمية  األخبار  انتشار 

االجتماعي.
أصبح  الرقمي-الشبكي  "المجال  أن  وأوضح 
والوقائع  األخبار  الصطناع  ومحضنا  مالذا 
األحداث  تزييف  عن  فضال  البيانات،  وفبركة 
وتركيب سياقاتها"، مضيفا أن صناعة األخبار 
الكاذبة أضحت "ظاهرة أكثر تعقيدا في سياقها 
الرقمي، حيث تتشابك أبعاد تكنولوجية واتصالية 
في  واستخبارية  وأمنية  وعلمية  ومعلوماتية 
واسعة  شبكة  "تدخل  إلى  باإلضافة  صناعتها"، 
سالسل  في  بالفبركة  والقائمين  الفاعلين  من 

إنتاجها والترويج لها".
عن  المترتبة  األخطار  مختلف  ولمجابهة 
األخبار الوهمية، أبرز المختص أهمية "التربية 
اإلعالمية التي تركز على بناء عالقة الثقة بين 
األسس  مستخدمة  االتصالية  العملية  عناصر 

التربوية وأدواتها لتحقيق ذلك".
هو  اإلعالمية  التربية  مفهوم  أن  إلى  ولفت 
الدول  من  العديد  عليه  تراهن  الذي  "الشعار 
الثقافي  النسق  بناء  من  أساسيا  جزءا  ليكون 
في  المجتمع  شرائح  لكل  والسياسي  والفكري 
فعاليات  مع  بالتنسيق  التربوية،  المنظومة 
المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في المجال 

التربوي".
المتحدث-  ذات  المسعى -حسب  هذا  ومن شأن 
مبني  سلوك  إلى  والمعلومة  "الفكر  يحول  أن 
على األخالقيات المهنية"، مضيفا أن هذا يعتبر 
اإلشاعة  مواجهة  في  تأثيرا  األكثر  "السالح 
والتضليل الفكري وممارسات الطابور الخامس 
الغربة  مبدأ  زرع  ويحاول  خلفها  يقف  الذي 

والتشكيك ليمرر مصالحه".
التربية  قطاعي  بين  "تفاعل  خلق  إلى  ودعا 
واإلعالم، بحيث ترسخ المفاهيم السامية لإلعالم 
كما  التربوية"،  البرامج  واتجاهات  مبادئ  في 
الجامعية  المناهج  في  النظر  "إعادة  على  حث 
وتحدياته  الوطني  اإلعالم  واقع  على  والتركيز 
تأخذ  مهنية  منهجية  وفق  به  النهوض  وأساليب 
التي  لإلعالم  الوطنية  الرؤية  مبادئ  باالعتبار 
تمثل النهوض بالواقع ودمجه بالتوجهات العالمية 
اإلنسان  التفاعل واالنفتاح وحقوق  القائمة على 
بين  والحضاري  الديني  والتقارب  واالنصهار 

الشعوب".
وفي النقاش الذي دار خالل هذا اليوم الدراسي، 
أكد المدير العام لوكالة األنباء الجزائرية، سمير 
إعالمية  "منظومة  تطوير  ضرورة  على  قايد، 
الخاص،  القطاع  تستثني  ال  ومنسجمة  متكاملة 
المؤسسات  تسيير  طرق  تحيين  وتضمن 

العمومية في ظل الثورة المعلوماتية".
ومن جانبه، دعا مدير اإلعالم في الوكالة، رابح 
حسيني، إلى إنشاء "شبكة لإلعالمين الجزائريين 
متكونة من القطاعين العمومي والخاص بهدف 
ومجابهة  الكاذبة  لألخبار  بسرعة  التصدي 

الحرب اإلعالمية التي تتعرض لها الجزائر".
ع.ط

استقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس 
أمس،  الشعبي،  الوطني  الجيش  أركان 
من طرف الفريق أول محمد أحمد زكي 
الحربي  واإلنتاج  الدفاع  وزير  محمد، 
لجمهورية مصر العربية، حسب ما أفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
اليوم  "في  أنه  المصدر  ذات  وأوضح 
إلى  الرسمية  الزيارة  من  الثالث 
استقبال  تم  العربية،  مصر  جمهورية 
رئيس  شنقريحة،  السعيد  الفريق  السيد 
من  الشعبي،  الوطني  الجيش  أركان 
زكي  أحمد  محمد  أول  الفريق  قبل 
الحربي  واإلنتاج  الدفاع  وزير  محمد، 
عبر  حيث  العربية،  مصر  لجمهورية 
عن  لمضيفه  شنقريحة  السعيد  الفريق 
بالغ امتنانه للدعوة الكريمة، التي تفضل 
فعاليات  لحضور  للجزائر،  بتوجيهها 
الطبعة الثانية لمعرض الدفاع بالقاهرة". 
على  البيان-  -يضيف  الفريق  وحرص 
التي  العريقة  العالقات  بتميز  التذكير 
تعود  والتي  الشقيقين،  البلدين  تربط 
إلى  الخصوص  وجه  على  جذورها 
المجيدة،   1954 نوفمبر  أول  ثورة 
المصريون،  األشقاء  خاللها  قدم  حيث 
الالزمين  والدعم  السند  وشعبا،  قيادة 
الفريق  أكد  كما  الجزائرية.  للثورة 
حرص الجزائر على العمل سويا، من 
أجل إرساء السلم واألمن على مستوى 
القارة اإلفريقية عموما، وشمال إفريقيا 
على وجه الخصوص. وفي ختام اللقاء 
عسكرية  وثيقة  لمضيفه  الفريق  سلم 
الوطني  الجيش  بمشاركة  تتعلق  مهمة 
الشعبي في حرب أكتوبر 1973 ممثلة 

باللواء الثامن المدرع.
شنقريحة،  الفريق  توجه  ذلك  وإثر 
زيارة  "لمواصلة  له  المرافق  والوفد 
الدفاع  معرض  أجنحة  مختلف 

أين طاف بجناح   EDEX-2021++
كثب  عن  واضطلع  روسيا  فيدرالية 
األسلحة  منظومات  من  العديد  على 
الحديثة  العسكرية  والتكنولوجيات 
الفريق  السيد  خص  كما  المعروضة"، 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  "جناح 
بزيارة، حيث تلقى شروحات وافية من 

ممثلي الشركات المصنعة".
الجيش  أركان  رئيس  "قام  ذلك  بعد 
له  المرافق  والوفد  الشعبي،  الوطني 
بزيارة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 
األكاديمية".  قائد  استقباله  في  كان  أين 
للسيد  قدم  االستقبال،  مراسم  وبعد 
ومهام  تاريخ  حول  "عرض  الفريق 
عامة  فكرة  بأخذ  له  سمح  األكاديمية، 
عن طبيعة المهام الموكلة لهذا الصرح 
التكويني الهام، السيما فيما يتعلق بتنمية 
المسلحة  القوات  ضباط  كبار  قدرات 
في  العليا  المناصب  لشغل  وتأهيلهم 
في  واإلستراتيجية".  العملياتية  قياداتها 
ختام الزيارة "وقع الفريق على السجل 

الذهبي لألكاديمية".
والوفد  الفريق  "انتقل  ذلك،  وعقب 
حيث  الحربية،  الكلية  إلى  له  المرافق 
وبعد  الكلية".  قائد  استقباله  في  كان 
عرضا  للفريق  قدم  االستقبال،  مراسم 
مختلف  تضمن  الكلية،  عن  شامال 
المنهاج  وكذا  الملقنة  التخصصات 
التكوين  جانب  إلى  المتبنى،  التعليمي 
المسار  يتوج  الذي  المتبع،  العسكري 
الهامة،  المؤسسة  هذه  في  التعليمي 
للطاقات  المالئم  بتسخيرها  تتميز  التي 
البشرية والوسائل المادية والبيداغوجية 
الفريق  وقع  األخير،  وفي  المالئمة". 
على السجل الذهبي للكلية، يضيف ذات 

المصدر.
ق.و

وزير االتصال يذكر بأهمية دور وكالة األنباء الجزائرية 

"الحرب السيبرانية تستهدف 
وحدة الجزائر وسيادتها"
قال وزير االتصال محمد بوسليماني، إن دور وكالة 
األنباء الجزائرية يزداد يوما بعد يوم خصوصا في 

ظل المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر. وأشار 
بوسليماني في كلمة له خالل احتفال الذكرى 60 إلنشاء 

وكالة األنباء الجزائرية، أن هذه األخيرة تساهم بشكل 
كبير في الدفاع عن الجزائر ضد الحرب السيبرانية التي 
تستهدف وحدة وأمن وسيادة واستقرار الجزائر الجديدة.
كما ركز على دور اإلعالم في الدفاع عن ثوابت األمة 
ومقوماتها والتصدي للبروبغندا والمعلومات المغلوطة  
التي يسوق لها أعداء الوطن ومن سار على نهجهم من 
الخونة. وأكد الوزير على أن وكالة األنباء الجزائرية 

تلعب دورا هاما في نقل المعلومة للمواطن منذ تأسيسها 
في الفاتح ديسمبر من عام 1961.                 ع.ط
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شرفي يكشف عن األرقام األولية لالقتراع، ويحسم:

"األفالن" يتصّدر نتائج 
المحليات و"األرندي" ثانيا

الرئيس السينغالي يستقبل رمطان لعمامرة

تأكيد على تكثيف التشاور 
والتعاون بين البلدين

السلطة  رئيس  قّدمها  التي  األرقام  كشفت 
شرفي،  محمد  لالنتخابات،  المستقلة  الوطنية 
تجديد  النتخابات  األولية  بالنتائج  والمتعلقة 
تحقيق  عن  البلدية،  الشعبية  المجالس 
بلدية   124 في  المطلقة  األغلبية  "األفالن" 
وجاء  بلدية،   552 في  نسبية  أغلبية  مقابل 
مقعد   4584 أن حصد  بعد  ثانيا  "األرندي" 
بأغلبية مطلقة في 27 بلدية، فيما حلت القوائم 

المستقلة ثالثة بـ4430 مقعد، بأغلبية مطلقة 
في 91 بلدية ونسبية في 334 أخرى، ليعلن 
المرتبة  المستقبل  جبهة  تحقيق  عن  شرفي 
بـ3262 مقعد، محققة أغلبية مطلقة  الرابعة 
تليها  بلدية،   228 في  ونسبية  بلدية   34 في 
والتي  مقعد،  بـ1848  الوطني  البناء  حركة 
وأخرى  بلدية   17 في  مطلقة  أغلبية  حققت 

نسبية في 125 بلدية.

الندوة  خالل  األرقام  سرد  شرفي  وواصل 
عن  معلنا  أمس،  نشطها،  التي  الصحفية 
السادسة  المرتبة  السلم  مجتمع  حركة  تحقيق 
 10 في  مطلقة  بأغلبية  مقعد،   1820 بصد 
جبهة  لتأتي  بلدية،   101 في  ونسبية  بلديات 
القوى االشتراكية سابعة بـ898 مقعد وتحقق 
على  النسبية  واألغلبية  بلدية  بـ47  األغلبية 

مستوى 65 بلدية.

الخارجية  الشؤون  وزير  حظي   
رمطان  بالخارج،  الوطنية  والجالية 
قبل  من  باستقبال  أمس،  لعمامرة، 
رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، 
وذلك على هامش مشاركته في الطبعة 
لمنتدى  الوزاري  لالجتماع  الثامنة 
المنعقد  الصيني-اإلفريقي  التعاون 

بالعاصمة السينغالية داكار.
السنغالي،  للرئيس  لعمامرة،  نقل  وقد 
األخوية  والتحيات  شفوية  رسالة 
لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
لهذا  المحكم  التنظيم  على  هنأه  كما 
أعرب  جانبه،  من  المهم.  االجتماع 
الرئيس السنغالي، عن شكره لمشاركة 
الجزائر في هذا االجتماع وعن تقديره 
القارة  مصالح  بتحقيق  بالدنا  اللتزام 

اإلفريقية.
السنغال  جمهورية  لتولي  وتحسبا 
اإلفريقي،  لالتحاد  الدورية  الرئاسة 
القادم،  فيفري  شهر  من  ابتداء 
الملفات  أهم  الطرفان  استعرض 
المنظمة  طاولة  على  المطروحة 
النظر  وجهات  تبادال  كما  اإلفريقية، 
حول األزمات السياسية واألمنية التي 
على  اإلفريقية  الدول  بعض  بها  تمر 

غرار ليبيا ومالي.
الجانبان  أكد  الثنائي،  الصعيد  وعلى 
بين  التشاور  تكثيف  ضرورة  على 
االرتقاء  وآليات  سبل  وبحث  البلدين 
بين  والتجارية  االقتصادية  بالعالقات 
الجزائر والسنغال, بما يتماشى وحجم 

وقدرات البلدين.
لعمامرة،  رمطان  تحادث  كما 
بالعاصمة السنغالية داكار، مع نظيره 
الالي  عبد  مالي،  جمهورية  من 

مشاركته  هامش  على  وذلك  ديوب، 
في االجتماع الوزاري لمنتدى التعاون 
الجانبان،  وتناول  الصيني-اإلفريقي. 
جدول  في  المدرجة  النقاط  من  عددا 
أعمال االجتماع الوزاري إضافة إلى 
االهتمام  ذات  وجهوية  ثنائية  مسائل 

المشترك.
واستعرض وزير خارجية مالي آخر 
بالده  في  السياسي  الوضع  مستجدات 
السلطات  تبذلها  التي  الجهود  وكذا 
والمصالحة  السلم  اتفاق  لتنفيذ  المالية 
المنبثق عن مسار الجزائر، ومساعيها 
أحسن  في  االنتقالية  المرحلة  لتجاوز 
الظروف مما يسهل تنظيم االستحقاقات 
آخر،  سياق  وفي  المقبلة.  االنتخابية 
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الخارجية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
جلسة عمل مع مستشار الدولة ووزير 
الصين  لجمهورية  الخارجية  الشؤون 
الشعبية وانغ يي، الذي نقل له التحيات 
الخالصة التي بعث بها الرئيس الصيني 
شي جين بينغ، إلى رئيس الجمهورية، 
وزارة  وأوضحت  تبون.  المجيد  عبد 
أن  لها،  بيان  في  الخارجية  الشؤون 
اللقاء تم على هامش مشاركة لعمامرة 
في االجتماع الوزاري الثامن لمنتدى 
أكد  حيث  الصيني-اإلفريقي،  التعاون 
على األهمية البالغة التي يوليها رئيس 
للشراكة اإلستراتيجية مع  الجمهورية 
وضرورة  الشعبية  الصين  جمهورية 
من  والقاري  الجهوي  بعدها  تعزيز 
إنجاز  وتيرة  في  التعجيل  خالل 
المشاريع الهيكلية الكبرى المسجلة في 

أجندة التعاون بين البلدين.  
                                ع ط

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج انتخابات تجديد المجالس البلدية والوالئية، على 
حد سواء، بعد أن حصد 5978 مقعد بالمجالس البلدية، محققا األغلبية المطلقة في 124 بلدية، 

مقابل 471 مقعد حصل عليها بالمجالس الشعبية الوالئية، وجاء التجمع الوطني الديمقراطي 
ثانيا، متبوعا بالقوائم المستقلة. 

إيمان سايح

لالنتخابات،  المستقلة  الوطنية  السلطة  أعلن رئيس 
طرف  من  تجاوز   670 تسجيل  عن  أمس، 
الخاصة  االنتخابية  الحملة  خالل  المترشحين 
الحسن  السير  على  تؤثر  لم  إنها  قال  بالمحليات، 
كل  اتخاذ  مؤكدا  مصداقيته،  على  وال  لالقتراع 

االجراءات القانونية الالزمة لمعاقبة المتسببين.
السلطة  منسقي  إن  االنتخابات،  سلطة  رئيس  قال 
ومندوبيها عبر الواليات، قاموا بتوجيه 370 إعذار 
تبليغ   158 وإخطار  المترشحة  القوائم  ممثلي  الى 
إلى النواب العامين، بعد تسجيل 670 تجاوز من 
طرف المترشحين خالل الحملة االنتخابية الخاصة 

بالمحليات األخيرة.
النتائج  لإلعالن عن  ندوة صحفية  تنشيطه  وخالل 
االولية لالقتراع، أوضح شرفي بأنه تم تخصيص 
4834 قاعة لتنظيم التجمعات والمهرجانات طيلة 
فترة الحملة االنتخابية، وتتوفر على جميع الوسائل 
للترخيص  خاضعة  كانت  انها  كما  الضرورية 
المعمول به من قبل مصالح االمن والحماية المدنية 
وكذا للبروتوكول الصحي الوقائي من خطر تفشي 

فيروس كورونا.
الحملة  خالل  وفرت  المعنية  الجهات  أن  وأضاف 
الترشيحات  إلشهار  مكان   22.926 االنتخابية 

التجمعات  عدد  بلغ  فيما  الوطن  واليات  كل  عبر 
منها   تجمع   10.468 نظمت   التي  والمهرجانات 
4.655 من قبل االحزاب السياسية و 254 نشطها 
القوائم المستقلة،  قادة االحزاب و 5813 من قبل 
ليضيف فيما تعلق بالعمل التحسيسي الجواري أنه 
12.829 قامت  تم احصاء 15.761 نشاط منها 
بها االحزاب السياسية و 2.932 من طرف القوائم 
المستقلة، وسهر على تغطية العملية االنتخابية بما 
معتمد  1669 صحافي  االنتخابية  الحملة  ذلك  في 

منهم 54 يمثلون الصحافة االجنبية.
إيمان سايح

شرفي يؤكد استكمال البناء المؤسساتي للدولة، ويطمئن:
الجزائر في مأمن من عدم االستقرار

 36.58 بالمائة نسبة المشاركة في االنتخابات البلدية 

قال إنها لم تؤثر على سير اإلقتراع ومصداقيته، شرفي يعلن:

تسجيل 670 تجاوز خالل الحملة االنتخابية

أّكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، 
النتخابات  بتنظيمها  الجزائر  أن  شرفي،  محمد 
قد  تكون  والوالئية،  البلدية  المجالس  تجديد 
في  يجعلها  ما  المؤسساتي،  البناء  استكملت 
"مأمن من عدم االستقرار"، الفتا إلى أن الرهان 
إنها  قال  التي  المواطنين،  ثقة  يبقى كسب  القادم 
المنحنى   " أسماه  ما  إلى  بالنظر  تتجسد  بدأت 
في  المسجلة  المشاركة  لنسب  التصاعدي" 

االستحقاقات األخيرة.
لالنتخابات  المستقلة  اللجنة  رئيس  قال 
في  المشاركة  نسب  إن  أمس،  شرفي،  محمد 
الجزائر خالل  التي نظمتها  الثالثة  االستحقاقات 
يؤكد  ما  "منحنى تصاعدي"  السنة، عرفت  هذه 
رهان  اكبر  شكلت  التي  المواطنين  ثقة  استعادة 

الحكم  سدة  توليه  عند  الجمهورية  رئيس  رفعه 
ديسمبر المنقضي.

 " أسماه  بما  النسبة  هذه  ارتفاع  شرفي  وبرر 
السلطة  لدى  الشعب  لمسها  التي  المصداقية" 
األرقام  خالل  من  لالنتخابات،  المستقلة 
الوقائع  وكذا  تقدمها  التي  الشفافة  والمعطيات 
طرف  من  تكليفها  منذ  بها  تقوم  التي  واألعمال 
لجدد  االنتخابات،  بتنظيم  الجمهورية  رئيس 
التاكيد على هامش الندوة الصحفية التي نشطها 
للمحليات،  االولية  النتائج  عن  لالعالن  أمس، 
يبقى  يرأسها  التي  للسلطة  األساسي  الهدف  أن 
اختياراته  الشعب" وحماية  امانة  الحفاظ على   "
بمصداقية  المساس  أو  للتزوير  محاولة  أي  من 

المواعيد االنتخابية.

المشاركة  نسبة  أن  شرفي  أعلن  األرقام،  وبلغة 
في انتخابات تجيد المجالس البلدية بلغت 36.58 
7 ماليين  بـ  المصوتين  قدر عدد  بالمائة، حيث 
ألف   136 منها  مصوت،  و422  ألف  و514 
ألف   377 و  ماليين  و6  ملغى  و738 صوت 
نسبة  بلغت  فيما  عنه،  معبر  صوت   684 و 
المشاركة في انتخابات تجديد المجالس الوالئية، 
34.76 بالمائة، بـ6 ماليين و902 ألف و222 
بـمليون  الملغاة  األصوات  عدد  وقدر  مصوت، 
ماليين   5 مقابل  صوت  و865  ألف  و340 
و561 ألف و357 صوت معبر عنه، ليقدر على 
العموم عدد الهيئة الناخبة بـ 23 مليون و717 

ألف و479 ناخب.
إيمان سايح

ال  بأنها  األولى  الوزارة  أكدت 
تستبعد إقرار تدابير صحية مكيفة 
مع تطور الوضع الوبائي، خالل 
األيام القليلة القادمة، السيما فيما 
وتوسيع  التلقيح،  إجبارية  يخص 
الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض 

األنشطة.
االولى،  الوزارة  بيان  وأشار 
بأنه قد تقرر تمديد النظام الحالي 
انتشار  من  والوقاية  للحماية 
أيام  لمدة عشرة  فيروس كورونا 
شرع  والتي  اليوم،  من  ابتداء 
النسبي  االستقرار  بعد  فيها 
بأن  وأوضحت  الوبائي.  للوضع 
من  تستدعي  التخفيف  تدابير 
المواطنين التقيد الصارم بمختلف 
التي  الصحية  البروتوكوالت 
لمتابعة  العلمية  اللجنة  اعتمدتها 
كورونا،  فيروس  جائحة  تطور 
عمليات  تعرف  الذي  الوقت  في 
ضعيفة،  وتيرة  ببالدنا  التلقيح 
بالموازاة مع ظهور متحور جديد 

للفيروس "أوميكرون".
كافة  الحكومة  دعت  كما 
باإلجراءات  للتقيد  المواطنين 
الجهود  دعم  أجل  من  الوقائية 
الوطنية لمكافحة الوباء، وذلك عن 
احترام  ومواصلة  التلقيح  طريق 
والبروتوكوالت  المانعة  التدابير 
محل  ستكون  والتي  الصحية، 
قبل  من  صارمة  مراقبة  عملية 
فيما  سيما  ال  المؤهلة،  المصالح 
يخص إلزامية االرتداء اإلجباري 

للقناع الواقي.
وأكدت على إلزامية توفر الجواز 
لدخول  كشرط  للتلقيح  الصحي 
وهو  ومغادرته،  الوطني  التراب 
األمر الذي سيتم تطبيقه في األيام 
المسافرين  مع  المقبلة  القليلة 
إلى  الولوج  بأن  مضيفة  بحرا، 
والثقافية،  الرياضية  التظاهرات 
يخضع  الحفالت  قاعات  وكذا 

بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.
ف. م

بالموازاة مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"

الحكومة ال تستبعد العودة 
إلى الحجر الصحي

نفت وزارة التربية الوطنية كافة 
شهادة  بإلغاء  المتعلقة  األخبار 
راجت  بعدما  المتوسط،  التعليم 
من  العديد  األخيرة  اآلونة  في 

األخبار حولها. 
بيان  في  التربية  وزارة  وكشفت 
في  المتداولة  االخبار  أن  لها، 
ومواقع  اإلعالم  وسائل  بعض 
إلغاء  حول  االجتماعي  التواصل 
أساس  المتوسط ال  التعليم  شهادة 
أن  مضيفة  الصحة،  من  لها 
المتوسط  التعليم  شهادة  إمتحان 
اإللزامي  التعليم  مرحلة  يتوج 
التلميذ  كفاءات  بتقييم  ويسمح 

التعليم  لمواصلة  واستعداداته 
والتكنولوجي،  العام  الثانوي 
التسجيالت  أن  إلى  مشيرة 
الخاصة بهذا االمتحان الوطني قد 
انطلقت منذ 28 نوفمبر المنقضي 
ديسمبر   23 غاية  إلى  وتستمر 

من السنة التجارية.
بيانها  في  الوزارة  ودعت 
الصحيحة  المعلومات  لتقصي 
من المصادر الموثوقة، وهذا من 
للوزارة  الرسمي  الموقع  خالل 
وكذا صفحاتها  الرسمية الموثقة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ف. م

خبر إلغاء اإلمتحان ال أساس له من الصحة

إجتياز إمتحان شهادة التعليم 
المتوسط إلزامي



الحدث4
ضمن خار طة طريق جديدة تستهدف جلب 3 ماليين سائح أفاق 2024

مساعي إلنعاش قطاع السياحة 
وتجاوز خسائر أزمة كورونا 

مع  مؤخرا  نظم  لقاء  خالل  المسؤول  ذات  وأوضح 
المدراء الوالئيين للسياحة والصناعة التقليدية أن هذه 
في  تتمثل  عمليات  خمس  تجسيد  تستهدف  الخريطة 
السياحة  وتنمية  السياحي  العقار  وتوفير  تهيئة  اعادة 
وتنفيذ  الحموية  السياحة  تطوير  جانب  الى  الداخلية 
مخطط "وجهة الجزائر" واعادة بعث مخطط الجودة 
بتهيئة  يتعلق  وفيما  التكوين.  جهاز  أداء  وتحسين 
تصنيف  وجوب  على  تامر  بن  أكد  السياحي,  العقار 
مناطق جديدة للتوسع السياحي من خالل االنتهاء من 
المصادقة  و  مقترحة  منطقة   48 دراسات  تحضير 
قطعة   660 حوالي  لتوفير  أخرا  مخططا   38 على 
أرضية لفائدة المستثمرين الحقيقيين, الى جانب تهيئة 
وانجاز  للتوسع  مناطق   9 ب  والمسالك  الطرقات 

أشغال التهيئة في 116 موقع للتوسع السياحي بصفة 
تدريجية وحسب االولويات. كما تنص هذه الخريطة 
"امتيازية" جديدة  أقطاب سياحية  انشاء  تشجيع  على 
عبر دراسات تحدد هذه االقطاب شريطة ان تستجيب 
للمقاييس الدولية لتنمية مختلف انواع السياحة السيما 
هياكل  من  والرفع  الجنوب  مناطق  مستوى  على 
االقل.  على  سنويا  فندقيا  هيكال   90 وانجاز  االيواء 
برنامج  استكمال  على  االستراتيجية  ذات  تركز  كما 
عصرنة واعادة تأهيل الحضيرة الفندقية العمومية و 
من  متبقية  مؤسسة   29 مستوى  على  االشغال  اتمام 
ضمن 70 فندقا عموميا وانجاز 365 مسارا سياحيا 
ألح  الحموية  السياحة  حول  و  جديدا.  موضوعاتيا 
النوع  هذا  تطوير  أهمية  على  للسياحة  العام  المدير 

 34 وعصرنة  تأهيل  اعادة  خالل  من  السياحة  من 
حماما معدنيا تقليديا ب 18 والية و تخصيص أوعية 
إلنجاز محطات حموية جديدة على مستوى 20 منبعا 
على  لبناء  عقارية  أوعية  تحديد  عن  فضال  حمويا, 
البحر على مستوى ال  للمعالجة بمياه  االقل مركزين 
14 والية ساحلية . وفي سياق أخر تنص خريطة عمل 
ونشاطات  عمل  مرافقة  على ضرورة  السياحة  قطاع 
الوكاالت السياحية واالسفار غبر المشاركة في مختلف 
الصالونات والمواعيد السياحية الكبرى مع تنظيم كل 
و  "سيتاف"  واالسفار  للسياحة  دولي  معرض  سنة 
تسهيل اجراءات الحصول على تأشيرة دخول السياح 
االجانب الى الجزائر في اطار أفواج منظمة من طرف 
الوكاالت السياحية بالتنسيق مع نظيراتها االجنبية. ومن 

بين االهداف االخرى لهذه الخريطة اعادة بعث مخطط 
بتحيين  التكوين  جهاز  أداء  وتحسين  السياحة  جودة 
لالرتقاء  تفعليه  واليات  للمخطط  التنظيمية  النصوص 
الجديدة  االستراتيجية  تتوخى  كما  الخدمات.  بنوعية 
النصوص  تجميع  و  للقطاع  القانونية  الترسانة  تحيين 
توجيهي  قانون  اطار  في  والتنظيمية  التشريعية 
التحوالت  مع  ومواكبتها  تكييفها  ضمان  مع  للسياحة 
والتحديات الراهنة لتطوير السياحة. وتضمنت خريطة 
عمل القطاع الفاق2024- اعادة بعث نشاط المجلس 
في  الصادر  الرئاسي  للمرسوم  وفقا  للسياحة  الوطني 
التي تم تجميدها في  الهيئة  7 نوفمبر الماضي وهي 

2002 مباشرة بعد االعالن عن انشائها.

كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية  موسى 
بن تامر  عن اعتماد قطاعه لخريطة طريق جديدة ألنعاش قطاع السياحة في 
الجزائر وتجاوز خسائر أزمة كورونا معتبرا ان الهدف من هذه الخارطة هو 

جلب أزيد من ثالثة ماليين سائح في أفاق 2024 .
س.ز

فوزي  باستور  لمعهد  العام  المدير  أمس  أعلن 
درار تأهب الجزائر في مجال التشخيص للتعامل 
متحور  غرار  على  الطارئة  المتحورات  مع 
متوقعا  علميا،  قلقا  خلق  الذي  "أوميكرون" 
وصول هذا المتحور الجديد  إلى الجزائر خالل 
الفترة المقبلة، كما وصلت السالالت السابقة غير 
التي اعتمدتها  اللقاحات  فعالية  أكد أن  أن درار 
غير  تبقي  الجديدة  المتحورة  هذه  على  الجزائر 

معروفة لغاية األن.
لإلذاعة  تصريحات  في  أمس  درار،  وأكد 
لمجابهة  الوحيد  السالح  هو  التلقيح  أن  الوطنية 
أي انتشار لفيروس كورونا سيما في ظل تفشي 
السالالت المتحورة الجديدة ، موضحا أن ضعف 
نسبة التلقيح يوفر الجو المالئم لظهور متحورات 
أفريقيا  بجنوب  "أوميكرون"  كمتحور  جديدة 
الذي يخضع حاليا  للدراسة من طرف العلماء.  
كما حذر درار  من خطورة  الساللة المتحورة 
أوميكرون، الذي  له تأثير كبير  خصوصا من 
حيث سرعة االنتقال ، مشيرا إلى المشكل المتعلق 
بمدى فاعلية اللقاحات الحالية على هذه الساللة و 
هو ما ستسفر عنه نتائج الدراسات الجارية من 
طرف الدول التي شخصت وجود هذا الفيروس 
ساللة  ظهور  درار  أرجع  كما  أراضيها.  على 
أوميكرون  وتسجيل الحاالت الخطيرة  إلى نسبة 
التلقيح في إفريقيا الجنوبية التي بلغت 40 بالمائة 

وهي نسبة ضئيلة جدا ال يمكنها تحقيق المناعة 
الجماعية ضد الفيروس  –حسب تقديره-. وفي 
و  بقوة  للتلقيح  دعوته   درار  جدد  اإلطار  هذا 
التخفيض  و  المواطنين  لتحصين  أوسع  بشكل 
هذا  متوقعا وصول   ، الرابعة  الموجة  حدة  من 
السالالت  وصلت  كما  الجزائر  إلى  الفيروس 
مجال  في  الجزائر   تأهب  وأوضح  السابقة، 

التشخيص للتعامل مع المتحورات الطارئة.

• "دخلنا الموجة 
الرابعة ونسبة التلقيح 

الحالية لن تحمينا "
قائل  رابعة  موجة  الجزائر  دخول  وبخصوص 
الجزائر  بأن  سابقا   قد صرحت  كنت   ": درار 
قد  دخلت في موجة رابعة نظرا لعدد الحاالت 
شهر  بداية  و  أكتوبر  أواخر  منذ  اإلستشفائية 
نوفمبر،  فالمنحنى في تصاعد مستمر حيث تم 
تسجيل حوالي 2000 حالة استشفائية و هو ما  
األسابيع  في  الحاالت  ارتفاع  بوادر  على  يدل 
درجات  انخفاض  تسجيل  مع  خصوصا  المقبلة 
الحرارة  و تجمع األشخاص في األماكن المغلقة 
تم  أنه  ذاته  المتحدث  أوضح  األرقام  بلغة  و   ."
تلقيح 11  مليون نسمة ، 25 بالمائة منهم من 

الفئة المستهدفة،  و هي نسبة ضيئلة جدا بالنظر 
للجهود التي بذلتها السلطات العليا للبالد بتوفير 
الكم الكافي من اللقاحات و الحمالت التي نظمت 
على المستوى الوطني،  فهذه النسبة ال يمكن أن 
وجود  حال  في  الخطيرة  األعراض  من  تحمينا 
موجة رابعة خطيرة. و عليه  يجدد درار دعوته 
الموجات  من  الدروس  و  العبر  استخالص  إلى 
السابقة، مستعرضا كرونولوجيا ظهور الموجات 
الوبائية  لفيروس كورونا في العالم منذ ظهور 

الفيروس بووهان الصينية نهاية سنة 2019.

• ال خوف على األطفال 
من المتحورات الجديدة 

و في رده عن سؤال حول  انتشار  المتحورات 
لدى األطفال في الجزائر و مدى خطورتها، أكد 
في  دالتا  لمتحور  الحاالت  بعض  تسجيل  درار 
المدارس. و في هذا السياق قال درار إن التركيز 
عن تلقيح األطفال غير منطقي في هذه المرحلة 
لألعراض  معرضة  ليست  الفئة  هذه  أن  بحكم 
عكس  الفيروس  بسبب  الوفاة  أو  الخطيرة 
المزمنة،  البالغين و ذوي األمراض  األشخاص 
العدوى  نقل  في  كبيرا  دورا  يلعبون  "فاألطفال 

ولهذا يجب تشديد اإلجراءات الوقائية".
س.زموش

مدير معهد باستور يحّذر من خطورة المتحور الجديد ويصرح:

نتوقع وصول "أوميكرون" للجزائر وال نعلم
 مدى فاعلية لقاحاتنا ضده" 

األربعاء 01 
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والجباية  التحصيل  مدير  كشف 
توفيق  للجمارك،  العامة  بالمديرية 
بلغت  الواردات  قيمة  أن  ساسي، 
الـ10  30,81 مليار خالل األشهر 

األولى من سنة 2021.
قيمة  أن  أمس،  ساسي،  وأوضح 
دوالر  بملياري  ارتفعت  الوارات 
مقارنة  الجارية  السنة  خالل 
بـ2020، مشيرا أن أبرز الواردات 
ماكنات  الغذائية،  المواد  في  تتمثل 
وتجهيزات. أمـا بالنسبة للصادرات، 
أشار إلى أنهـا ارتفعت إلى 30,66 
الـ10 األولى من  مليار في األشهر 
 11 بـ  ارتفعت  حيث   ،2021 سنة 

مليار مقارنة بالسنة الفائتة.

وحسب المتحدث فإن قيمة الصادرات 
خارج  دوالر  مليار   3,6 بلغت  قد 
الـ10  األشهر  خالل  المحروقات 
وتتمثل  الجارية.  السنة  من  األولى 
خارج  الجزائر  صادرات  أهم 
البتروكيمياويات،  في  المحروقات 
األبيض  السكر  الصلب،  الحديد، 
جهة  من  والفواكه.  الخضر  وبعض 
التحصيل  مدير  كشف  تـوقع  ثانية، 
للجمارك  العامة  بالمديرية  والجباية 
إلى  الجمركية  التحصيالت  وصول 
ألف مليار دينار نهاية السنة الجارية، 
بعـد أن بلغت أزيد من 849 مليار 
خالل األشهر الـ10 األولى من سنة 

2021 .       ع.ط

خالل األشهر الـ10 األولى من سنة 2021

3.6   مليار دوالر قيمة الصادرات
 خارج المحروقات 

تسعى الندوة الوطنية حول اإلنعاش 
وزارة  ستنظمها  التي  الصناعي 
ديسمبر   5 إلى   4 من  الصناعة 
المقبل إلى بعث مسار جديد لتصنيع 
على  االرتكاز  من خالل  البالد  في 
وحوكمة  االستثمار  بيئة  تحسين 

المؤسسات العمومية.
هذه  فإن  للوزارة،  لمذكرة  ووفقا 
األمم  بقصر  ستنظم  التي  الندوة 
للمؤتمرات  الدولي  والمركز 
شعار  تحت  العاصمة(  )الجزائر 
التحدي"،  رفع  أجل  من  "معا 
تهدف إلى إرساء رؤية استراتيجية 
حول  الفاعلين  وحشد  للقطاع، 
االقتصادي،  االنعاش  اهداف 
االنعاش  اليات  مناقشة  خالل  من 
وحاملي  الصناعية  الشركات  مع 
الشركات  ذلك  في  بما  المشاريع 
سوق  في  الفاعلة  والهيئات  الناشئة 
السلع الصناعية والمؤسسات المعنية 
بالدعم والتأطير في مجال الصناعة 
البحوث  أو  الدراسات  ومراكز 

الموجهة وكذا الخبراء.
أيضا  الندوة  هذه  وتستهدف 
على  الصناعية  المؤسسات  حث 

شركائها  ومع  بينها  فيما  الحوار 
لالستفادة  األخرى  القطاعات  في 
الممكنة،  التعاون  أوجه  جميع  من 
الوطنية  الكفاءات  تجنيد  جانب  إلى 
المحلية والمغتربة من أجل االستفادة 

من تجاربها.
أربعة  على  الندوة  هذه  وستتمحور 
محاور عمل تتعلق بدعم المؤسسات 
وترقية االنتاج الوطني والصادرات، 
ووفرة  االستثمار  بيئة  وتحسين 
المؤسسات  وحوكمة  العقار، 
الدولة  ودور  االقتصادية  العمومية 
االدماج  محور  جانب  إلى  كمساهم 

والتنويع وتطوير المنافسة.
وفيما يتعلق بدعم المؤسسات وترقية 
الوزارة  أشارت  الوطني،  االنتاج 
إلى أن العجز في الميزان الخارجي 
من  األكبر  الجزء  يشكل  للصناعة 
للبالد،  التجاري  الميزان  العجز في 
تبعية  المعطيات  تظهر  بحيث 
االقتصاد الوطني لريع المحروقات، 
أين استوردت الجزائر سنة 2019 
مقابل  دوالر  مليار   42 قيمته  ما 
8ر35 مليار دوالر من الصادرات.  
 ع.ط

تحت شعار "معا من أجل رفع التحدي"

ندوة اإلنعاش الصناعي ستبحث آليات 
تحسين بيئة االستثمار 

أدنى  مسجلة  العالمية  النفط  أسعار  انهارت 
في  األخيرة،  الثالث  األشهر  خالل  مستواياتها 
ظل المخاوف الكبيرة التي أحدثها المتحور الجديد 

لفيروس كورونا المنتشر في بعض الدول.
أدنى  األخيرة  تعامالتها  في  النفط  أسعار  وسجلت 
العقود  تراجعت  حيث  أشهر،   3 منذ  لها  مستوى 
 3.55 إلى  وصلت  بنسبة  برنت  لخام  اآلجلة 
الواحد،  للبرميل  دوالر   70.83 مسجلة  بالمئة، 
فيما انخفضت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب 
لتهوى  بالمئة   3.39 بلغت  بنسبة  الوسيط  تكساس 

إلى 67.58 دوالر للبرميل.
ويأتي التراجع الحاد في األسعار، بعد شروع بعض 
حركية  من  تحد  وقيود  إجراءات  اتخاذ  في  الدول 
المتحور  تفشي  لمجابهة  منها  سعيا  والتنقل،  النقل 
الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، وهو الوضع 

الذي ستكون له آثارا كبيرة على الجانب االقتصادي. 
وفي سياق متصل، ينتظر أن يخرج اجتماع تحالف 
"أوبك بلس" األسبوع المقبل لمجموعة منتجي النفط 
بقرارات جديدة، في ظل تواصل انهيار أسعار النفط 
خالل اآلونة األخيرة وتسجيل ظهور متحور جديد 
لفيروس كورونا، والذي قد يزيد من تعقيد الوضع، 
االستمرار  قرار   أمام  النفط  منتجي  يضع  ما 
استجابة  تخفيضها  أو  الحالية  الكميات  ضخ  في 
لتقلبات األسواق النفطية. وتسبب المتحور الجديد 
لفيروس كورونا كوفيد 19،  في انخفاض أسعار 
األشهر  في  كبيرة  مكاسب  حققت  التي  النفط، 
االقتصادي  التعافي  ظل  في  األخيرة،  القليلة 
المسجل عالميا وكذا فتح الحدود الجوية والبرية 
االنهيار  ويأتي  الدول،  من  العديد  بين  والبحرية 
تأثير الساللة  وسط مخاوف اقتصادية كبيرة من 

العالمي  الطلب  على  كورونا  لفيروس  الجديدة 
االقتصادي.  النمو  تقويض  وكذا  للخام  للنفط 
لفيروس  الجديدة  الساللة  عن  الكشف  ودفع 
كورونا بعض دول االتحاد األوروبي وبريطانيا، 
والواليات  أستراليا  وكذا  اليابان  إلى  باإلضافة 
المتحدة األمريكية لفرض قيود جديدة على حركة 
السفر الجوي، في ظل الشكوك الكبيرة التي تحيط 

بخطورة الفيروس.
وقال رئيس شركة "مودرنا" لألدوية في تصريح 
له بداية األسبوع الجاري، بأنه من غير المرجح 
مواجهة  في  فعالة   19 كوفيد  لقاحات  تكون  أن 
المتحور الجديد للفيروس "أوميكرون"، مضيفا بأنه 
ال ينتظر أن تكون بنفس درجة فاعليتها في مواجهة 
المتحور السابق "دلتا"، ما يزيد من تعقيد الوضع.                                    
   ف.م 

مخاوف كبيرة من المتحور الجديد لفيروس كورونا

النفط عند أدنى مستوياته منذ 3 أشهر



5 إقتصادي

وقد سجلت الجزائر سنة 2020 أزيد من 18 ألف 
المكتسبة  المناعة  نقص  بفيروس  مصاب  مريض 
اإليدز، منهم أزيد من 1700 حالة جديدة لإلصابة 
باإليدز، كما أن حوالي 15.000 مريض استفادوا 

من الرعاية التامة من قبل المصالح المعنية.
وفي هذا السياق، كشف أمس، محمد عيساني عضو 
جريدة  مع  اتصال  في  ألجيري"  "إيدز  بجمعية 
"الرائد"، عشية اليوم العالمي لمرضى االيدز، بأن 
التكفل بمرضى نقص المناعة المكتسبة شهد تغييرا 
المساعي  رافقت  التي  اإلجراءات  فرضته  كبيرا، 
المكثفة لمجابهة فيروس كورونا، مضيفا بأن العديد 
المدني  المجتمع  في  والمنخرطين  الجمعيات  من 

ساهموا في دعم المرضى وتوفير احتياجاتهم.
"إيدز  جمعية  أعضاء  بأن  عيساني،  وأوضح 
المصابين  مساعدة  عاتقهم  على  حملوا  ألجيري"، 
بأنهم  مؤكدا  المكتسبة،  المناعة  فقدان  بفيروس 
استهدفوا توصيل األدوية لمنازلهم، مشيرا إلى أن 
حوالي  70 بالمئة من المرضى تم التكفل بهم في 
منازلهم خالل فترة الحجر الصحي، نظرا لصعوبة 
التنقل وكذا حالة الغلق التي مست قطاع النقل، غير 
أن األمر يبقى غير كافي لضمان الرعاية الالزمة 

لهم.
ودعا أعضاء جمعية إيدز ألجيري السلطات الوصية 
يالمصابين  تتكفل  خاصة  فرق  وضع  لضرورة 

جديد  متحور  اكتشاف  ظل  في  خاصة  وتتابعهم، 
الوضع  يعيد  أن  يتخوف  والذي  لفيروس كورونا، 
وضع  ضرورة  إلى  مشيرا  سابقا،  عليه  كان  لما 
فقط  يهتمون  ونفسانين  ألطباء  وأرقام  هواتف 
بمرضى نقص المناعة المكتسبة، لكونهم كانوا من 

أكبر المتضررين في السنتين األخيرتين.
يوسفي  محمد  أمس  أوضح  السياق،  نفس  وفي 
المختص في األمراض المعدية بمستشفى بوفاريك 

في حديثه لجريدة الرائد، بأن الجائحة أثرت بشكل 
بفيروس،  المصابين  بالمرضى  التكفل  على  كبير 
فيروس  لمحاربة  كلية  الجهود  كل  تحولت  بعدما 

كورونا.
وأضاف ذات المتحدث، أن الوضع الصحي الذي 
أفرزته جائحة كورونا، دفعت العديد من المصابين 
للمستشفيات  التوجه  عن  للتوقف  بالفيروس 
األدوية،  من  االستفادة  وحتى  عالجهم  واستكمال 

بعض  حاالت  تعقيد  من  يزيد  الذي  األمر  وهو 
المصابين، الذين قد يتسببون في نقل العدوى لمن 
يحتكون بهم. وأكد أن الوضع دفع ببعض المصالح 
للقيام  جمعويين  ونشطاء  جمعيات  بمعية  الطبية 
لمنازل  ونقلها  األدوية  لتوفير  تطوعية  بحمالت 

المصابين.
وأكد المختص في األمراض المعدية، بأن التخوف 
المرضى  من  العديد  جعل  كورونا،  فيروس  من 
للمراكز  التوجه  عن  ويعزفون  عالجهم  يوقفون 
التهميش والتمييز  المتخصصة، يضاف لها مسألة 
وهي  المصابين،  تالحق  تبقى  التي  االجتماعي، 
الوضعية التي أفرزت أوضاعا مزرية للعديد منهم، 

ما يتطلب تكفال خاصا بهم.
ودعا محمد يوسفي لضرورة تسليط الضوء على 
وتحسيس  وحث  المكتسبة  المناعة  نقص  مرض 
المواطنين للقيام بالكشف المبكر عن الداء وابراز 
على  مؤكدا  االيدز،  بفيروس  اإلصابة  خطر 
ضرورة العمل  من أجل الدفع بالمجتمع للتخلص 
من بعض الطابوهات واألفكار المسبقة حول الداء 
المبكر  الكشف  عملية  في  التدريجي  واالنخراط 
عن الفيروس، لما لها من ايجابيات، لكونها السبيل 
عدد  من  والتقليص  المرضى  لمساعدة  األمثل 
حال  في  بالمستشفيات  يمكثون  الذين  األشخاص 

االكتشاف المبكر الصابتهم بالفيروس.

تحصي الجزائر سنويا حاالت جديدة لإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "االيدز"، وفي المقابل يبقى االقبال 
على التشخيص ضعيفا، ما يجعل األرقام غير حقيقية.

أغلب الحاالت تكتشف بالصدفة واإلحصائيات المعلن عنها غير دقيقة
"الجائحة" و"التشخيص المبّكر" يعّطالن هدف "الجزائر بال سيدا"!

• يوسفي: السيدا يمثل أولوية صحية قصوى

تسجيل أزيد من 1700 إصابة جديدة

"السيدا".. "مرض حجبته نظرة المجتمع.. !"

ف.م

مأسي اختناقات الغاز تتواصل واألسباب تتعدد
جزائريون "يموتون" كل شتاء بحثا عن الدفء؟!

إبادة  في  شتاء  فصل  كل  بالغاز  االختناقات  تتسبب 
عائالت بأكملها حيث تحول غاز ثاني أكسيد الكربون 
ألكثر مسببات الوفاة في فصل الشتاء ورغم الحمالت 
التحسيسية التي تطلقها اكثر من جهة لتوعية الجزائريين 
استخدامهم  في  والسالمة  االمن  قواعد  اتباع  بأهمية 
في  تساهم  باتت  أخرى  أن عوامل  إال  التدفئة  ألجهزة 
استمرار تسجيل هذه الحوادث وهو ما يستدعي تنسيق 
اكثر من وزارة وهيئة لوقف  بين  على أعلى مستوى 

القاتل الصامت أو على األقل التقليل من ضحاياه.
الشتاء  فصل  خالل  بالغاز  االختناقات  أسباب  وتتعدد 
عن  المستهلك  حماية  جمعيات  فيه  تتحدث  وقت  ففي 
يؤكد  للمعاير  مطابقة  غير  أجهزة  تسويق  استمرار 
االعتماد على مواد  أن  الترصيص  مهنيون في مجال 
سبب  يعتبر  الغاز  شبكة  توصيالت  في  مطابقة  غير 
رئيسي في حوادث االختناقات بينما يشير المختصون 
في الهندسة والبناء أن هناك سكنات شيدت دون منافذ 
تهوية وهو ما يكون عامل مباشر في مأسي االختناقات 

بالغاز.

• ممثل جميعة المرصصين: 
مواطنون يجرون توصيالت 
غاز بمواد منهية الصالحية

أمس  أكد  بالغاز  االختناقات  حوادث  موضوع  وعن 
رئيس "الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين" عبد 

هللا لقرع  في تصريح لـ"الرائد" أن  األخطار الناجمة 
التدفئة  بأجهزة  االمر  تعلق  سواء  الغاز  تسّرب  عن 
الصيانة  بغياب  أساسا  تتعلق  السخان  بأجهزة  او حتي 
الخارجية  الشبكة  أن  للمنازل مضيفا  الداخلية  بالشبكة 
مراقبتها  على  ويشرف  سونلغاز  تصرف  تحت  هي 
وصيانتها أعوان ضمن برنامج دوري، واعتبر لقرع 
أنه في الكثير من األحيان فأن المواطنون يعتمدون على 
"حرفيين غير مكونين" لدى توصيلهم شبكات للغاز أو 
تركيب مدافئ في منازلهم كما يتم االعتماد على مواد 
المجال  المعمول بها في  للمقاييس  أغلبها غير مطابقة 
مستلزمات  اقتناء  إلى  الحرفيين  أغلب  لجوء  بسبب 
دون  الترصيص  محالت  عند  من  واألنابيب  التشحيم 
مراعاة تلك المطابقة  وهو ما تكون نتيجة توصيالت 
كارثية وغير مطابقة للمعايير تتسبب بعدها في تسربات 
للغاز ينتهي بحوادث مميتة، ودعا لقرع في هذا السياق 
الجزائريين لضرورة االعتماد على المهنيين المكونين 
أولية  مواد  استعمال  على  والحرص  المجال  هذا  في 
لوسائل  أن  يجهلون  المواطنين  أن جل  مطابقة مشيرا 
تحري  من  البد  صالحية  نهاية  الترصيص  وأدوات 

موعدها قصد استبدالها.

•  حماية المستهلك: االعتماد 
على وسائل بدائية في التدفئة 

خطير وقاتل

سنة  كل  المستهلك  حماية  جمعيات  تطرح  جهتها  من 
التدفئة المغشوشة التي باتت أيضا سببا  مشكل أجهزة 
مباشرا في اختناقات الغاز المسجلة، مؤكدة أن أسباب 
استمرار تسويق أجهزة مغشوشة، ال تتطابق مع أدنى 
مافيا  نشاط  الرقابة على  التصنيع، هو ضعف  شروط 
الوطنية  السوق  إغراق  على  تعمل  التي  االستيراد، 
بأجهزة مغشوشة ومقلدة،  وقال رئيس فدرالية حماية 
المستهلك زكي حريز في هذا الصدد  أن غياب مراكز 
لمراقبة الجودة على مستوى مديريات التجارة والمباالة 
المواطن يعدان سببين مباشرين لحدوث كوارث بمنازل 
الجزائريين مبرزا في تصريح لـ"الرائد"  أنه من بين 
أسباب وقوع حوادث االختناق أيضا عدم استعمال مانع 
التلف،  سريعة  بمواد  الغاز  أنابيب  تلحيم  وكذا  الغاز، 
في ظل غياب عمال ترصيص مؤهلين واعتماد الكثير 
من المواطنين على غير المتخصصين، من جانب أخر 
قال حريز أن استمرار االعتماد على وسائل بدائية في 
التدفئة بات يتسبب في كوارث على غرار "الطابونات" 
مضيفا ان استعمال هذه األخيرة خطير وقد يكون قاتال.

• بوداود: الكثير من مساكن 
الجزائريين شيدت دون منافذ 

تهوية أصال!
تبيد  باتت  التي  الغاز  اختناقات  حوادث  كل  تتعلق  ال 
تركيب  في  باإلهمال  برد  موسم  كل  الجزائريون 

سوء  حتى  أو  المغشوشة  األجهزة  او  التدفئة  أجهزة 
الصيانة ونقص الوعي ففي كثير من األحيان يصطدم 
للتهوية  منافذ  أصال  بغياب  منازلهم  في  المواطنون 
دون  الجزائريين  مساكن  من  الكثير  بنيت  حيث 
يجعل  ما  وهو  واألمن  السالمة  معايير  أدني  مراعاة 
سكان هذه البنايات يركبون أجهزة الغاز دون مراعاة 
المجمع  أكد رئيس  الصدد  السالمة  وفي هذا  لشروط 
الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد 
الحميد بوداود، أنه بالفعل فان العديد من المساكن تفتقد 
ألدنى شروط السالمة واالمن منها غياب منافذ للتهوية 
ومداخن لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون للسطح وهو 
وقال  بالجملة،  غاز  اختناقات  حوادث  في  يتسبب  ما 
بوداود في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنه شخصيا وقف 
على العديد من المشاريع من هذه العينة واستغرب من 
حيازة هذه األخيرة على الموافقة باالستغالل مشيرا انه 
تسليمها  قبل  المشاريع  جل  تخضع  أن  المفروض  من 
المطابقة  شهادة  ومنحها  معاينتها  على  تشرف  للجنة 
بودواو  الحميد  عبد  وحّمل  والسالمة.  األمن  لمعايير 
العمومية  سواء  السكنية،  المشاريع  على  القائمين 
االختناقات  حوادث  مسؤولية  من  جزءا  الخاصة،  أو 
بالغاز، التي يتم تسجيلها كل سنة، بسبب عدم احترام 
أدنى شروط السالمة واألمن، المتعلقة بالتهوية وأماكن 
وضع أجهزة التدفئة، باإلضافة إلى غياب منافذ النجدة 
ثمنها  يدفع  بات  العمرانية  السياسية  مشيرا ان فوضى 
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قطعت الجزائر أشواط مهمة في استراتيجية الوقاية والتكفل بمرض فيروس 
المناعة المكتسبة "السيدا" غير ان الهدف التي وضعته السلطات الصحية 
في البالد وهو الوصل لصفر حالة إصابة جديدة وصفر حالة وفاة أفاق 
2030 تعطل السنتين األخيرتين بسبب تأخر في التشخيص المبكر وايضا 
بفعل جائحة كورونا والتي عصفت بجهود مكافحة الداء ما يتطلب حاليا 
مزيد من التعبئة وتكثيف عمليات التشخيص والكشف الميداني وحمالت 
التكفل األمثل بالمرضى المصابين. وتعبر نسبة  التحسيس والوقاية وكذا 
الجزائر  في  "السيدا"  المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  مرض  انتشار 
"ضعيفة جدا حيث ال تتعدى 0.1 بالمائة عبر القطر الوطني إال أن بقاء 
معدل اإلصابة بين 800 إلى 900 حالة سنويا يعتبر رقم مقلق خاصة 
وان أغلب المصابين بهذا الفيروس يكتشفون إصابتهم عن طريق الصدفة 
وهو ما يطرح احتمالية وجود حاالت إصابة غير محصاة ما يتطلب حتما 

ضرورة تكثيف حمالت التوعية وحث الناس على التقدم طواعية إلجراء 
استفحاله  قبل  المرض  عن  المبكر  للكشف  والدورية  الفيروسية  التحاليل 
بينما يبقي الكشف المبكر الحلقة الغائبة في استراتيجية القضاء على الداء 
بسبب استمرار تداول مفاهيم خاطئة عن الداء وكذا وجود هاجس نفسي 
العالمي  اليوم  وبمناسبة  إصابتها.  في  المشكوك  الحالت  لدى  واجتماعي 
لمكافحة السيدا أكد أمس رئيس الجمعية الجزائرية لألمراض المعدية محمد 
في  لمستوى جيد  الجزائر وصلت  أن  لـ"الرائد"   في تصريحات  يوسفي 
سياسة الوقاية والتكفل بفيروس المناعة المكتسبة غير أن عمل كبير مازال 
ينتظر السلطات الصحية في البالد من أجل الحفاظ على هذه المكاسب في 
الحرب ضد السيدا والوصل للهدف التي وضعته وزارة الصحة والمتمثل 
في صفر حالة إصابة جديدة وصفر حالة وفاة بهذا الفيروس في غضون 
سنة 2030، وأشار يوسفي أن هذا المسعى تأثر السنتين األخيرتين بسبب 

باألمراض  التكفل  استراتيجية  على  أثرت  والتي  كورونا  جائحة  ظروف 
المعدية األخرى خاصة في الجانب المتعلق بالتشخيص المبكر مضيفا في 
يوسفي  قال  الجزائر حيث  تأخر واضح في  أن هناك  بالذات  النقطة  هذه 
أن ازيد من 90 بالمائة من المصابين  بالسيدا في الجزائر يكتشفون ذلك 
عن طرق الصدفة ولذلك تبقي األرقام المعلن عنها فيما يتعلق باإلصابات 
دقيقة،  900 إصابة غير  إلى   800 بين  تتراوح  والتي  الجديدة كل سنة 
مضيفا أنه ال توجد ثمة أرقام مضبوطة بخصوص عدد حاالت اإلصابة 
بداء السيدا، حيث أنها تتفاوت من منطقة ألخرى.  بالمقابل أشار يوسفي 
الستمرار انتشار  المفاهيم الخاطئة حول أسباب وأعراض المرض وطرق 
انتقاله، مضيفا أن السيدا لم يعد مرضا قاتال كما كان عليه في السابق بل 
يري  ذلك  ورغم  طويلة،  سنوات  معه  التعايش  يمكن  مزمنا  مرضا  بات 

يوسفي أن السيدا يمثل أولوية صحية قصوى في الجزائر.   س.زموش
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وهران:

 زراعة الحمضيات تنتعش بفضل جهود 
المزارعين و مرافقة الدولة

ارتفاع اعداد الزوار القادمين من مختلف واليات الوطن األيام األخيرة

تيكجدة تستقطب الباحثين عن 
االستمتاع بـ«الثلوج«

التي  وهران  بوالية  الحمضيات  زراعة  تعرف 
هذا  انتعاشا  لها  المخصصة  المساحة  توسعت 
الموسم الفالحي و ذلك بفضل جهود المزارعين 
المياه  و توفير  السقي  الدولة في مجال  إعانة  و 

الذي كان يشكل هاجسا للمنتجين.
بالحمضيات  المزروعة  المساحة  ارتفعت     وقد 
 394 إلى  الماضي  الموسم  خالل  هكتار   369 من 
 25 بحوالي  تقدر  بزيادة  أي  السنة،  هذه  هكتار 
مصلحة  رئيس  ل/وأج  أبرزه  حسبما  هكتارا، 
المديرية  بذات  بالنيابة  التقني  الدعم  و  اإلنتاج 
المديرية  ذات  وتتوقع  أمين.  محمد  مصابيح 
خالل  الحمضيات  من  قنطارا   42.588 إنتاج 
موسم الجني الحالي مقابل 35.446 قنطارا خالل 
السنة الماضية، كما أضاف السيد مصابيح أي ما 
يفسر ارتفاعا ملحوظا. ومن أجل إعادة االعتبار 
الجزائري،  الغرب  بعاصمة  الحمضيات  لشعبة 
طلبا  مؤخرا  الفالحة  مصالح  مديرية  قدمت 
لتزويدها  الريفية  التنمية  و  الفالحة  لوزارة 
المسؤول.  ذات  إليه  أشار  كما  شتلة،  أالف   10 ب 
الحمضيات  من  أصناف  ثمانية  وهران  وتنتج 
مسرغين«  »كليمونتين  برتقال  أشهرها 
نوعها  من  الفريدة  لذته  و  بجودته  المعروف 
مما أكسبه شهرة محلية و عالمية، حسبما ذكره 
الذي  التقني  الدعم  و  االنتاج  مصلحة  رئيس 
ببساتين  أكثر  ينتشر  المنتوج  هذا  أن  إلى  أشار 
منطقتي مسرغين و بوتليليس. وتبلغ المساحة 
 175 حاليا  مسرغين  كليمونتين  ل  المخصصة 

هكتار من المساحة اإلجمالية للحمضيات بعد أن 
كانت تقدر ب 159 هكتار خالل الموسم الماضي، 
حيث ينتظر أن يصل إنتاجها إلى 18.190 قنطار 
السنة  خالل   15  .326 مقابل  الموسم  هذا 
الفضل  ويعود  مصابيح.  السيد  وفق  الماضية، 
في توسيع المساحة المزروعة بصفة عامة إلى 
إعانة الدولة المقدمة لمنتجي الحمضيات القتناء 
التقطير  تقنية  اعتماد  مع  السقي،  تجهيزات 
في  المختصين  السيما  المزارعين  جهود  كذا  و 
الصنف  هذا  على  للحفاظ  »كليمونتين«  إنتاج 
إعادة  بغية  العمل  في  تفانيهم  و  الزوال  من 
الزمن  مرور  مع  ظل  الذي  الصنف  لهذا  االعتبار 
النوع  التي »تعتبر مهد هذا  بلدة مسرغين  رمز 
تكتل  أن  كما   . إليه  أشير  كما  البرتقال«،  من 
جمعية  في  مسرغين«  »كليمونتين  منتجي 
أعطى نفسا جديدا لهذا النوع من زراعة األشجار 
المياه  نقص  مشكل  بحل  سمح  مما  المثمرة، 
حيث قامت شركة المياه و التطهير لوالية وهران 
بتدعيمهم  المائية  الموارد  مديرية  و  )سيور( 
وفق  الحمضيات،  بساتين  لسقي  آبار  بثالثة 
المنشآت  هذه  من  واستفادت  المصدر.  ذات 
التي تتربع  ثالثة مزارع و هي »العقيد لطفي« 
 50( الدين«  »خير  و  هكتارا   70 مساحة  على 
هكتارا( و »قوايدية بودية« )حوالي 12 هكتارا( و 
جميعها تنتج أجود البرتقال منها »كليمونتين« 
المجلس  رئيس  أوضحه  حسبما  »طامسون«،  و 
وقد  محمد.  دربال  للحمضيات،  المشترك  المهني 

اآلبار  بهذه  الحمضيات  منتجي  تزويد  قرار  جاء 
الذي يعد مكسبا لشعبة الحمضيات بعد انتظار 
الجهود  تظافر  بفضل  ذلك  و  سنوات  أربع  دام 
و قطاعي  الفالحة  و غرفة  الوالية  بين مصالح 
السيد  أضاف  كما  المائية،  الموارد  و  الفالحة 
مرة  ألول  تم  الحمضيات  زراعة  ولتطوير  دربال. 
بوهران إدخال نظام التسميد عن طريق السقي 
و  تسميد  محطة  وضع  طريق  عن  بالتقطير 
تحسين  و  اإلنتاج  بزيادة  يسمح  مما  تصفية 
ذكره  حسبما  تصديره،  أجل  من  المنتوج  حجم 
و  المبادرة  هذه  صاحب  خدة  بن  خليل  المزارع 
»كليمونتين  لمنتجي  الوالئية  الجمعية  رئيس 
المهني  الوالئي  المجلس  كما يسعى  مسرغين«. 
الجمعية  بمعية  الحمضيات  لشعبة  المشترك 
المذكورة التي تأسست في 2018 و تضم 15 منتجا 
لهذا النوع من الفواكه إلى توسيم هذا النوع من 
البرتقال، علما بأنه تم إيداع الملف على مستوى 
من  أكثر  منذ  الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزارة 
سنتين ومن جهتها تعمل جمعية ترقية المرأة 
تطوير  على  بوهران  اليد«  في  »اليد  الريفية 
صناعة مربى البرتقال التقليدي مع إدخال عليه 
بعض النكهات الجديدة، كإضافة تابل الزعفران 
أجل  من  ذلك  و  بإنتاجه  تقوم  الذي  األصلي 
الحمضيات، ناهيك عن تحسين  تثمين منتوج 
حسبما  مداخيلها،  زيادة  و  الريفية  األسرة  وضع 

أوضحته السيدة علو رحو رئيسة الجمعية.
ق.م

 محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بوهران 

 مخطط استعجالي إلنتاج 360 ألف 
متر مكعب يوميا

مدير الصحة للوالية يؤكد: 

تجنيد الطواقم الطبية بسطيف تحسبا 
للموجة الجديدة

 الشلف: 

وفاة  3 أشخاص في حوادث عمل 
وإنقاذ عائلة من االختناق بالغاز 

استعجالي  مخطط  إعداد  تم 
لرفع الطاقة اإلنتاجية اليومية 
البحر  مياه  تحلية  بمحطة 
 360 إلى  )وهران(  بالمقطع 
ألف متر مكعب يوميًا إلى غاية 
مع  تزامنا   2022 مارس  نهاية 
إلعادة  الهادفة  العمل  خطة 
حسبما  المحطة  هذه  تأهيل 
الرئيس  بوهران  عنه  أعلن 
الجزائرية  للشركة  العام  المدير 

للطاقة كيموش عبد النور.
بأن  المسؤول  ذات  وصرح   
االستعجالي  »المخطط 
العمومية  السلطات  وضعته 
تأمين  في  ألهميته  بالنظر 
للشرب  الصالحة  بالمياه  التزود 
مشيرا  وهران«،  لمواطني 
المقطع  محطة  إنتاج  أن  إلى 
مكعب  متر  ألف   280 ستتجاوز 
متر  ألف   360 إلى  حاليا  يوميا 
نهاية  غاية  إلى  يوميا  مكعب 
ألف   500 إلى  ثم   2022 مارس 

نهاية  مع  يوميا  مكعب  متر 
أشغال إعادة تأهيل المحطة« .

المدير  أكد  السياق  ذات  وفي 
مياه  تحلية  لمحطة  العام 
أحمد  حمودة  بالمقطع  البحر 
األشغال  بأن  لوأج  سينا  بن 
تتكفل بها شركة »تحلية مياه 
مكاتب  بمساعدة  المقطع« 
أخرى ذات حقوق جزائرية التي 
المشروع  تعمل إلنجاح دراسات 
التأهيل  إلعادة  التمهيدي 

المحطة.
أن  إلى  المسئول  نفس  وأشار 
 60 ب  يقدر  الحالي  اإلنتاج 
الحقيقية  الطاقة  من  بالمائة 
ألف   280 أي ما يعادل  للمصنع 
متر مكعب يوميا قائال »هدفنا 
مكعب  متر  ألف   360 بلوغ  هو 
استقرار  ضمان  بهدف  يوميا 
توقف  بدون  لإلنتاج  متواصل 
إعادة  مراحل  جميع  خالل 

تأهيل المصنع.

سطيف  لوالية  الصحة  مدير  أكد 
كل  أن  أمس  دهان،  الحكيم  عبد 
الطواقم الطبية واالدارية مُجندة 

تحسبا للموجة الجديدة لكورونا.
و كشف دهان في تصريح إلذاعة 
مديرية  محافظة  سطيف. 
الصحة للوالية على استعداداتها 
شكل  في  الجديدة  للموجة 
أن  كشف  كما  محارب.  استراحة 
التي  األكسجين  توليد  محطات 
بوڨاعة  مستشفيات  وصلت 
تؤكد  لكبيرة  وعين  العلمة 
مع  للتعاطي  الشديد  الحرص 
مدير  أوضح  بالمقابل  الوباء. 

قدموا  المحسنون  أن  الصحة 
مبالغ مالية جد معتبرة جزء منها 
الذي  االطفال  طب  لقطب  حول 
على   أشهر  ثالثة  خالل  سيتحول 
حقيقية.  لجوهرة  تقدير  اقصى 
سكان  أبشر  ذلك،  جانب  الى 
المستشفى  بخصوص  العلمة 
اإلجراءات  كل  اتمام  عن  الجديد 
صفقة  بتسليم  الخاصة  االدارية 
المستشفى  معدات  اقتناء 
القليلة سيبدأ في  األشهر  وخالل 

استقبال المرضى.
د.ع

العمر  من  الثالثين  في  شابان  لقى 
حتفهما على مستوى مستشفى زيغود 
يوسف متأثرين بإصابتهما بعد انهيار 

ترابي بوالية الشلف
المدنية،  الحماية  مصالح  وحسب 
صباحا  الواحدة  حدود  في  سجلت  فقد 
تمثلت  مؤلمة  حادثة  تنس  ببلدية 
مشروع  أتربة  من  أطنان  انهيار  في 
بتجديد  الخاص  4م  بعمق  خندق  حفر 
ذات  الصحي  للصرف  الرئيسية  القناة 
.على  200م  طول  على  500مم  القطر 
مدينة  وسط   11 رقم  الوطني  الطريق 
بمقاولة  يعملون  عمال  على  تنس 
مصالح  تدخلت  اخر  جانب  من  خاصة. 
عامل  جثة  إلجالء  المدنية،  الحماية 
توفي داخل ورشة العمل بمصنع األجر 
على مستوى المنطقة الصناعية بوادي 
بيان مديرية  ما جاء في  أسلي. وحسب 
قد  الضحية  فإن  المدنية،  الحماية 

تأدية  أثناء  رئوي  قلبي  لتوقف  تعرض 
عيان،  شهود  تصريحات  حسب  مهامه 
الوطني  الدرك  مصالح  تدخلت  كما 
الحال.  لفتح تحقيق معمق في قضية 
المدنية،  الحماية  مصالح  تدخلت  كما 
من  أشخاص   3 وإسعاف  إنقاذ  ألجل 
لإلختناق  تعرضهم  إثر  واحدة  عائلة 
بسبب  وهذا  التنفس،  في  وضيق 
حصول تسرب لغاز أوكسيد الكربون من 
الثالث  بالطابق  الكائن  بمنزلهم  مدفأة 
إلحدى العائالت ببلدية حرشون بوالية 
المصابين  إنقاذ  تم  حيث  الشلف. 
جناح  على  وإجالئهم  وإسعافهم 
السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات 
هذا  أسباب  وتعود  مركز،  بالكريمية 
التسرب إلى إنكسار الزجاج الواقي للهب 
وعدم صالحية توصيلة أنبوب تصريف 

الغازات المحترقة.
د.ع

القادمين  الزوار  وأضحى عدد 
الوطن  واليات  مختلف  من 
خالل  مضطرد  ارتفاع  في 
مستوى  على  األخيرة  األيام 
امشداله  المؤدي من  الطريق 
إلى تيكجدة مرورا من »كريت 
العديد  روج«، حيث توافدت 
المركز  إلى  العائالت  من 
والترفيه  للرياضة  الوطني 
بالمناظر  االستمتاع  أجل  من 
أضفتها  التي  الخالبة 
وفي  الطبيعة.  على  الثلوج 
ل/ أوضح  الشأن،  هذا 
لدى  باالتصال  المكلف  وأج 
أمزيان  محمد  المركز،  ذات 
مصالحه  أن  بلقاسمي، 
و  كبير  عدد  توافد  »سجلت 
مشيرا  الزوار«،  من  متزايد 
معتادة  العائالت   « أن  إلى 
تيكجدة  إلى  القدوم  على 
تساقط  من  الفترة  هذه  في 
الثلوج، إذ تقوم العديد منها 
بحجز غرف في مركزنا لقضاء 
واالستمتاع  أيام  بضعة 
الطبيعية  باألجواء 
ويتم  أضاف.  كما  الجميلة«، 
حجز الغرف عادة عن طريق 
والهاتف،  اإللكتروني  البريد 
الذي  بلقاسمي  السيد  حسب 
الوطني  المركز  تجند  أكد 
»على  والترفيه  للرياضة 
أجل  من  ساعة   24 مدار 
في  الزوار  طلبات  تلبية 
واإلطعام  اإلقامة  مجال 
/ والحظت  والترفيه«. 
طويل  طابور  تشكل  وأج 

الطريق  على  السيارات  من 
بين  الرابط   33 رقم  الوطني 
يتمكن  ولم  تيكجدة.  و  حيزر 
السيارات  العديد من سائقي 
مرتفعات  إلى  الوصول  من 
بسبب  المناخية  المحطة 
في  تسببت  التي  الثلوج 
الطرقي.  المحور  هذا  غلق 
عادل  ل/وأج  أكده  ما  هو  و 
من  قدم  الذي  سنة(   40(
أنه  بقوله  العاصمة  الجزائر 
لكنه  تيكجدة  بلوغ  يريد 
يتم  حتى  لالنتظار  مضطر 
نفس  ويوفر  الطريق.  فتح 
و  سريرا   460 الوطني  المركز 
الراحة  وسائل  مختلف  كذا 
اإلقامة  حيث  من  الضرورية 
كما  للسائحين.  والترفيه 
يوفر عديد الهياكل الرياضية 
وقاعات  ومسابح  )مالعب 
و  الزوار  لفائدة  الرياضية( 
فنية  أمسيات  كذلك  ينظم 
ويختار  أسبوع.  نهاية  كل 
التوجه  الشباب  من  العديد 
أجل  من  تيكجدة  محطة  إلى 
المفضلة  رياضتهم  ممارسة 
المتمثلة  و  الموسم  هذا  في 
الثلج،  على  التزحلق  في 
الزوار  عديد  يفضل  بينما 
الكتشاف  التجوال  رياضة 
الساحرة  الطبيعية  المناظر 
الموقع  هذا  يوفرها  التي 
المتواجد  الخالب  السياحي 
1400 متر  أكثر من  على علو 
ويتوافد  البحر.  سطح  فوق 
محطة  على  التزحلق  عشاق 

تساقط  بمجرد  تيكجدة 
أجل  من  الموسم  ثلوج  أولى 
على  الرياضة  هذه  ممارسة 
بينما  »أكوكر«،  مرتفعات 
التجول  آخرون  زوار  يفضل 
يواصل  و  المحطة،  بضواحي 
حتى  تجوالهم  منهم  البعض 
بلوغ »شالي الكاف« أو موقع 
وفق  أوقلميم«،  »تامدة 
المسؤول.   نفس  توضيحات 
بالزوار،  األمثل  وللتكفل 
يزمع المركز الوطني للرياضة 
قدرات  تعزيز  الترفيه  و 
بـ  مستواه  على  االستقبال 
يضاف  جديدا،  سريرا   160
يرتقب  آخر  سريرا   150 إليها 
عملية  بعد  استغاللها 
إعادة االعتبار للمبنى القديم 
السيد  وفق  »ف«،  رقم 
أن  بالذكر  جدير  بلقاسمي. 
شل  في  تسببت  قد  الثلوج 
مستوى  على  المرور  حركة 
الطرق الوطنية رقم 30 و 15 

أسوال  منطقتي  تربط  التي 
وكانت  بتيكجدة.  وتيرورذا 
قد  المدنية  الحماية  مصالح 
لسائقي  إنذارات  عدة  بثت 
عدم  على  لحثهم  السيارات 
هذه  إلى  بالذهاب  المغامرة 
الواقعة  الجبلية  المنطقة 
والبويرة  وزو  تيزي  بين 
حادث  أي  تجنب  بغرض 
الجوية.  األحوال  سوء  بسبب 
لدى  باالتصال  المكلف  وأكد 
المدنية  الحماية  مديرية 
المالزم  البويرة،  بوالية 
»غلق  عن  عبدات،  يوسف 
الوطنين  الطريقين  هذين 
داعيا  الثلوج«،  بفعل 
»عدم  إلى  المواطنين 
المغامرة  نظرا لهذا الطقس 
بفتح  أفاد  كما  الرديء«. 
المركز  إلى  المؤدية  الطريق 
الوطني للرياضة و الترفيه و 
إزالة الثلوج المتراكمة عليها 

بصفة منتظمة.

استقطبت مرتفعات المحطة المناخية بتيكجدة و غابتها الساحرة )شمال-شرق البويرة( التي 
كستها الثلوج الكثيفة عددا كبيرا من الزوار الذين توافدوا إليها بحثا عن الترفيه 

ق.مفي هذه األجواء الشتوية الجميلة.
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 هوس االكتناز و التعلق 
بالمقتنيات القديمة

    هناك من األشخاص من يعجزون 
و  بهم،  خاصة  بحجج  شيء  رمي  عن 
تعلقا،  و  حبا  بأشيائه  يحتفظون 
لكن أن يصبح المرء مصابا بـ«هوس 
يجد  الوقت  مرور  مع  و  االكتناز«، 
من  التخلص  في  مستمرة  صعوبة 
بغض  عنها  التخلي  أو  الممتلكات 
تأتي  و  الفعلية،  قيمتها  عن  النظر 
الشخص  شعور  من  الصعوبة  هذه 
التخلص  في  التفكير  عند  بالضيق 
تراكم  إلى  يؤدي  مما  األشياء،  من 

مفرط لألشياء المختلفة.
كلينك«  »مايو  عيادات  وفق  و     
ظروفا  االكتناز  يخلق  ما  غالبا   ،
ملء  يمكن  بحيث  سيئة  معيشية 
مهملة،  بأشياء  تكديسها  و  المنازل 
مليئة  ضيقة  ممرات  وجود  مع 
عادة  تكون  و  الفوضى،  من  بأكوام 
»االكتناز«  يختلف  و  المنزل،  أسطح 
يهوون  من  ألن  الجمع،  هواية  عن 
جمع األشياء مثل الطوابع أو نماذج 

عناصر  عن  يبحثون  السيارات 
ويعرضون  يصنفونها  و  معينة، 
تأثير  أن  كما  بعناية،  مجموعاتهم 
يتراوح من خفيف  االكتناز  اضطراب 

إلى شديد.
و  القلق  جمعية  تشير  و     
إيه  دي  »إيه  األميركية   االكتئاب 
األشخاص  أن  إلى    )ADAA( إيه« 
االكتناز  باضطراب  المصابين 
يقومون بتكديس األشياء و يخافون 
قد  ألسباب  عنها،  التخلي  من 
فهم  لهم،  بالنسبة  منطقية  تبدو 
سيكون  ما  عنصرا  أن  يعتقدون 
المستقبل،  في  قيمة  ذا  أو  مفيدا 
قيمة  له  بتخزينه  يقومون  ما  أن  و 
بأنه  االعتقاد  كذا  و  عاطفية، 
يمكن  ال  بحيث  جدا  كبيرة  صفقة 
التخلص منها، و هناك من يعتبرون 
به من شأنه  ما يحتفظون  أن شيئا 
أنه  معتقدين  ذاكرتهم،  تنشيط 
حدثا  أو  شخصا  يتذكروا  لن  بدونه 

ال  و  مهما، 
ن  يستطيعو

الحصول على الشيء مرة أخرى، فمن 
األفضل االحتفاظ به فقط.

  و يبدأ االكتناز عادة في سن 11 و إلى 
التفاقم  إلى  يميل  و  عاما،   15 غاية 
مع تقدم العمر ويعتبر أكثر شيوعا 
البالغين  لدى  منه  السن  كبار  لدى 
في  اضطرابا  ويعد  سنا،  األصغر 
للرابطة  وفقا  و  العقلية،  الصحة 
يمكن  النفسي،  للطب  األميركية 
العالقات  في  بمشاكل  يتسبب  أن 
و  العمل  و  االجتماعية  األنشطة  و 
غيرها من المجاالت اليومية المهمة، 
األشخاص  من  العديد  يعاني  كما 
اضطرابات  من  به  المصابين 
االكتئاب  ذلك  بما في  أخرى،  عقلية 
االنتباه  نقص  و  القلق  وراضطرابات 
إلى  يحتاج  ما  و هو  النشاط  أو فرط 

التدخل الطبي في كل األحوال.
كلينيك«،  »كليفيالند  وفق  و    

من  نوعين  األطباء  يستخدم 
يعانون  الذين  لألشخاص  العالج 
هما:  القهري  االكتناز  اضطراب  من 
يتعرف  المعرفي،  السلوكي  العالج 
سبب  فهم  على  األشخاص  فيه 
بقلق  يشعرون  كيف  و  اكتنازهم 
يُدرّس  و  األشياء،  رمي  عند  أقل 
التنظيم  مهارات  أيضا  المتخصصون 

واتخاذ القرار.
الدوائي: يستخدم  العالج  و هناك    

مضادات  أدوية  األطباء  بعض 
االكتناز  اضطراب  لعالج  االكتئاب 
بحسب الحالة، و يمكن لهذه األدوية، 
الحالتين  في  و  األعراض،  تحسين 
أمرا  يعد  األصدقاء  و  األسرة  دعم 
و  العالج  تجربة  لنجاح  ضروريا 
تغيير  على  المريض  مساعدة 

سلوكياته و تحسين أدائه اليومي.

  حياة م�صباحي

    غسل المخدات و 
المراتب 

وجب على كل ربة منزل أن تغسل الوسائد و المراتب 
و  األوساخ  تراكم  لتالفي  شهرين  أو  شهر  كل  مرة 
الشوائب عليها، و بالتالي يصعب تنظيفها بعد ذلك، 
و أفضل طريقة للتنظيف هي عمل محلول من صودا 
الخبز و الماء، ثم رشه على الوسائد و الفراش حتى يتم 
يجف  حتى  ساعات  لعدة  اتركيه  ثم  تماما،  غمرهما 

تماما.
إعداد : حياة مصباحي.

إن أبرز أسباب احمرار العيون عند األطفال تتمثل في ما يأتي:
ال  و  حساسة  جدًا  األطفال  عيون  أن  حيث  للملوثات،  التعرض  الشائعة  األسباب  أكثر  من  للملوثات:  التعرض   •

تتحمل أي من هذه الملوثات، على غرار الغبار أو األتربة، شعر أو وبر الحيوانات و دخان السجائر.
انسداد القناة الدمعية: من األمراض التي تصيب الطفل الصغير بعد الوالدة و خالل األشهر األولى من عمره، و   •
ذلك نتيجة كثرة إفرازات العين في هذه الفترة و عدم نضوج نظام تصريف العين للدموع بشكل كامل، و غالبًا يتسبب ذلك في 

احمرار العيون عند األطفال، و في بعض الحاالت يجب مراجعة الطبيب.
اإلصابة بنتوء جفن العين: و التي عادًة ما تظهر على حواف الجفن، و النتوء تسبب شعور مزعج لدى الطفل،   •
و يحتاج إلى عالج موضعي، و في بعض الحاالت يختفي تدريجيًا دون عالج، لذا يجب مراجعة الطبيب في كال الحالتين لمعرفة 

األنسب.
التعرض إلصابات في العين: و ذلك لكونهم غير متوازنين تمامًا في تصرفاتهم، فمثاًل: يسقط الطفل أثناء   •

تعلمه المشي، و يسقط الطفل عندما يركض، و جميعها إصابات إن مست العين أدت إلى احمرار العيون عند األطفال.
التهاب الجفن: هو مرض يصيب جفون العين بسبب زيادة إفراز الدهون في العين أو التعرض لعدوى بكتيريا،   •
و غالبًا ينتج عن هذا االلتهاب احمرار العيون عند األطفال، ظهور قشور فوق الجفن، انسداد القناة الدمعية في بعض األحيان.

و يتمثل عالج احمرار العيون عند األطفال في:
يصفها  األطفال  بعيون  خاصة  موضعية  مراهم  تطبيق  و  إغالقها،  بعد  العيون  على  باردة  كمادات  تطبيق   •
الطبيب، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية في حاالت نادرة، و ذلك إن كان احمرار العيون عند األطفال ناتج من مسبب مرضي قوي 

و يحتاج إلى تدخل جراحي.
وهناك من طرق الوقاية من احمرار العيون عند األطفال الكثير أبرزها:

• الحفاظ على نظافة العين و فراش الطفل، و كذا على اليدين وقص األظافر، و إبعاد األلعاب ذات الحواف البارزة عن الطفل.
 

ال�صحة فوائد الجوز على الريق

و  كبيرة  صحية  منافع  ذات  و  كثيرة  الريق  على  الجوز  فوائد  إن 
هامة لجسم اإلنسان بحيث :

• أثبتت العديد من الدراسات أن الجوز يعالج أمراض القلب و يقلل 
من اإلصابة بها، كما يعمل على خفض مستوى الكولسترول الضار.
• عند تناوله في الصباح على الريق يؤدي ذلك إلى ضبط معدل 
السكر بالدم و تجنب اإلصابة بسرطان الثدي، و ذلك الحتوائها على 

و االوميجا 3 و األحماض اآلمينية.
الدموية،  األوعية  وظائف  من  يحسن  و  االلتهابات  الجوز  يزيل   •

نظرا الحتوائه على الدهون مفيدة و مواد مضادة لألكسدة.
نظرا  الرجيم،  في  يستخدم  و  الوزن  إنقاص  على  الجوز  يعمل   •

لقدرته على التخسيس في شكل فعال.
السرطانات  من  يحمي  أنه  للجوز  المهمة  الفوائد  ضمن  من   •
السرطان  تحارب  مميزة  حيوية  مواد  على  الحتوائه  ذلك  و 
كالفايتوستيروالت النباتية و الغاما توكوفيرول، وأحماض أوميغا 

3 الدهنية.
و  القولون  في  السرطانية  الخاليا  على  القضاء  على  يعمل   •
الذاكرة  و يحسن  الدماغ  يؤثر على صحة  كما  الثدي،  و  البروستاتا 

بالنسبة لكبار السن.
• تناوله يقلل من اإلصابة بمرض الزهايمر ألنه يحتوي على مواد 

مضادة لألكسدة وأحماض دهنية واوميجا3.

اأمومة و طفولة 

رشاقة و جمــال

الماء  الوزن بشكل أساسي، حيث تختلف كميات  أو معرفة  للوزن على قياس  الماء وفًقا  برنامج شرب     يعتمد 
تناول  إلى  يحتاج  فإنه  الشخص  وزن  زاد  كلما  ألنه  طبيعي  أمر  ذلك  و  الوزن،  باختالف  يوميًا  تناولها  يجب  التي 

كمية أكبر من الماء.
  يجب عليك استخدام حاسبة الكترونية لحساب معدل الماء الذي يحتاجه جسمك بناء على وزنك، و هي منتشرة 
على الكثير من المواقع العربية و األجنبية، على أي حال ابدأ يومك بكوبين من الماء بعد االستيقاظ مباشرة، ثم 

ابدأ بتوزيع باقي ما تحتاجه من الماء على مدار اليوم قبل و أثناء الوجبات و قبل النوم مباشرة.
   و الجدير بالذكر أن كمية الماء التي تحتاجها يوميًا ال تعتمد الوزن فحسب، بل أن هناك عوامل أخرى يتمثل 

أبرزها في اآلتي:
• مستوى النشاط : إن زيادة معدل األنشطة و التمارين الرياضية التي تمارسها يوميًا تستوجب زيادة معدالت 

الماء التي تحتاجها في اليوم، و ذلك ألنك تتعرق كثيرًا و تستنفذ جزء كبير من الماء الموجود في جسمك.
• درجات الحرارة: إن األماكن أو البلدان التي يزيد معدل ارتفاع درجة الحرارة فيها، يحتاج الشخص الذي يستوطنها 

إلى زيادة معدل شرب الماء يوميًا عن المقدار الطبيعي، ألنه يفقد الكثير من الماء أثناء التعرق.
  و طريقة الحصول على كمية الماء الالزمة لجسمك على مدار اليوم اتبع تناول ملعقة عسل صغيرة مع 2 كوب 
من الماء و هو  يعزز عملية تنقية الجسم من السموم، باإلضافة إلى أنه يساعد على زيادة معدل الحرق، و يمكن 

خلط العسل بالماء أو تناول كل منهما على حدا.   

تدابير منزلية

هو�س

 احمرار العيون عند األطفال : إليك أبرز 
األسباب و طرق العالج

 برنامج شرب الماء حسب 
الوزن

مجتمع
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حصل األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس 
الكرة  جائزة  على  الفرنسي،  جيرمان  سان 
 ،2021 العالم لعام  الذهبية كأفضل العب في 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  على  متفوقا 
في  حل  الذي  األلماني،  ميونخ  بايرن  مهاجم 
جائزة  على  األخير  حصل  حيث  الثاني،  المركز 
أفضل مهاجم في العالم، وباتت هذه المرة هي 
الكرة  التي يتوج فيها ميسي بجائزة  السابعة 
الذهبية، والثانية على التوالي، بعدما كان آخر 

الحاصلين على الجائزة في عام 2019.
الصيف  في  استثنائيا  إنجازا  ميسي  وحقق   
الماضي، بعدما حصل ألول مرة على لقب دولي 
مع منتخب األرجنتين، من خالل الفوز ببطولة 
حيث  باللقب،  يكتفِ  ولم   ،2021 أمريكا  كوبا 
حصل أيضا على لقب هداف كوبا أمريكا 2021، 
كما حصل على لقب أفضل العب في البطولة.

 بيدري أفضل العب صاعد
العب  بيدري،  اإلسباني  فاز  المقابل،  في   
ألفضل  كوبا  بجائزة  اإلسباني،  برشلونة  وسط 
وتفوق   ،2021 لعام  العالم  في  صاعد  العب 
الالعب اإلسباني على العديد من النجوم الذين 
نافسوه على الفوز بالجائزة، وأبرزهم الفرنسي 
مدريد  ريال  وسط  العب  كامافينغا،  إداواردو 
اإلسباني، وماسون غرينوود، مهاجم مانشستر 

يونايتد اإلنجليزي.

 ليفاندوفسكي أفضل مهاجم
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  وحصل   
جائزة  على  األلماني،  ميونخ  بايرن  مهاجم 
وسجل   ،2021 لعام  العالم  في  مهاجم  أفضل 
الماضي  الموسم  في  هدفا   41 ليفاندوفسكي 

من الدوري األلماني، ليحصل على جائزة الحذاء 
الذهبي كأفضل هداف في الدوريات األوروبية.

 دوناروما أفضل حارس
ياشين  جائزة  دوناروما  المجلة  منحت  كما   
بعد   ،2021 لعام  العالم  في  حارس  ألفضل 
مدار  على  قدمها  التي  المميزة  المستويات 
للحارس  األبرز  اإلنجاز  وكان  الماضي،  العام 
ببطولة  إيطاليا  منتخب  مع  الفوز  هو  الشاب 
كأس األمم األوروبية »يورو 2020«، عقب الفوز 
ولم يكتفِ  النهائية،  المباراة  إنجلترا في  على 
اإلنجاز، حيث فاز بجائزة أفضل  دوناروما بهذا 
العب في يورو 2020، بعدما كان العامل األبرز 

في تتويج »اآلتزوري« باللقب.

 تشيلسي أفضل فريق في 
العالم

 كما منحت المجلة نادي تشيلسي لقب أفضل 
النتائج  بعد   ،2021 لعام  العالم  في  فريق 
الماضية،  الفترة  خالل  حققها  التي  القوية 
دوري  لقب  على  الحصول  في  تشيلسي  ونجح 
مواطنه  على  فاز  بعدما   ،2021 أوروبا  أبطال 
النهائية بنتيجة  المباراة  مانشستر سيتي في 

.1-0

 بتيالس أفضل العبة
بجائزة  بتيالس  اليكسيا  اإلسبانية  وتوجت   
مستوى  على  العبة  ألفضل  الذهبية  الكرة 
العالم في 2021، وقدمت موسما استثنائيا مع 
فريقها برشلونة وساهمت في تتويجه بألقاب 
أبطال  ودوري  إسبانيا  وكأس  اإلسباني  الدوري 
أوروبا، حيث سجلت وسجلت 37 هدفا وصنعت 
27 تمريرة حاسمة خالل موسم 2020 /2021.

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على منع باريس سان جيرمان، العبه 
كيليان مبابي، من لقاء إيميليو بوتراغينيو مدير العالقات المؤسسية 

بريال مدريد، خالل حفل الكرة الذهبية.
 وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو«: »أسطورة ريال مدريد األسبق زين 
الدين زيدان، بدأ تاريخه مع الميرنغي بفضل رسالة على منديل قدمها 

له فلورنتينو بيريز في حفل مماثل«.
 وأضافت: »اآلن تغير الزمن، والكاميرات موجودة في كل مكان، وبخالف 
والمدير  الخليفي  ناصر  النادي  رئيس  حراسة  تحت  كان  فمبابي  ذلك 
اللؤلؤة  من  باالقتراب  لبوتراغينيو  يسمحا  ولم  ليوناردو،  الرياضي 

الفرنسية، أو تهنئته، تجنبا للحديث عن انتقاله للملكي«.
 ويتبقى شهر على جانفي المقبل، حيث سيكون مبابي وقتها حرا في 

التفاوض مع أي ناد، إذ ستتبقى 6 أشهر في عقده.
الفترة  خالل  عقده  لتجديد  جي  إس  البي  عروض  كل  مبابي  ورفض   

الماضية، ويضع عينه على االنتقال لصفوف الميرنغي.

 تفوق على ليفاندوفسكي وبن زيمة

الخارجية  باسم  متحدث  قال 
تتوقع  بالده  إن  الصينية 
األولمبية  األلعاب  دورة  إقامة 
الموعد  في   2022 الشتوية 
التي  التحديات  رغم  المحدد 
الجديد  المتحور  ظهور  يمثلها 

لفيروس كورونا »أوميكرون«.

لي جيان  تشاو  المتحدث  وقال 
 : أمس  صحفية  إفادة  في 
الجديد  المتحور  أن  »أعتقد 
لجهودنا  تحديا  سيشكل 
الفيروس  من  للوقاية 

ومكافحته«.

»لكن  المتحدث:  ذات  وتابع 
خبرة  لديها  الصين  ألن  نظرا 
كورونا  وباء  مع  التعامل  في 

أعتقد  عليه،  والسيطرة 
قادرة  ستكون  أنها  تماما 
األلعاب  دورة  استضافة  على 
هو  كما  الشتوية  األولمبية 

مقرر بسالسة ونجاح«.

الرابع  بين  األلعاب  وستقام 
حضور  بدون  فيفري  و20 
البالد  خارج  من  جماهير 
الرياضيين  جميع  وضع  مع 
فقاعة  في  الفنية  والطواقم 
إجراء  خاللها  يتم  صحية 
عن  للكشف  يومية  اختبارات 
الصين  وتطبق  كوفيد19-، 
الوقاية  برامج  أكثر  من  واحدا 
الحتواء  العالم  في  صرامة 

الوباء.

مقرر أجراؤها بين 4 و 20 فيفري المقبل

 الصين تؤكد موعد 
األلعاب األولمبية الشتوية 

رغم الوباء

المدير  أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي  أكد 
فريقه  جاهزية  مدريد،  لريال  الفني 
اليوم،  بيلباو  أتلتيك  مواجهة  لخوض 
المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة 
لميسي  تهانيه  ووجه  الليغا،  من 
الذهبية،  بالكرة  تتويجه  بمناسبة 
بن  شاكلة  على  العبيه  أن  إلى  مشيرا 

زيمة لم يتأثروا بذلك.

وعن عدم تتويج كريم بنزيما مهاجم 
الريال بالكرة الذهبية، علق: »يجب أن 
نعطي قيمة عادلة للتصنيف، وميسي 
فاز بالجائزة ويجب أن نهنئه، والجوائز 
بها  يفز  لم  إذا  لكن  مهمة  الفردية 
في  وأتمنى  كارثة،  تكون  فلن  الالعب 
المرة المقبلة أن يكون الفائز العبا من 
ريال مدريد، بالطبع فينيسيوس لديه 
بالكرة  للفوز  يؤهله  الذي  المستوى 
رغم  كورتوا  وأيضًا  ما،  يوما  الذهبية 

أننا نعلم أن األمر أكثر تعقيدا بالنسبة 
لحارس المرمى«.

وواصل: »اختيار ميسي للكرة الذهبية؟ 
أتمكن من  لريال مدريد، ولن  أنا مدرب 
ولو  الفريق،  خارج  العب  أي  اختيار 
اضطررت للتصويت كنت سأختار بنزيما 
ثالثا،  كورتوا  ثانيا،  فينيسيوس  أوال، 
احترام  يجب  ولكن  رابعا،  وكاسيميرو 

وتهنئة ميسي«.

وعن مبابي، علق: »اللعب في ناد رائع 
الذهبية،  بالكرة  الفوز  على  يساعدك 
فرصة  فلديك  األلقاب  حصدت  وإذا 
لكنها  مهمة  وهي  بالجائزة،  للفوز  أكبر 
كورتوا  أو  بنزيما  أر  لم  واليوم  فردية، 
الجائزة،  يحصدا  لم  ألنهم  يبكيان 

وتقبال األمر دون مشاكل«.

الكرة الذهبية السابعة لميسي في مشواره والثانية على التوالي

البي أس جي يسابق الزمن لتجديد عقده

 حراسة ثنائية تمنع مسؤول 
ريال مدريد من لقاء مبابي

أنشيلوتي يوجه دعوة مبطنة لمبابي للقدوم على مدريد

 »أهنيء ميسي وبن زيمة لم يتأثر 
بعدم الفوز بالكرة الذهبية«

بسبب تفشي فيروس كورونا
 قرار حكومي ينقذ برشلونة من 

جحيم »أليانز أرينا«
حضور  من  الجماهير  منع  رسمي  بشكل  بافاريا  في  الحكومة  أعلنت 
معقل  أرينا«  »أليانز  ملعب  في  وبرشلونة  ميونخ  بايرن  مواجهة 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور  من  الـ6  الجولة  في  البافاري  النادي 

أوروبا.
منع  عن  بافاريا  مقاطعة  في  الوزراء  رئيس  زودر  ماركوس  وأعلن   
الجماهير من حضور المواجهة المرتقبة في ظل حالة التفشي الكبير 
لفيروس كورونا في المقاطعة، والمخاوف من التجمعات الكبيرة مع 

حلول فصل الشتاء.
البالد  مستوى  على  اإلغالق  نعيد  أن  الضروري  »من  زودر:  وقال   
بافاريا«،  مستوى  على  بذلك  فسنقوم  ذلك  ينجح  لم  ولو  بأكمله، 
أن  علينا  لكن  الجميع،  أجل  من  للغاية  هامة  القدم  »كرة  وأضاف: 

نقلل من التجمعات في كل مكان«.
 وسيكون ذلك اإلجراء ساريا على األقل حتى نهاية العام الجاري، وهي 
في  ملعبه  على  مباراتين  ميونخ  بايرن  فيها  سيلعب  التي  الفترة 

الدوري األلماني باإلضافة لمواجهة برشلونة.
 وحسم بايرن ميونخ أمر صعوده لدور الـ 16 بالفعل، فيما اقتصر 
برشلونة  بين  النهائي  لثمن  الثانية  التأهل  بطاقة  على  الصراع 

وبنفيكا.
بايرن  مضيفه  مع  األخيرة  الجولة  في  الكتالوني  الفريق  وسيلعب   
بينما  ديسمبر،  من  الـ8  في  األربعاء  يوم  يرحم  ال  الذي  ميونخ 
يستضيف بنفيكا دينامو كييف، وتبدو هذه المباراة على الورق في 

المتناول ألصحاب األرض.
 

 استعداداته لمواجهة يونيون برلين ستتأثر
 تجميد تدريبات اليبزيج بسبب 

اجتياح كورونا
 

واصل فيروس كورونا اجتياح أندية الدوري األلماني هذه األيام، وذلك 
بعدما ظهرت حالة جديدة داخل نادي اليبزيغ في الساعات القليلة 
عينة  هناك  فإن  ألمانيا«،  سبورت  »سكاي  لشبكة  ووفقا  الماضية، 
صباح  الفريق  عناصر  ألحد  أجري  سريع  اختبار  بعد  ظهرت  إيجابية 

أمس.
 وفور التأكد من وجود أحد المصابين داخل الفريق، تم إلغاء المران 
الخضوع  العناصر  باقي  على  سيتحتم  حيث  الفور،  على  الصباحي 

الختبار بي سي أر لالطمئنان على سالمة الجميع.
 ولن يتمكن اليبزيغ من خوض أي مران لحين ظهور نتائج االختبار، 
برلين،  يونيون  لمواجهة  الفريق  استعدادات  على  بدوره  سيؤثر  ما 

الجمعة المقبل، في الجولة 14 من البوندسليغا.
 وال يعيش اليبزيغ أفضل أيامه مؤخرا، وذلك بعدما تلقى هزيمته 
على  ملعبه  في  بسقوطه  الموسم  هذا  البوندسليغا  في  الخامسة 
يد باير ليفركوزن )3-1(، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز 

الثامن.
كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  في  ملحوظ  ارتفاع  هناك  أن  يذكر   
بعض  إلقامة  أدى  ما  مؤخرا،  البوندسليغا  فرق  صفوف  ضمن 

المباريات بدون حضور الجماهير.

رياضة



9
األربعاء 01 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 26 ربيع الثاني  

 1443 ه  

فيلود يدعو لتوخي الحذر في بداية مواجهة الخضر ويصرح  
»نتوقع أن تكون مباراة قوية 

ومثيرة وستكون تحديا لنا«.

بملعب  الجزائري  بالتوقيت  اليوم  صباح  من  عشر  الحادية  على  السوداني  نظيره  للمحليين  الجزائري  المنتخب  يواجه 
»أحمد بن علي« بالدوحة، لحساب اللقاء االفتتاحي للمجموعة الرابعة، بنية تحقيق بداية موفقة في كأس العرب.

المشوار، قبل  الالزمة لبقية  الثقة  النسخة، من أجل كسب  المحلي للفوز في أولى خرجاته في هذه  المنتخب  ويسعى  
األول، ويعول  المنتخب  المقبل، سيما عقب تدعيمه بعناصر أساسية من  الثالثاء  السبت ثم مصر  لبنان يوم  مواجهة 

الناخب الوطني مجيد بوقرة على جاهزية كامل عناصره .

بالمقابل، يأمل المنتخب السوداني في رفع التحدي بمناسبة هذا الموعد العربي، خاصة بعد مشواره الكارثي في التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم2022- بقطر، حيث اقصي من الدور الثاني بعد تسجيله لثالثة تعادالت و ثالث انهزامات .

وفي اللقاء الثاني لهذه المجموعة الرابعة: يواجه منتخب مصر المشكل أساسا من قطبي الكرة المصرية: األهلي والزمالك، 
نظيره اللبناني، بملعب »الثمامة« على الثانية بعد الزوال.

ويتأهل األوالن عن كل مجموعة للدور ربع النهائي المبرمج يومي 10 و 11 ديسمبر المقبل، و سينال الفائز بالكأس منحة 
مغرية تقدر بمبلغ 5 ماليين دوالر، فيما تمنح 3 ماليين دوالر لمنشط المباراة النهائية، و مليوني )2( دوالر لصاحب المركز 

الثالث.
ق.ر/واج

سبقاق يشرع في زيارة تفقدية لمدينة وهران ويصرح
 »المشاريع كلها تسير في وتيرة جيدة وسيتم تسليمها 

خالل أسابيع«
 

الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة أمس في زيارة عمل وتفقد إلى والية وهران،  شرع عبد 
والية وهران  والي  رأسهم  والوالئيين على  المحليين  المسؤولين  بعدد من  مرفوقا  كان  حيث 

السيد سعيد سعيود.
 واستهل الوزير برنامج الزيارة بمعاينة وتفقد المعهد الوطني لتطوير إطارات الشباب والرياضة 
باحتضان  المعنية  الرياضية  والهياكل  للمنشآت  الميدانية  المتابعة  إطار  في  الترك،  بعين 
الوالية  في  المختلفة  المركبات  عن  المسؤولين  طالب  حيث  المتوسط،  األبيض  البحر  ألعاب 

بضرورة تسريع المهام وتسليم المنشآت بحكم أن المدينة أصبحت قطبا للرياضة.
 ودعا الوزير اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط لمعاينة مدى تقدم األشغال على 
المتابعة  إطار  في  تندرج  بها  أقوم  التي  :«الزيارة  وقال  بوهران،  األولمبية  القرية  مستوى 
سير  في  كبير  تقدم  على  شخصيا  وقفت  وهران،  بمدينة  االشغال  لتقدم  والعادية  الفورية 
األشغال، واللجنة الدولية ستزورنا أيام 12-11-10 ديسمبر المقبل، وستقف على التقدم الكبير 
في سير األشغال، ألننا بصدد القيام باللمسات األخيرة، المشاريع كلها تسير في وتيرة جيدة ، 

و هي مسألة بضع أسابيع فقط«
الوطني  للناخب  يعود  الوطني  المنتخب  فيه  يستقبل  الذي  الملعب  خيار  أن  سبقاق  أكد  كما 
:«بلماضي تدخل في صالحياته اختيار الملعب الذي يستقبل فيه، هو تقني ويعرف أرضية 

الميدان التي تساعده«
 

إجماع على أحقيته في ترتيب أفضل في الكرة الذهبية
قبل  محرز  عقد  لتجديد  يسعى  سيتي  مانشيستر   

جانفي
 

الذي تنظمه  الكرة الذهبية  20 عالميا في سباق  الـ  المركز  الجزائري رياض محرز  الدولي  احتل 
مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي عرفت تتويج ليونيل ميسي، في الوقت الذي تسارع 

فيه إدارة ناديه مانشيستر سيتي الزمن لتجديد عقده.
مستوى  على  النجوم  الالعبين  من  العديد  على  التفوق  من  الوطني  المنتخب  قائد  وتمكن   
فيل  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  منهم  الـ30  حتى  الـ20  الرتب  بين  ما  صنفوا  الذين  العالم 
فودين، بيدري، هاري كين، فيما أبدى العديد من المتتبعين دهشتهم من ترتيب محرز وأكدوا 

انه يستحق مرتبة أفضل نظرا لتألقه الالفت الموسم الماشي مع ناديه والخضر.
 من جهة أخرى، يكثف نادي مانشستر سيتي من جهوده لتجديد عقد نجمه الجزائري، في ظل 
تبقي عام ونصف على عقد الالعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يحصل بموجبه على 160 

ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
 وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية: »يشعر محرز بالسعادة في مانشستر، ويحرص على 
يرغب  الذين  الالعبين  قائمة  رأس  على  اسمه  حاليا  ويتواجد  مانشستر،  مع  تعاقده  تجديد 
الرغم  على  غوارديوال،  بيب  المدرب  خطط  من  جزءا  ويبقى  تعاقدهم«.،  تجديد  في  السيتي 
من عدم مشاركته بصورة منتظمة مع الفريق مؤخرًا، ومن المنتظر أن يشارك محرز في كأس 
إلى  تعاقده قبل سفره  تجديد  السيتي في  ويرغب  المقبل،  جانفي  اإلفريقية في شهر  األمم 
عقد  لتجديد  السيتي  مساعي  فشلت  حال  في  أنه  البريطاينة  الصحيفة  وأضافت  الكاميرون، 
محرز، فستكون مغادرته الصيف المقبل هي األقرب، مع اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي 

بضمه.

  الكاف وافقت على طلب الفاف بسبب كورونا
 تأجيل مواجهة الكناري لروايال ليوبار لموعد الحق

   ردت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم على الفاف باإليجاب بخصوص تأجيل مباراة إياب 
موعد  إلى  اإلسواتيني  ليوبار  روايال  بنادي  القبائل  شبيبة  تجمع  ان  المقرر  مكرر  الـ32  الدور 

الحق.
 وقبلت الهيئة اإلفريقية بالتأجيل، بعد طلب الفاف، على إثر المخاوف التي أبدتها المصالح 
لقاء  نهاية  بعد  مباشرة  دعت  حيث  أوميكرون،  الجديد  المتحور  انتشار  إمكانية  من  الصحية 
الذهاب بضرورة تأجيل لقاء العودة، كما جاء رد الكاف بشكل إيجابي، ولم تحدد بعد، موعد إجراء 

مباراة اإلياب التي كانت مقررة يوم 5 ديسمبر المقبل بملعب أول نوفمبر بمدينة تيزي وزو.
أغلب  حظر  بسبب  بالجزائر  اإلسواتيني  النادي  عن  المسؤولين  التحاق  تعذر  أخرى،  جهة  من   

البلدان المجال الجوي مع جنوب إفريقيا.
ق.ر

السوداني  المنتخب  مدرب  أكد 
هوبير  الفرنسي  القدم،  لكرة 
فريقه  مباراة  صعوبة  فيلود، 
أمام منتخبنا الوطني المحلي التي 
خالل  وأوضح  اليوم،  ستلعب 
المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس 
أن »المباراة ستكون صعبة سيما 
يضم  الجزائري  المنتخب  وأن 
عناصر جيدة ولديه مدرب جيد«.
عمله  أن  المتحدث  ذات  وأضاف   
يكون  »قد  بالجزائر  السابق  في 
ال  مباراة  في  لكن  جيدة،  ميزة 
النتيجة  ستكون  كيف  نعرف 
قوية  مباراة  تكون  أن  ونتوقع 

ومثيرة وستكون تحديا لنا«.
 وقال فيلود :«إن جميع المباريات تمثل تحديا لمنتخب السودان وقد عملنا 
من أجل اللعب هنا وتقديم أفضل مستوى وجميع عناصر المنتخب الذين 
حضروا إلى الدوحة هدفهم رفع المستوى والوصول إلى أعلى مستوى فني 

خاصة أن المباريات الدولية تمنحنا فرصة رفع المستوى الفني«.
لوفاق  السابق  الفرنسي  المدرب  أورد  »الخضر«  أمام  اللعب  طريقة  وعن   
سطيف »سنخوض المباراة بحذر خاصة في أول دقائقها ألن المنتخب يعاني 
من عدم التركيز في أول 15 دقيقة وهذا ما اتضح خالل مبارياتنا السابقة 

في المغرب«.
عن  الشغيل،  الدين  نصر  السوداني،  المنتخب  قائد  أعرب  جانبه،  من   
سعادته بالتأهل إلى هذه البطولة الكبيرة التي لها وزنها، و قال: »مشاركتنا 
تليق  مباريات  وتقديم  الفوز  أجل  من  وسنعمل  الكثير  لنا  ستضيف  فيها 

بالحدث«

سيواجهون السودان اليوم في أولى مبارياتهم في كاس العرب

 الخضر مصرون على الفوز لتسجيل 
انطالقة قوية

بوقرة يعول على خبرة العبيه في كأس العرب

  »نطمح لإلطاحة بالسودان لتحقيق 

بداية جيدة«

التشكيلة  أن  المحليين  منتخب  مدرب  بوقرة  مجيد  أكد 
السودانية  نظيرتها  على  اليوم  للفوز  تطمح  الوطنية 
من  الرابعة  المجموعة  مباريات  من  األولى  الجولة  ضمن 

كأس العرب فيفا2021-.

الذي  بالمباراة  الخاص  الصحفي  المؤتمر  بوقرة في  وقال 
لنا  مباراة  أول  للبطولة: »سنلعب  اإلعالمي  بالمركز  عقد 
ألن  للفوز  ونطمح  السودان،  منتخب  أمام  البطولة  في 

هدفنا هو البداية الجيدة في البطولة من أجل االستمرار، 
غمار  لخوض  اإلعداد  أجل  من  كبير  بعمل  قمنا  ولقد 
منافسات هذه البطولة التي تضم منتخبات عربية كبيرة، 

جميعها تدخل من أجل الفوز«.

مزيد  لكسب  يحتاجون  العبين  تضم  »التشكيلة  وأضاف 
من التجربة على المستوى الدولي، وهذه البطولة فرصة 
جيدة لهم، ولقد استعد المنتخب جيدا للبطولة والجميع 
ينتظرنا أن نقدم مباريات جيدة وليس لدينا أي ضغوط.

فرصة  العرب  كأس  أن  إلى  السابق  الدولي  الالعب  وأشار 
لتمثيل منتخب بالده من جديد ولكن كمدرب،  له  جيدة 
ونوه بأن كل المنتخبات تطمح للفوز على منتخب بالده 
خاصة بعد فوز الجزائر بكأس أفريقيا، ما يجعل منتخب 
البطولة، مؤكدا  للفوز بلقب هذه  المرشحين  الجزائر من 
أن منتخب بالده سيعمل على خوض كل مباراة باعتبارها 
التي  البطولة  في  قدما  المضي  أجل  من  نهائية  مباراة 

يصعب التوقع في نتائجها.

 « المحلي:  المنتخب  قائد  مبولحي  رايس  قال  من جهته، 
فخور بتواجدي في قطر في بطولة مهمة للغاية، ولقد 
فنحن  بالتفصيل،  المنافسة  عن  المدرب  مع  تحدثنا 
هنا من أجل أن نمثل بلدنا على أكمل وجه، وسنخوض 
كبيرة  منتخبات  تضم  فالبطولة  جدا..  مهمة  مباراة  غدا 
ضغوط،  أي  دون  المنافسة  يخوض  الجزائري  والمنتخب 
مونديال  مالعب  على  للتعرف  فرصة  البطولة  أن  كما 

.»2022
ق.ر
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كانت أم لطفل معاق ذهنيا أحد ضحاياهم

سارقو الهواتف النقالة في قبضة 
أمن سيدي أمحمد بالعاصمة

بيان  حسب  الحال  قضية  حيثيات  وتعود 
تلقي  إلى  أمس  المصالح  ذات  عن  صدر 
السابع  الحضري  باألمن  الشرطة  عناصر 
رياض الفتح لشكوى رسمية مفادها تعرض 
من  بالعنف  النقال  هاتفه  لسرقة  مواطن 
طرف ثالثة أشخاص وبناء على األوصاف 
تم  بها،  األمنية  الهيئة  ذات  تزويد  تم  التي 
تكثيف األبحاث والتحريات أين تم الوصول 
المواصفات  نفس  عليه  تنطبق  شخص  إلى 
التلمس  لعملية  إخضاعه  وبعد  المطلوبة 
الهاتف  على  بحوزته  ضبط  الجسدي 
تحديد هوية  تم  للتحريات  تكثيفا  المسروق، 
بعدها مباشرة  ليتم  فيهما اآلخرين،  المشتبه 

توقيفهما.
الشرطة  فرقة  مصالح  عالجت  وفيما 
القضائية قضية سرقة بالخطف لهاتف نقال 
بناء  ذهنيا  معاق  لطفل  أم  ضحيتها  راحت 
على شكوى رسمية قدمت على مستوى ذات 
سرقة  لعملية  ابنها  تعرض  مفادها  الفرقة 
تسجيل  تم  السياق  نفس  في  النقال،  هاتفه 
شكوى أخرى مقدمة من طرف امرأة مفادها 

تعرضها لمحاولة سرقة هاتفها النقال.

صور  تداول  إثر  التحريات  مواصلة  وبعد 
فوتوغرافية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
بعد  الجيران  أحد  طرف  من  )فايسبوك( 
المثبتة  المراقبة  كاميرا  بواسطة  رصدهم 
على  الشاكيتان  تعرف  تم  العمارة،  داخل 
المشتبه فيهما من خالل الصور المعروضة، 
القضائية  الشرطة  فرقة  مع  التنسيق  أسفر 

المشتبه  الوادي، من تحديد هوية أحد  لباب 
على  فيه  يقطن  الذي  بالحي  وتوقيفه  فيهما 
المشتبه  يبقى  فيما  المقاطعة،  ذات  مستوى 
عناصر  طرف  من  بحث  محل  الثاني 
اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد  الشرطة، 
القانونية في كال القضيتين، تم تقديم المشتبه 

فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن  أكد وزير 
الحريق التي تم تسجيله، أمس، بمركب تكرير 
النفط بسكيكدة لم يكن له أي تأثير على المصفاة 
شركة  ان  مطمئنا  نشاطها،  واصلت  التي 
المصابين جراء  بالعمال  ستتكفل  "سوناطراك" 

الحادث.
وأوضح عرقاب، خالل ندوة صحفية نظمت على 

هامش أشغال اليوم االعالمي للترويج لالستثمار 
في القطاع المنجمي، أن هاته "الحادثة المؤلمة" 
اسفرت عن إصابة 9 أشخاص، -كانوا يقومون 
بأعمال صيانة روتنية، بجروح وحروق متفاوتة 
الخطورة من بينهم شخص واحد اصيب بحروق 
اتخذت  "سوناطراك"  شركة  أن  مؤكدا  بليغة، 
كل اإلجراءات الوقائية من اجل التحكم بسرعة 

انشاء  كذلك  تم  انه  مشيرا  واخماده،  بالحريق 
خلية ازمة للتكفل بهذا الحادث.

اي  له  يكن  لم  الحادث  بأن  عرقاب  طمأن  كما 
نشاطها،  واصلت  التي  المصفاة  على  تأثير 
مضيفا انه سيقوم اليوم بزيارة الى عين المكان 
"للوقوف على التدابير المتخذة من اجل سالمة 

العمال والمنشأة".

تمكن عناصر من أمن والية الجزائر، ممثلة في أمن المقاطعة اإلدارية سيدي 
أمحمد من معالجة قضيتين إجراميتين تتعلق بسرقة هواتف نقالة مع توقيف 3 

أشخاص مشتبه فيهم.
حياة. س

"سوناطراك" ستتكفل بالعمال المصابين

حادث مصفاة سكيكدة لم يؤثر على تشاط المركب 

توفي 25 شخصا وأصيب 928 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة 
واليات  طرقات  عبر  األسبوع  هذا  وقعت خالل  مرور  حوادث  في 

الوطن.
أثقل  أن  الثالثاء،  أمس  لها  بيان  المدنية في  الحماية  وأفادت مصالح 
مكان  في  أشخاص  ثالثة  بوفاة  بجاية  واليــة  في  سجلت  حصــيلة 
المراكز  إلى  وتحويلهم  إسعافهم  تم  آخرين   31 وجرح  الحادث 

االستشفائية على إثـر 24 حادث مرور.
وأضاف نفس المصدر أنه خالل الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 
نوفمبر الجاري، سجلت وحدات الحماية المدنية 25825 تدخل على 
مختلف  شملت  المواطنين،  من طرف  االستغـاثة  مكالمات  تلقي  إثر 

المرور،  بحوادث  المتعلقة  سواء  المدنية  الحماية  أنشطة  مجاالت 
الحوادث المنزلية، اإلجالء الصحي إخمـاد الحرائق وتغطية األجهزة 

األمنية لمختلف التظاهرات.
ُسجل على  أليم  في حادث مرور  أشخاص   4 أمس  توفي،  ذلك  إلى 
وإليزي، وحساب  بلدتي حاسي مسعود  بين  الرابط  الطريق  مستوى 
مستوى  على  الثالثاء  الحادث صبيحة  وقع  فقد  الوطني  للدرك  بيان 
بلديتي حاسي مسعود وإليزي  بين  الرابط   03 الوطني رقم  الطريق 
بالضبط بمنطقة الحمرة بلدية برج عمر ادريس، وأسفر الحادث حسب 

المصدر ذاته عن وفاة أربعة أشخاص.
حياة. س

أثقل حصــيلة سجلت في واليــة بجاية

حوادث المرور تودي بحياة 25 شخصا في أسبوع
• وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بين بلديتي حاسي مسعود وإليزي

بجاية:

اإلطاحة بمسبوقين قضائيا تورطوا 
في سرقة المحالت التجارية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لألمن الحضري الرابع 
التابعة ألمن والية بجاية خالل األسبوع المنصرم من وضع 

حد لجماعة أشرار مسبوقين قضائيا تتكون من ثالثة أشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 23 و 36 سنة ينحدرون من والية البليدة 
يحترفون سرقة المحالت التجارية، وتعود تفاصيل العملية إلى 
قيام عناصر الشرطة بدوريات راكبة بقطاع االختصاص أين 

لفت انتباههم إصطدام مركبتين ببعضهما، وفي نفس الوقت 
جموع من المواطنين حاصرة إحدى هاتين المركبتين مرددين 

بأن األشخاص الموجودين على متنها هم لصوص قاموا بسرقة 
أحد المحالت التجارية، مباشرة تدخلت عناصر الشرطة وقاموا 

بتوقيف شخصين كانا على متن المركبة وهذا بعد محاولتهما 
الفرار.

وحسب بيان لذات المصالح أمس فإنه وبعد تفتيش المركبة عثر 
بداخلها على قطعة من المخدرات داخل علبة سجائر كانت 
مخبأة تحت مقعد السائق، وبينت عملية التحقيق مع المشتبه 

فيهما بأن المعنيين رفقة شخص ثالث بعدما ترصدوا صاحب 
أحد المحالت التجارية لبيع األثاث المنزلي بقرية الفجة ببجاية 

و بعد خروجه من محله لقضاء حاجة تسللوا إلى الغرفة الخلفية 
للمحل واستولوا على خزانة حديدية صغيرة بداخلها أموال 

مغطيين إياها بقطعة قماش وقبل وضعها داخل مركبة شاهدهم 
صاحب المحل وبعد استغاثته للعامة قاموا برمي تلك الخزنة 
وفروا هاربين وأثنائها ونتيجة السرعة وقيام العامة بتتبعهم 
اصطدموا بسيارة أخرى وتم توقيف إثنين منهما من طرف 

الشرطة فيما فّر مشتبه فيه الثالث، وقد مكنت التحريات المنجزة 
من تحديد هوية المشتبه فيه الفار والذي تم استدراجه وتوقيفه 
في نفس اليوم، كما تبين بأن الفاعلين كلهم مسبوقين قضائيا 

ومعروفين بقضايا مماثلة لسرقة المحالت التجارية.
وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم ألجل 

قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد باستحضار مركبة، 
حيازة المخدرات، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة 

أين صدر في حقهم أمر إيداع.
حياة. س

الشلف

قتيالن في حادث انهيار
 للتربة بتنس  

 لقي شخصان حتفهما إثر حادث انهيار للتربة وقع ببلدية تنس 
)55 كلم شمال الشلف(، حسبما أفاد به بيان لخلية اإلعالم 

واالتصال بالمديرية الوالئية للحماية المدنية. 
وأوضح ذات البيان أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة 

الواحدة صباحا جراء إثر إنهيار كميات معتبرة من التربة على 
شابين في الثالثينات من العمر كانا يعمالن في مشروع تابع 
لمقاولة خاصة، يتعلق بحفر خندق بعمق 4 متر لتجديد القناة 
الرئيسية للصرف الصحي ذات القطر 500 ملم وهذا على 

مستوى الطريق الوطني رقم 11 وسط مدينة تنس. ووفقا لنفس 
المصدر فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية إلسعاف الضحيتين 

وإجالئهما إلى مستشفى زيغود يوسف ببلدية )تنس(، إال 
أنهما لفظا أنفاسهما األخيرة بذات المؤسسة الصحية، متأثرين 

بإصابتهما.
ق. و

معسكر

إنجاز 15 بئرا إرتوازيا
 منذ بداية 2021 

 تم بوالية معسكر، إنجاز 15 بئرا ارتوازيا موجهة لتوفير مياه 
الشرب، منذ بداية سنة 2021 حسبما علم لدى مدير الموارد 

المائية بالوالية حليم بسايح. ووفقا لذات المسؤول فقد تم إنجاز 
15 بئرا ارتوزايا موزعة على 12 بلدية توفر في مجموعها 

14.127 متر مكعبا يوميا منها بئر ببلدية تيزي مخصص 
لتموين بلديتي معسكر وتيزي بالماء الصالح للشرب بقدرة ضخ 

3.888 متر مكعبا يوميا وبئر ببلدية سيدي قادة بقدرة ضح 
تقدر بـ 1.728 مترا مكعبا يوميا موجه لتموين سكان مركز 

البلدية.  وتم من جهة ثانية إنجاز خالل نفس الفترة 14 خزانا 
للماء الصالح للشرب موزعة على 12 بلدية بقدرة تخزين 
إجمالية تقدر ب 39.750 مترا مكعبا. وشملت الخزانات 

المائية المنجزة خزان مائي بسعة 30 ألف متر مكعب وآخر 
بسعة 2.000 متر مكعب ببلدية معسكر أنجزا ضمن مشروع 

تموين والية معسكر بمياه البحر المحالة انطالقا من خزان 
عرابة بوالية وهران. 

ق. م

أكد لوناس بوزقزة والي سوق أهراس أن مختلف عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي والتي 
خصص لتجسيدها غالف مالي إجمالي بقيمة 860 مليون دينار ومد عدة كيلومترات من 
شبكتي النقل والتوزيع مكنت من أن تصبح هذه الوالية رائدة في هذا المجال ببلوغ معدل 
ربط بشبكة الغاز الطبيعي يفوق الـ 90 بالمائة، الفتا إلى أنه تم منذ مطلع جانفي الماضي 

إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم، ربط 9270 سكن بشبكة الغاز الطبيعي.
وقد تم وضع حيز الخدمة للربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 2770 منزال بمشاتي تابعة لـ 
13 بلدية بوالية سوق أهراس وكعينة على ذلك أشرف والي الوالية لوناس بوزقزة رفقة 
رئيس دائرة سدراتة على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لصالح 420 عائلة تقطن 

بمشتة قابل الرتبة ببلدية خميسة.

ووفقا للشروحات التي قدمها مدير مؤسسة "امتياز" لتوزيع الكهرباء والغاز للوالية وليد 
للجماعات  والتضامن  الضمان  صندوق  ضمن  الممولة  هذه  الربط  عملية  فإن  غربوجي 
المحلية تطلبت مد شبكة توزيع بطول 43 كلم وغالفا ماليا بقيمة 137 مليون دج. وصرح 
ذات المسؤول أن مجموع االستفادات من شبكة الغاز التي وضعت حيز الخدمة والتي شملت 
ربط 2770 عائلة بهذه الشبكة تتوزع عبر 34 مشتة ومناطق نائية ومناطق ظل بالوالية.
من جهته أوضح الوالي أن مجموع عمليات الربط هذه تمت عبر 13 بلدية بهذه الوالية 
فرج  ومداوروش وسيدي  والمشروحة  مومن  وأوالد  بوحوش  بئر  بلديات  الحدودية وهي 
إلى  باإلضافة  إدريس  وأوالد  وسدراتة  ولخضارة  والراكبة  ولحنانشة  الكباريت  ووادي 

خميسة وتارقالت.                  ر. ن

في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 

860 مليون دينار لتمويل عدة مشاريع تنموية يسوق أهراس
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   يحتضن المركز الثقافي الجزائري بباريس، معرضا فنيا بمناسبة إحياء الذكرى 
المئوية لميالد األديب الجزائري الكبير »محمد ديب« تحت شعار »محمد ديب و 
الفن.... النظرة لظل«، و ذلك خالل الفترة الممتدة من الثالث  ديسمبر و إلى غاية 
29 جانفي من العام المقبل، و هو مانشرته الجهة المنظمة بالموقع اإللكتروني 

الخاص بها.
الدولية  »الجمعية  و  بالتنسيق  بباريس  الجزائري  الثقافي  المركز  برمج  و     
و  الشاعر  لميالد  المئوية  بالذكرى  االحتفاء  بمناسبة  ديب«  محمد  ألصدقاء 
لفنانين معروفين   أعمال  بمشاركة  فني جماعي   الروائي محمد ديب، معرض 
الجانب  الغبار على  نفض  بغية  الكثير،  منها  واستلهموا  األدبية  بأعماله  تأثروا 
الفني الخفي في منجز األديب الراحل و إبراز موهبته الفنية إلى جانب إبداعه 

الروائي.
الجزائري  األدب  مؤسسي  أحد  هو  و  ديب،  محمد  األديب  أبدى  لطالما  و     
التشكيلي  »الفن  الفن  بممارسة  خاصا  كبيرا  شغفا  و  اهتماما  الفرنسية،  باللغة 
وفن التصوير الفوتوغرافي«، و التي عبر عنها الراحل من خالل مجموعة من 
أعماله الروائية، حيث حاول في بدايات شبابه ممارسة فن الرسم و التصوير 
الفوتوغرافي ليتم عرض مجموعة من الصور بعد مرور خمسين عاما و التي 
أخذها في مدينته تلمسان سنة 1946  بنيويورك وغيرها من الدول األوروبية 

وبباماكو.
   و سيتم بالمناسبة عرض عملين فنيين تشكيليين »لوحتين« و مجموعة من 
الصور من إنجاز األديب الراحل، ليتسنى للجمهور الوقوف عند نماذج من 
محاوالته في عالم الفن و ذلك إلى جانب عرض أعمال ألسماء تشكيلية ممن 

تعرفوا عليه عن قرب و استلهموا إبداعاتهم الفنية من كتابات فقيد األدب الجزائري على غرار الفنانين عبد هللا بن عنتر، فيليب عمروش، 
نور الدين بن احمد، لويس بن سيتي، محمد خدة، بشير يلس، رشيد قريشي وغيرهم.

  وقد بدا الروائي العالمي الراحل محمد ديب المعروف بغزارة إنتاجه و مشواره األدبي بنشر لثالثيته المشهورة » الدار الكبيرة« )1952( 
و »الحريق« )1954( و »حرفة النسج« )1957(، و كانت هذه الثالثية كافية لوحدها على تقديم صورة وافية عن حياة التهميش التي 
كان يعيشها الجزائري الحاصر بالفقر و الحرمان جراء بطش و تسلط المستعمر و هذا ما يوضع قول ديب » قليل نحن الذين أحسسنا 

بأهمية ذكر اسم الجزائر و التعريف به ».
   لإلشارة فإن محمد ديب ولد بوالية تلمسان في 21 جويلية من عام 1920، و كان يشتغل بالتعليم في بداية حياته المهنية و جال بعدها 
في ميادين أخرى و نشر أول أعماله األدبية  في عام 1946 هو قصيدة شعرية بعنوان »الصيف«، و ذلك في مجلة » آداب » السويسرية 

متبوع بقصيدة شعرية أخرى »فيغا« في 1947 و التي نشرتها مجلة )فورج(.
  بعد صدور مجموعته القصصية » في المقهى » عام 1955 و رواية » صيف إفريقي » عام 1959 و حكايات موجهة لألطفال موسومة 
بـ » بابا فكران« في نفس السنة توجه ديب إلى كتابة مجموعة من الروايات يستكشف فيها المجتمع الجزائري بعد االستقالل مثل » رقصة 
المالك » عام 1968 و »سيد الصيد« عام 1970، و نشر أيضا »ثالثية الشمال« بدءا من العام 1989 و تشمل » سطوح اورسلو » و 

» ثلوج من الرخام » و » سبات حواء ».

 احتفاء بمئوية ميالد األديب الجزائري محمد ديب

إبرام اتفاقية تعاون بين مهرجاني »البوابة الرقمية للفيلم معرض فني بالمركز الثقافي الجزائري بباريس
الدولي القصير« بعنابة و«سينمانا للفيلم العربي« بسلطنة 

البوابة  مهرجان  على  القائمون  نجح    
الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة، بإبرام 
اتفاقية تعاون مع منظمي مهرجان سينمانا 
حسبما  عمان،  بسلطنة  العربي  للفيلم 
الرقمية  البوابة  مهرجان  مؤسس  تصريح 

بعنابة دليل بلخودير.
  و تهدف االتفاقية حسب نفس المتحدث، 
إلى نسج عالقات تعاون و تبادل الخبرات 
في مجال صناعة األفالم بمختلف أنواعها 
و تدريب الشباب على تفجير مواهبهم و 
تنميتها من خالل توفير شروط المرافقة 

الفنية و التقنية الضرورية لهم.
االتفاقية  هذه  إطار  في  سيتم  و     
عبر  تدريبية  دورات  تنشيط  و  تنظيم 
المرتبطة  المهن  في  الرقمية  المنصات 
أصحاب  و  الشباب  لفائدة  بالسينما 
استغالل  على  التدريب  و  المواهب 
صناعة  لتطوير  الحديثة  التكنولوجيات 
استغالل  إلى  إضافة  القصيرة،  األفالم 
المنصات الرقمية للتعاون و التبادل في 

هذا المجال.
   و ذكر بلخودير، بأن مهرجان البوابة 
الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة، قد 
سينمائية  كتظاهرة  استحداثه  مند  أبرم 

افتراضية في أفريل من عام 2020 عدة 
بينهم  من  دولية  مهرجانات  عدة  مع  السابع  الفن  مجال  في  فني  و  ثقافي  تبادل  و  تعاون  اتفاقيات 
مهرجان البندقية للسينما بإيطاليا و مهرجان أربيل للفيلم القصير بالعراق إلى جانب مهرجان أفالم 

الطفل بباريس بفرنسا و مهرجان األفالم التوعوية بتونس.
  و يواصل مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة، تنظيم دوراته السينمائية االفتراضية 
الشهرية على الويب، و ذلك بتنظيم خالل الشهر الفارط  في طبعتها 19 و التي سجلت مشاركة 43 

فيلما قصيرا من 18 دولة.

للسينما بالصحراء الغربيةانطالق الطبعة 16 من المهرجان الدولي 
للسينما بالصحراء الغربية المعنون بـ »في صحرا«.  انطلقت بوالية أوسرد »بمخيمات الالجئين الصحراويين«، فعاليات الطبعة 16 من المهرجان الدولي 

   و أكد وزير الثقافة الصحراوي، الغوث ماموني، في كلمته النطالق التظاهرة الثقافية، أن المهرجان 

مناسبة  إال  هو  ما  كبير  دولي  و  وطني  باهتمام  يحظى  الذي  و   ، الغربية  بالصحراء  للسينما  الدولي 

إلظهار خصوصيات الثقافة الصحراوية و إبراز الجوانب اإلنسانية و االجتماعية و كذا مميزات الكفاح 

الكفاح المسلح ».الصحراوي و تجربته الفريدة في مقاومة االحتالل خاصة في هذا الظرف االستثنائي نتيجة استئناف 

    كما استعرض ذات المتحدث، أمام المشاركين الخطوط العريضة و األهداف الكبرى لهذه الطبعة 

االجتماعية لهذا االستحقاق كمحطة ثقافية و تضامنية واعدة.منوها بجاهزية الوالية و استعداد جماهيرها الدائم، متوقفا عند المقاصد الثقافية و األبعاد السياسية و 

  من جهة أخرى، شدد والي والية أوسرد ،محمد الشيخ محمد لحبيب، في كلمته أمام الوفود المشاركة 

للتعريف  و سالحا  للمقاومة  وسيلة  باعتبارها  الثقافة  أهمية   « على  الطبعة،  في  الحضور  مختلف  و 

بالقضية الصحراوية و فتح عالقات مهمة مع ثقافات العالم«، كما نوه بعمل » وزارة الثقافة المهم في 
هذا المجال«.

للمخرج   و قد تابع الجمهور خالل سهرة افتتاح الطبعة الجديدة من مهرجان »   « المثالي   « فيلم   « فيلم« في صحرا  كذا  و  سعد  أبو  هاني  تتمثل األلغام » للمخرجين كارال كالييت و سي الفلسطيني  غنائية  فقرة  جانب  إلى  معها باستيان،  تفاعل  ثورية  عصرية  أغنية  و   علما أنه من المفترض أن تختتم فعاليات لوالية أوسرد«.الجمهور بحماسة من أداء الفرقة الجهوية في  ديسمبر،  من  الفاتح  اليوم  األفالم المهرجان  من  لعديد  عروض  بتقديم  فنية ذلك  برؤية  الوطنية  للقضية  تتطرق  مختصين التي  فنانين  و  لمخرجين  أخرى سطرت على سينمائية  فعاليات  المهرجان هامش المهرجان.فضال على   « الصحراويون  يعتبر  و  التي الدولي للسينما بالصحراء الغربية » نافذة    الصحراوية  الثقافة  على  التوعية أصبحت سالحا مهما في معركة التحرير لإلطالع  إلى  باألساس  يهدف  و  البناء  الدعم و  الشعب الصحراوي و جلب  بقضية 
إعداد : حياة مصباحيو المساندة لها.

يوم تحسيسي حول ما يكفله الديوان الوطني 
لحقوق المؤلف من مزايا للفنانين بتمنراست

   شكلت شروط و سبل ضمان المرافقة الالزمة الستفادة الفنانين من مختلف المزايا 
الديوان  يكفلها  التي  الحقوق  و 

و  المؤلف  لحقوق  الوطني 
محور  المجاورة  الحقوق 
دراسي  و  تحسيسي  يوم 
الثقافة  بدار  الفنانين  لفائدة 

بتمنراست.
المشاركون  طرح     
حضره  الذي  اللقاء  في 
و  الثقافة  وزارة  ممثل 
الديوان  ممثلي  و  الفنون 
المؤلف  لحقوق  الوطني 
المجاورة  الحقوق  و 
و  االنشغاالت  من  جملة 
تعلق  ما  أبرزها  النقائص 
فنان  بطاقة  من  باالستفادة 
االمتيازات  مختلف  من  و 
التكوين  أهمية  و  المتاحة 
بهذه  للفنان  المرافقة  و 
اقتراحهم  و  المنطقة 
بوالية  للديوان  مقر  بفتح 

تمنرست.
الفنانون  أبرز  كما     
رفعوا  ممن  المتدخلون 
بضرورة  انشغاالتهم 
جديدة  هياكل  إنجاز 
بهذه  الثقافي  لإلنتاج 
تزخر  التي  المنطقة، 
الفنون  أنواع  بشتى 
التي  الفنية  و  الثقافية 
و  تثمين  إلى  تحتاج 

تأطير جيد .
أن  الفنون، مصطفى صفراني،  الثقافة و  بالموازاة وذلك أوضح ممثل وزارة     و 
اللقاء ينظم في إطار قافلة تحسيسية من أجل توعية الفنانين بحقوقهم و للتعريف بمهام 
حماية  سبل ضمان  و  المجاورة  الحقوق  و  المؤلف  لحقوق  الوطني  الديوان  دور  و 
بين  تجمع  همزة وصل  المبادرة  هذه  تشكل  و  المعنوية،  و  الفكرية  الملكية  الحقوق 
اإلدارة و الفنانين و ستكون لها نتائجها بخصوص دعم آليات التواصل بين الفنانين 

و مؤسسات القطاع.
   و من جهته أكد رئيس دائرة التوزيع بالديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق 
المجاورة أن هناك اهتماما كبيرا للجهات الوصية لحماية حقوق الفنان في واليات 

الجنوب.
الملفات المطلوبة للعضوية و كيفية  التحسيسي طريقة تكوين  اليوم    و قدم خالل 
االنتساب و الحصول على بطاقة فنان، باإلضافة إلى المزايا التي يوفرها الديوان 
اإلعانات  من  االستفادة  طرق  شرح  كذا  و  للفنانين،  االجتماعية  الحماية  لضمان 

الخاصة بالفنانين.

الثقافي
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بهدف تعزيز فرص نجاح االنتخابات الليبية

الالفي يؤكد "إمكانية إعداد مشروع ميثاق وطني"

طالبت الوساطة الدولية في مالي والتي ترأسها 
الجزائر "بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة 
استقرار  اجل  من  الجزائر  مسار  عن  المنبثق 

مستدام في مالي.
انعقاد  الذي نشر عقب  للوساطة  بيان  وأوضح 
االجتماع االفتراضي في 25 نوفمبر للوساطة 
الدولية تحت رئاسة المبعوث الخاص الجزائري 
ان  ديلمي  بوجمعة  السفير  وافريقيا،  للساحل 
"االهمية  على  أكدوا  الدولية  الوساطة  اعضاء 
اتفاق  متابعة  تسريع  يكتسيها  التي  الكبيرة 
الجزائر  مسار  عن  المنبثق  والمصالحة  السلم 
الستقرار مستدام في مالي". وفي نفس السياق 
"جددوا عزمهم على لعب دورهم كامال بما في 

ذلك ممارسة سلطة الوساطة في التحكيم".
الدولية  الوساطة  اعضاء  أن  البيان،  ويضيف 
من  احتضنت  التي  الجزائر  بمبادرة  اشادوا 
مالي  من  وفدا  الماضي  اكتوبر   24 الى   22
وممثلين  الوطنية  المصالحة  متكونا من وزير 
"بغية  السلم  اتفاق  على  الموقعة  الفواعل  عن 
التي  الصعاب  كل  تذليل  على  مساعدتهم 
والتوافقي  والمتزن  التام  التنفيذ  تعترض 

لالتفاق.
بإعالن وزير  الدولية  الوساطة  اعضاء  وذكر 
المالي عن "انعقاد اجتماع  المصالحة الوطنية 
بعد 15 يوما من اجتماع لجنة متابعة االتفاق 
شأنها  من  التي  القضايا  كل  مناقشة  بغية 
المساعدة على رفع الصعوبات والمضي قدما 

في تنفيذ االتفاق".
أعربوا  قد  الوساطة  أعضاء  أن  البيان  وأكد 
أسرع  في  االجتماع  هذا  انعقاد  في  أملهم  عن 
الواجب  الخطوة  على  لالتفاق  ممكن  وقت 
السالح  نزع  عمليات  تحقيق  أجل  من  اتباعها 
وشجعوا  الشاملة،  االدماج  وإعادة  والتسريح 
بطريقة  النقاشات  هذه  خوض  على  األطراف 
الملموس  العرض  على  بناء  وصريحة  بناءة 
للحكومة من أجل ادماج 13 ألف مقاتل سابق 

أو  العامين  في  آخرين  ألف  2021 و13  في 
الثالث سنوات القادمة".

االنتهاء  "وجوب  على  الوساطة  أعضاء  وأكد 
والتسريح  السالح  نزع  عمليات  من  سريعا 
أعينهم  نصب  واضعين  االدماج،  وإعادة 
المواقف التي اتخذها مجلس أمن األمم المتحدة 
بخصوص هذه المسألة". كما دعوا إلى تحقيق 
لمسار  األخرى  الجوانب  في  سريع  "تقدم 
المؤسساتية  االصالحات  فيها  بما  السالم، 
للركائز  والمتوازن  التام  التطبيق  تتطلب  التي 

األربعة التفاق السالم".
لدى  اجراءات  في  "الشروع  على  واتفقوا 
على  تشجيعهم  أجل  من  المالية  األطراف 
مجال  في  حسنة  وبنوايا  متينة  ديناميكية  بعث 
اعضاء  استعداد  على  والتأكيد  االتفاق،  تنفيذ 
الوساطة لمرافقة األطراف المالية ودعمهم بكل 
بانعقاد  الوساطة  أعضاء  أشاد  كما  أمكن".  ما 
لتقارير  المالية  األطراف  تبني  حول  ملتقى 
الملتقى  وهو  المستقل،  المراقب  وتوصيات 
الذي سينعقد بباماكو في منتصف شهر ديسمبر 
القادم بمبادرة من الحكومة والمراقب المستقل.
نظمت،  الجزائر  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بصفتها قائدة الوساطة الدولية، وهو دور منح 
لها بموجب أحكام اتفاق السلم والمصالحة في 
مالي، المنبثق عن مسار الجزائر )الفصل 17، 
التحاضر  تقنية  بواسطة  و53(،   52 المادتان 
إطار  في  الدولية،  الوساطة  اجتماع  بعد،  عن 
لتسهيل  المناسبة  الظروف  لضمان  مساعيها 

عودة السلم واالستقرار إلى مالي.
برئاسة  عقد  الذي  االجتماع،  هذا  ويهدف 
متابعة  لجنة  رئيس  ديلمي،  بوجمعة  السفير 
اتفاق السلم، إلى دراسة الوضع األمني السائد 
في مالي، والعقبات القائمة وبحث أفضل السبل 
والوسائل المساعدة في تسريع تنفيذ اإلجراءات 
أجل  من  السلم  اتفاق  في  عليها  المنصوص 

ضمان عودة السلم واالستقرار في مالي.

الوكاالت

 جاء ذلك خالل لقاء الالفي مع المبعوث الخاص 
األمم  بعثة  رئيس  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
أمس  أول  كوبيش،  يان  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
تطورات  آخر  لمناقشة  خصص  والذي  اإلثنين، 

المشهد السياسي في ليبيا.
لرئيس  المكتب اإلعالمي  الالفي -بحسب  وكشف 
مشروع  إعداد  إمكانية  الرئاسي-عن  المجلس 
الذين  المترشحين  كل  عليه  يوقع  وطني  ميثاق 
العليا  المفوضية  من  نهائي  بشكل  اعتمادهم  سيتم 
المشهد  في  الفاعلة  القوى  وكل  لالنتخابات، 
السياسي، باحترام قواعد العملية االنتخابية والقبول 

بنتائجها وبدعم ومشاركة دولية وأممية.
الوطني  الميثاق  إعداد  خطوة  الالفي  واعتبر 
نجاح  فرص  ستعزز  التي  الضمانات  “إحدى 
االنتخابات، التي ستمهد الطريق للشعب الليبي في 
اختيار األنسب لقيادة المرحلة القادمة نحو السالم 
والمصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة على أسس 

األمن والعدل والقانون”.
المجلس  حرص  األممي  للمبعوث  الالفي  وأكد 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  على  الكامل  الرئاسي 
وبشكل  ديسمبر   24 يوم  في موعدها  والبرلمانية 
جميع  بين  للتوافق  دعوته  مجددا  متزامن، 
نجاح  لضمان  السياسية  العملية  في  المشاركين 
االستحقاق االنتخابي والقبول بنتائجه من الجميع. 
أن  على  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وشدد 
التوافق هو مفتاح الوصول إلى الرابع والعشرين 
تجري  أن  المقرر  من  حيث  القادم،  ديسمبر  من 

االنتخابات.
المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 

الرئاسي أن المبعوث األممي، يان كوبيتش، أطلع 
األخيرة  إحاطته  تفاصيل  على  الالفي  جهته،  من 
الخميس  الدولي  األمن  مجلس  إلى  قدمها  التي 
الماضي، مؤكدا "دعم الدول األعضاء في المجلس 
في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 
موعدها، وكذلك دعمهم الستمرار عمل المفوضية 

الوطنية العليا لالنتخابات بنفس الوتيرة".
فرصة  يمثل  االنتخابات  إجراء  إن  كوبيش  وقال 
مهمة لتتجاوز البالد هذه المرحلة نحو االستقرار 
الذي  العمل  أهمية  على  مؤكدا  العدالة،  وتحقيق 
تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة )5+5(، بشأن 

االنسحاب التدريجي والمتزامن للمرتزقة والقوات 
أعلنت  المتحدة  األمم  وكانت  البالد.  من  األجنبية 
ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  أن  الماضي  الثالثاء 
السلوفاكي يان كوبيتش، قدم استقالته بعد أقل من 

عام على تعيينه في يناير الماضي.
وبهذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم األمين 
األمين  أن  دوجاريك،  المتحدة ستيفان  لألمم  العام 
يعمل  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
على إيجاد البديل المناسب لكوبيتش، قائال: "نعمل 

بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة".
على صعيد آخر، أعرب المنتدى اإلقليمي السادس 

لوزراء خارجية دول "االتحاد من أجل المتوسط" 
عن دعمه الجهود الدولية واإلقليمية لصالح العملية 
السياسية في ليبيا، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية في موعدها.
اجتماع  عقب  الصادر  الختامي  البيان  وأشار 
وزراء خارجية بلدان االتحاد من أجل المتوسط، 
خالل المنتدى اإلقليمي السادس، الذي عقد بمدينة 
برشلونة بإسبانيا بمشاركة وزراء خارجية وممثلي 
الجهود  دعم  إلى  االتحاد،  في  األعضاء  الدول 
السياسية  العملية  "تدعم  التي  واإلقليمية  الدولية 
المتحدة،  األمم  رعاية  تحت  ليبية  وملكية  بقيادة 
على  الليبية،  لألزمة  سياسي  حل  تحقيق  بهدف 
مجلس  وقرارات  الليبية  الطريق  خارطة  أساس 
 2570 القرارين  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  األمن 

و2571".
الليبية  األنباء  وكالة  نقلته  -الذي  البيان  وأضاف 
السياسي يحافظ على وحدة وسيادة  الحل  -أن هذا 
التدخالت  كل  ويوقف  ليبيا،  أراضي  وسالمة 
والسالم  الوطنية  المصالحة  ويحقق  األجنبية، 
واالستقرار المستدامين، مؤكدا على أهمية إجراء 
ديسمبر،   24 في  وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات 
في  بما  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  وضرورة 
ذلك خطة العمل الشاملة المتفق عليها والتي تؤدي 
األجنبية  القوات  لجميع  الكامل  االنسحاب  إلى 
والمقاتلين األجانب والمرتزقة من األراضي الليبية. 
أجل  من  االتحاد  دول  خارجية  وزراء  أ  أكد  كما 
المتوسط في بيانهم، على ضرورة تعزيز الجهود 
والتي  أمدها  طال  التي  واألزمات  النزاعات  لحل 

تحرم المنطقة من حقها في السالم واالستقرار.

هدد مهنيو النقل السياحي في المغرب بالنزول إلى 
الشارع في 7 و8 ديسمبر المقبل لمطالبة الحكومة 
المغربية بالتحرك لمواجهة الوضع الخانق للقطاع 

والذي يوجد على حافة االفالس.
الفيدرالية  عن  أمس  أول  الصادر  البيان  وحسب 
المغربية للنقل السياحي، يطالب المهنيون حكومة 
بالدهم بإيجاد حلول "عاجلة" إلنقاذ القطاع الذي 
تأثر كثيرا من جائحة كوفيد19-. ودعوا في هذا 
لألجراء  الموجه  الدعم  عن  االفراج  إلى  الصدد 
صندوق  عبر  السياحي،  النقل  بقطاع  العاملين 
األخيرة،  بالشهور  الخاص  االجتماعي،  الضمان 

وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.
كما دعت الفيدرالية الحكومة المغربية إلى إصدار 
قرارات رسمية تخص قطاع النقل السياحي على 
المجموعة  تبليغها  على  والعمل  الخصوص  وجه 
المهنية للبنوك إلنهاء الجدل الحاصل بين مهنيي 
بشأن  للقروض  المانحة  والمؤسسات  القطاع، 

طريقة، وكيفية تأجيلها.
النقل  بقطاع  خاص  برنامج  بتسطير  وطالبت 
السياحي، إلنقاذ القطاع والعاملين به من األزمة، 
اإلشكاالت  عن  ويجيب  لخصوصياته  يستجيب 

أن  يجب  الحلول  أن  على  مشددة  به"،  العالقة 
تكون "نهائية وجذرية وموثقة، وأن تراعي حفظ 
وحقوق  المقاوالت  واستقرار  الشغل  مناصب 

األجراء على حد سواء".
ويأتي هذا البالغ في ظل تراجع عائدات السياحة 
تراجعا  الماضي  السنة  في  القطاع  سجل  حيث 
 4 تفوق  خسارة  يمثل  وهوما  بالمائة   54 بواقع 
مليارات دوالر على أساس سنوي. ويعتبر النشاط 
للبالد  الصعبة  العملة  االول من  المورد  السياحي 

ويوظف نسبة كبيرة من اليد العاملة في المملكة.
السياحة  قطاع  تلقاها  أخرى  موجعة  ضربة 
الرحالت  تعليق  إجراء  بعد  وذلك  بالمغرب، 
الجوية والبحرية الذي أعلنت عنه االحد المنصرم 
الجديدة  الساللة  تفشي  لمنع  المغربية  الحكومة 

لفيروس كورونا "أوميكرون".
مالئم"  "غير  وقت  في  االجراءات  هذه  وجاءت 
بالنسبة لمهنيي قطاع السياحة المغربي الذين كانوا 
يعولون على ارتفاع حجوزات نهاية السنة وأعياد 
الماضي  العام  لتعويض جزء من خسائر  الميالد 
التي تجاوزت 4 مليار دوالر. وحسب الصحافة 
السياحة  وضعية  تتفاقم  أن  يتوقع  فإنه  المحلية، 

بشكل أكبر مع هذه القرارات الجديدة، خصوصا 
وأن عطلة نهاية السنة كانت بمثابة فرصة ثمينة 

لتحريك عجلة القطاع الذي يشهد تعافيا هشا.
وصرح مصدر من الفيدرالية المغربية للسياحة أن 
"المهنيين في القطاع كانوا قد تنفسوا الصعداء مع 
بدء عودة السياح من أوروبا، لكن بمجرد ما ظهر 
المتحور الجديد جرى إلغاء أغلب الحجوزات في 

المدن السياحية الكبرى".
وقد تضررت مدن مراكش وأغادير وفاس بشكل 
رئيسي األولى من قرار تعليق الرحالت من وإلى 
المملكة، حيث تم الغاء االف من الحجوزات في 
الفنادق المصنفة. وتؤكد الفيدرالية أن افاق التعافي 
في السياحة الذي يعد أكبر القطاعات تضررا من 
ظل  في  للغاية"  "بعيدة  تبقى  كوفيد19-،  جائحة 
استمرار ظهور متحورات جديدة واعتماد السياحة 

على الحركة الدولية للمسافرين.
عملية  اجراءات  المغربي  القطاع  مهنيو  وينتظر 
من طرف حكومة بالدهم لتفادي خسارة أكبر في 
يمثل  الذي  القطاع،  هذا  ويشغل  العمل.  مناصب 
حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام للمغرب، 

أكثر من نصف مليون شخص.

قطاع السياحة بالمغرب يتلقى ضربة موجعة  

أكثر من نصف مليون عامل مغربي مهددون بالبطالة
من أجل استقرار مستدام في مالي

الوساطة الدولية تطالب بتسريع 
تنفيذ اتفاق الجزائر

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد هللا الالفي، عن إمكانية إعداد مشروع ميثاق وطني يوقع عليه كل المترشحين الذين سيتم اعتمادهم بشكل نهائي
 من المفوضية العليا لالنتخابات، وكل القوى الفاعلة في المشهد السياسي من اجل تعزيز فرص نجاح االنتخابات.

مع  المغرب  وقعها  التي  األمنية  لالتفاقيات  الخطيرة  التداعيات  من  حذر 
الكيان الصهيوني على المنطقة المغاربية والشمال افريقية والعربية، مؤكدا 
يقوم  أن  الغربية  للصحراء  احتالله  مساندة  مقابل  مستعد  المخزن  نظام  أن 
"بأقذر المهمات واألدوار، بما فيها تحويل المغرب إلى منصة مراقبة وتدخل 

وقصف".
واعتبر الحزب في بيان له تحت عنوان "النصر والحرية لفلسطين، الخزي 
الشعب  مع  للتضامن  الدولي  اليوم  بمناسبة  والخونة"،  للمطبعين  والعار 
الفلسطيني الموافق لـ 29 نوفمبر، أن "تصاعد موجة التطبيع الرسمي لبعض 
والصهيونية  باإلمبريالية  ارتباطها  وحقيقة  طبيعتها  يؤكد  العربية  األنظمة 
كوكيلة وحليفة لها وكمعادية للقضية الفلسطينية"، ما يستوجب، حسبه، على 
الشعوب والجماهير والقوى الوطنية بالوطن العربي "مضاعفة الجهد لفضح 

حجم التآمر الذي تقوم به هذه األنظمة".

واستدل في هذا اإلطار، بما قام به النظام المغربي من إمضاء اتفاقيات أمنية 
مجمل  على  خطيرة  "تداعيات  يقول،  لها،  ستكون  الصهيوني،  الكيان  مع 

منطقتنا المغاربية والشمال افريقية والعربية".
تنسيقي  إطار  إيجاد  إلى  تونس  في  الوطنية  القوى  كل  الحزب  ذات  ودعا 
لسن قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني )...(، كما دعا الى الضغط 
على سلطات بالده من أجل ابداء موقف صريح ضد االتفاقية األمنية، التي 
أمضتها الحكومة المغربية مع حكومة العدو، نظرا لتداعياتها المباشرة على 

تونس وأمنها وشعبها.
رأسها  وعلى  الفلسطيني،  للشعب  والتضامن  المساندة  تقديم  الى  دعا  كما 
العنصري  طابعه  وتأكيد  جرائمه  وفضح  الصهيوني  العدو  "مقاطعة 
واإلرهابي والتصدي لكل أشكال التطبيع معه، وخاصة التي تخترق البالد 

العربية لتصفية الحق الفلسطيني".

مقابل مساندة احتالله للصحراء الغربية، حزب تونسي يؤكد:

"نظام المخزن مستعد أن يقوم بأقذر المهمات واألدوار"
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 »حما�س« ت�سيد مب�قف الرئي�س تب�ن من الق�سية الفل�سطينية وت�ؤكد

»رياح التطبيع �ستنك�سر على �سخرة 

الم�قف الجزائري الأ�سيل«

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم 
خارج فلسطين، أول أمس، إن الحركة ترى أن القيمة الحقيقية 
لكلمات الرئيس تبون بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني،  لشعبنا  وطمأنة  تعزيز  رسالة  »تمثل  الفلسطيني 
الجزائري  الموقف  صخرة  على  ستتكسر  التطبيع  رياح  وبأن 

األصيل«.
عن  تعبر  حماس  حركة  أن  إلى  زهري،  أبو  السيد  لفت  كما 
»اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس عبد 
تبون  الرئيس  »كلمات  ان  مضيفا  خطابه«،  خالل  تبون  المجيد 
فلسطين  قضية  باعتباره  الجزائري،  الموقف  أصالة  تعكس 
أو  للمزايدة  ليست  وأنها  الجزائرية،  السياسة  ثوابت  أبرز  أحد 

المساومة«.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا أول أمس في خطاب له بمناسبة 
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, المجتمع الدولي 
إلى تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء »مناورات االحتالل اإلسرائيلي 
على  السيادة  ذات  الفلسطينية  الدولة  إقامة  مشروع  لتقويض 

أراضيها«.

تحمل  التي  المناسبة  بهذه  و 
الصامد  الفلسطيني  الشعب  تاريخي يعاني منه  »اعترافا بظلم 
المغتصبة«،  حقوقه  استعادة  أجل  من  المشروع  كفاحه  في 
القضية  إليه  آلت  الذي  العام  الوضع  بأن  الجمهورية  ذكر رئيس 
االحتالل  قوات  تقترفها  التي  الجرائم  ظل  في  الفلسطينية 
اإلسرائيلي »يحتم على المجموعة الدولية بذل المزيد من الجهد 
الوفاء  األمن على  المتحدة, والسيما مجلس  األمم  لحمل منظمة 
والعمل  الدوليين  والنظام  القانون  عن  الدفاع  في  بمهامه 
بمقتضاها على وجوب المساءلة عن تجاوزات وخروقات االحتالل 

ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له«.
الجزائرية  بالمقاربة  الجمهورية  رئيس  ذكر  الصدد،  هذا  وفي 
القائمة على مبدأ »ال سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين 
العربية  السالم  بمبادرة  الجزائر  تمسك  جدد  كما  أنفسهم«. 
مبدأ  على  والمبنية  ببيروت  العربية  القمة  خالل  المعتمدة 
السالم  مقابل  المحتلة  العربية  األراضي  من  الكامل  »االنسحاب 
في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن الدولي، ال سيما 

القرارين رقم 242 و338«.

الفلسطينية  اإلسالمية  المقاومة  حركة  ثمنت  وبالمقابل 
التي  التطبيع  التفاقات  المغربي  الشعبي  الرفض  »حماس« 
الناطق باسم  الصهيوني. وقال  الكيان  المخزن مع  وقعها نظام 
الحركة، حازم قاسم، أمس: »نثمن عاليًا الرفض الواسع للشعب 
المغربي، لكل اتفاقات التطبيع مع االحتالل الصهيوني، ونقدر 
الشارع  في  تحركت  التي  والنقابية  الجماهيرية  الفعاليات 

لمواجهة التطبيع«.
وأضاف أن مسار التطبيع الذي سلكته بعض الدول العربية »ال 
يخدم إال االحتالل الصهيوني، ويشكل ضررًا بالغًا باألمن القومي 
العربي«. وأكد قاسم أن »الرفض الواسع للتطبيع لدى الجماهير 
المسار  هذا  بمخاطر  أمتنا  شعوب  وعي  عن  يعبر  العربية؛ 
التطبيعي«، مشددًا على أن »األمة كانت وستظل تعد فلسطين 

قضيتها المركزية، وأن الكيان الصهيوني هو عدوها المركزي«.

اأ�سادت حركة املقاومة الإ�سالمية الفل�سطينية »حما�س« مب�قف رئي�س اجلمه�رية، عبد املجيد 

تب�ن، من الق�سية الفل�سطينية، م�ؤكدة اأن »رياح التطبيع �ستتك�سر على �سخرة امل�قف اجلزائري 

الأ�سيل«.

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
إن إدارة سجون االحتالل الصهيوني 

تواصل احتجاز األسير المقعد منصور 
موقدة بظروف صحية مأساوية، حيث 
يقبع بشكل دائم، منذ 19 عامًا، داخل 

»سجن عيادة الرملة«، أو ما اصطلح 
األسرى على تسميتها بـ »المسلخ« 
أو »مقبرة األحياء«، إذ تفتقر ألدنى 

المقومات الطبية، وال تصلح لمعالجة 
الحاالت المرضية وتشخيصها، إلى جانب 

أن »الدواء السحري« الوحيد المتوفر 
فيها هو حبة المسكن، المعروفة طبيا 

بـ)األكامول(.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، أمس، 

أن األسير موقدة ُأصيب خالل عملية 
اعتقاله بعدة رصاصات سببت له 

شلال في األجزاء السفلية، وتهتكا في 
الجهاز الهضمي، وُأجريت له العديد من 

العمليّات الجراحيّة الصّعبة والمعّقدة 
عقب اعتقاله. وأضافت، أن األسير 

موقدة يعاني من أوجاع حادة بكافة 
أنحاء جسده بسبب إصابته، ويشتكي 

من مشاكل بالعينين واألسنان، ويتناول 
أكثر من 12 نوعًا من األدوية والمسكنات 

لمساعدته على تجاوز حدة اآلالم التي 
يعاني منها على مدار الساعة.

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة الصحية 
لألسير موقدة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، 

نتيجة لإلهمال الطبي الذي يتعرض 
له بشكل ممنهج، فهناك مماطلة 
حقيقية بمتابعة عالجه وإجراء 

الفحوصات الدورية له، عدا عن سوء 
األوضاع االعتقالية التي يُحتجز فيها 

والتي ساهمت بتدهور وضعه، علمًا بأن 
حالته تستدعي المتابعة الحثيثة.
واألسير موقدة )51 عامًا( من بلدة 

الزاوية في سلفيت، اعتقل بتاريخ 
1/7/2002 وصدر بحقه حكم بالسجن 

المؤبد تم تحديده الحقًا لـ 30 عامًا، 
وهو أب ألربعة أبناء.

 كما رصدت الهيئة في بيانها، آخر 
التطورات فيما يتعلق بالحالة الصحية 

لألسير ناظم أبو سليم من مدينة 
الناصرة، والذي ما زال يقبع في »سجن 

عيادة الرملة«، بوضع صحي سيئ، 
حيث يشتكي من قصور بالقلب ويتناول 

العديد من األدوية، وبحاجة إلجراء 
عملية، ووضع منظم لضربات القلب، 
لكنه ينتظر منذ وقت طويل رد إدارة 

سجون االحتالل للموافقة على إجراء 
العملية، علمًا بأن حالته الصحية 
تتطلب إجراء العملية بأسرع وقت 

ممكن.
طالب ذوو األسرى وممثلو فصائل العمل 

الوطني في طولكرم، المجتمع الدولي 
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، 

بالتدخل العاجل لإلفراج عن األسير 
المسن المريض اللواء فؤاد الشوبكي، 

الذي يعاني من وضع صحي صعب 
نتيجة اعتقاله في سجون االحتالل 

لسنوات طويلة.
ووجهوا خالل وقفتهم األسبوعية 

المساندة لألسرى أمام مكتب »الصليب 
األحمر« في مدينة طولكرم، أمس، 
التحية لألسرى الذين انتصروا في 

معركة األمعاء الخاوية، ومنهم عالء 
األعرج ولؤي األشقر من طولكرم، وباقي 

األسرى الذين قدموا أروع األمثلة في 
الصمود والفداء، مؤكدين أنهم اثبتوا 

أن إرادة الحرية هي أكبر بكثير من قيد 
السجان.

وقال مدير »نادي األسير«، في طولكرم 
إبراهيم النمر »نتضامن اليوم مع شيخ 

األسرى، الشوبكي المعتقل منذ 2006 
الذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون 

االحتالل، وآن األوان أن نطلق صرخة 
وحملة إلطالق سراح كبار األسرى وعلى 
رأسهم الشوبكي الذي يعاني من وضع 

صحي صعب يستلزم دعمه ومساندته 
والضغط على كل الجهات والمستويات 

إلنقاذه، خاصة بعد نقله باألمس 
وبشكل مفاجئ إلى مستشفى سوروكا 

لتدهور في صحته«.
بدوره، قال أمين سر حركة فتح إقليم 
طولكرم إياد الجراد »نقف اليوم وقفة 

عز وكرامة لتكريم األسرى وتسليط 
الضوء على كل قضاياهم من خالل 

مساندتهم والوقوف إلى جانبهم ودعم 
أسرهم، خاصة وأنهم يعيشون في 

ظروف صعبة في سجون االحتالل، الذي 
أقدم على نقل كل األسرى في سجن 

»جلبوع« إلى سجون أخرى، إلى جانب 
الوضع الصعب لألسيرات، وهناك أكثر 
من 34 أسيرة يعشن ظروفا صعبة«. 

وحذر من الوضع الصحي الصعب لألسير 
الشوبكي الذي ال يستطيع المشي، وسط 

تفٍش لألمراض في كافة أنحاء جسده، ما 
ينبئ بخطر شديد على حالته.

هيئة �س�ؤون الأ�سرى ن�ؤكد اأن حالته ت�ستدعي املتابعة احلثيثة

الحتالل ي�ا�سل احتجاز اأ�سير فل�سطيني 

بظروف �سحية ماأ�ساوية

ال�كالت

الشعب  مع  التضامن  يوم  مع  بالتزامن 
الفلسطيني تتجدد الحمالت التضامنية مع 
وأبرزها حملة »تحيا  الفلسطيني،  الشعب 
فلسطين« والتي تسلط الضوء بقوة على 
ومساراتها  وثوابتها  الفلسطينية  القضية 

ومحطاتها.
في  اإلعالم  وسائل  من  العديد  وتهتم 
والتي  الحملة  هذه  في  للمشاركة  العالم 
أيام  ثالثة  من  ألكثر  منصاتها  تخصص 
للحديث  عام،  كل  في  نوفمبر  نهاية  من 
والتضامن  الفلسطينية،  القضية  عن 
أماكن  شتى  في  الفلسطيني  الشعب  مع 
حقوقه  على  الضوء  وتسليط  تواجده، 

المسلوبة.
عام،  كل  من  نوفمبر   29 يوم  ويصادف 
مع  العالمي  للتضامن  العالمي  اليوم 
الشعب الفلسطيني، حيث دعت الجمعية 
 ،1977 عام  في  المتحدة،  لألمم  العامة 
الثاني/نوفمبر  تشرين   29 في  لالحتفال 
مع  للتضامن  الدولي  باليوم  عام  كل  من 

الشعب الفلسطيني.
لإلعالم  الدولي  فلسطين  منتدى  ويتبنى 
جديدة،  حملة  إطالق  كل  في  »تواصل« 
الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  تجدد 
المختلفة. وفي هذا السياق قال  وقضاياه 
منتدى  في  العربية  العالقات  مدير  محمد 
فلسطين،  تحيا  حملة  إن   « »تواصل« 
عشرات  من  واسعة  بمشاركة  انطلقت 
المؤسسات اإلعالمية المختلفة )فضائيات 
رقمية(،  ومنصات  وإذاعات  تلفزيونية 
حيث يعمل منتدى تواصل على التنسيق 
والتواصل  الحملة،  يخص  بما  الجميع  مع 
للمشاركة  كافة  اإلعالمية  المؤسسات  مع 

فيها.
وفق   – العام  هذا  في  الحملة  وركزت 
التواصل مع عدد كبير من  فياض – على 
»السوشيال  في  والمؤثرين  الناشطين 
االجتماعي  التواصل  ووسائط  ميديا« 
وفعال استجاب البعض منهم، وبدأ بالنشر 
والدعوة للحملة عبر منصته، وبالتوازي، تم 

الفعاليات بحيث تكون  الترتيب لعدد من 
استضافة  خالل  من  الحملة  مع  متزامنة 

عدد من اإلعالميين والناشطين.
ويشير فياض، مدير العالقات العربية في 
منتدى »تواصل«، إلى أّن الحملة تهدف إلى 
تسليط الضوء على التفاف الشعوب حول 
كل  قضية  كونها  الفلسطينية  القضية 
منهم، والتأكيد أن قضية فلسطين ليست 
ورفض  وحدهم،  الفلسطينيين  قضية 
واإلسالمي.  العربي  بعدها  عن  عزلها 
والتحذير  التطبيع،  رفض  على  والتأكيد 
من مخاطره على كل المستويات السياسية 
وغيرها،  واالقتصادية  واالجتماعية 
الشعب  حصول  على  التأكيد  وضرورة 
التي  المشروعة  حقوقه  على  الفلسطيني 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقرتها 
معه،  للتضامن  اليوم  هذا  اعتمدت  التي 
واإلشارة إلى الظروف القاهرة التي تواجهها 

القضية الفلسطينية.

أحيا اتحاد المحامين العرب، اليوم العالمي 
في  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن 
العامة  األمانة  بمقر  عقدت  احتفالية، 

لالتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.
وفي هذا السياق، أكد األمين العام لالتحاد 
كلمة  في  عيسى  بن  المكاوي  النقيب 
المساعد  العام  األمين  عنه  نيابة  ألقاها 
سيد شعبان أن القضية الفلسطينية على 
رأس أولويات االتحاد، خاصة قضية األسرى 
في سجون االحتالل. كما شدد على أن حق 

العودة للشعب الفلسطيني ثابت ودائم.
من جهته، طالب سفير دولة فلسطين لدى 
الدول  جامعة  لدى  الدائم  ومندوبها  مصر 
العربية دياب اللوح في كلمته التي ألقاها 
للسفارة  السياسي  المستشار  عنه  نيابة 
بالقيام  الدولي  األمن  منهل شعت، مجلس 
الصهيونية،  للجرائم  حد  لوضع  بمهامه 
وضرورة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين 

والعرب من سجون االحتالل الصهيوني.
وأكد أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

بكافة  العالم  لتذكير  فرصة  الفلسطيني 
التاريخية  بالمظلمة  ومنظماته  شعوبه 
 ،1948 عام  الشعب  بهذا  لحقت  التي 
العسكري  االحتالل  لهذا  وضرورة وضع حد 

ومشاريعه االستيطانية.
كما حذر من ممارسات االحتالل العنصرية، 
واستمرار إقامة المستعمرات على األراضي 
األعمال  إلى  باإلضافة  الفلسطينية، 
التي ينتهجها يوميا من اقتالع  التخريبية 
األشجار وسرقة الموارد الطبيعية، والمياه، 
وتدمير  غزة،  لقطاع  المستمر  وحصاره 

بنيته التحتية.
المساعد  العام  األمين  قال  جانبه،  من 
المستشار  فلسطين  لجنة  مقرر  لالتحاد، 
تأتي  المناسبة  هذه  إن  بسيسو،  سالمة 
إلرادة  وتقديرا  احتراما  فيه  لنقف  اليوم 
المناضل،  الصامد  الشعب  هذا  ونضال 
ونبعث فيه برسالة تضامن وأمل ألبنائه. 
تخالف  االحتالل  دولة  أن  بسيسو  وأضاف 
الدولية  القوانين  وكافة  جنيف  اتفاقيات 

الفلسطيني  الشعب  لحقوق  بانتهاكاتها 
دوليًا،  المحرمة  لألسلحة  باستخدامها 
للفلسطينيين  واعتقاالتها  ومداهماتها، 

دون أي سند قانوني.
العلوم  أستاذ  السياسي،  المفكر  أكد  كما 
يوسف،  أحمد  القاهرة  بجامعة  السياسية 
مر  على  أثبت  الفلسطيني  الشعب  أن 
في  النضال  في  مبدع  شعب  أنه  السنين 
من  أرضه  واستعادة  حريته  لنيل  معركة 
السابق  مصر  سفير  أشاد  بدوره،  االحتالل. 
بالده  بدور  عقل  أشرف  فلسطين  لدى 
البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية، 
شعب  هو  الفلسطيني  الشعب  قائال: 
سيقوده  الشعب  هذا  وإصرار  الجبارين 
وعاصمتها  الفلسطينية،  دولته  إلقامة 
االحتفالية  وتخلل  الشريف«.  القدس 
بمعاناة  خاصة  وثائقية  صور  عرض 
االستيطان  وعن  الفلسطيني،  الشعب 
االستعماري، واألسرى القابعين في سجون 

االحتالل.

ت�سلط ال�س�ء على الق�سية الفل�سطينية وم�ساراتها وحمطاتها

»حتيا فل�سطني«.. حملة دولية تتجدد 

للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

 اأقام احتفالية مبنا�سبة »الي�م العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني« 

ق�سية الأ�سرى الفل�سطينيني على راأ�س 

اأول�يات احتاد املحامني العرب 
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الدينية

من الحقائق الثابتة والمعروفة عن اإلنسان، أنه )إن تجاوزنا هيكله الجسدي( 
كيان ذو حقيقتين: أوالهما اإلدراك ومحله الدماغ، الثانية الوجدان ومكانه القلب.

العواطف  العقل، ونعني بالوجدان  التي ينهض بها  الوظائف  ونعني باإلدراك 
الدافعة والرادعة والممجدة، وهي عاطفة الحب والكراهية والتعظيم واالنبهار.

ترسم  أوالهما  الملكتين،  بهاتين  وشؤونها  الحياة  مع  يتعامل  إنما  واإلنسان 
أما  نقول:  وأوضح  أجلى  وبعبارة  التنفيذ.  إلى  وتدفع  تحرك  واألخرى  وتخطط، 
ملكة العقل والوعي فإنما تؤدي عملها بشكل آلي ووظيفة محدودة ال تزيد على 
كشف الحقائق الخفية وإزاحة الحجب عن القضايا الغامضة، ثم إنها ال تملك بعد 
ذلك أي سلطان على السلوك. إنها أشبه ما تكون بالمصابيح المثبتة في مقدمة 
السيارة تبصّر صاحبها بطبيعة الطريق الذي يُسَلكُ إليه، ثم ال تزيد على ذلك .. 
وأما ملكة الوجدان فهي قوة دافعة بل وقود محرك، إنها أشبه ما تكون بالوقود 
هاتين  على  تنهض  لإلنسان  السلوكية  فالحياة  إذن   .. السيارة  داخل  والمحرك 

الملكتين: إحداهما تبصّر وتكشف، واألخرى تقود وتدفع.
ثم إن ملكة الوجدان )أي العواطف( في حياة اإلنسان، يتجاذبها عامالن اثنان: 
ومشاعر  الذات  وحب  والشهوات  األهواء  في  المتمثلة  النفسية  الرعونات  أحدهما 
االستكبار، ثانيهما القرارات العقلية التي يكشف عنها العقل ويضعها أمام صاحبه 

مجلوّة بعد جهالة أو غموض.
والغلبة إنما تكون في أكثر األحيان للرعونات النفسية، فهي التي تسبق العقل 
كثيرًا من  نجد  السبب،  ولهذا  لحسابها، ومن هنا،  تجندها  لكي  الوجدان  ملكة  إلى 
معرضين  النفسية  الغرائز  لهاجس  السلوكية  تصرفاتهم  في  يستجيبون  الناس 
النفسية  وجموحاتهم  غرائزهم  تفوز  إذ  العقلية.  قراراتهم  عليهم  تمليه  عما 
بالسبق إلى مكمن العواطف في كيان صاحبها فيصبح القرار لها ال للعقل وأحكامه.
وقد أدركت المجتمعات اإلنسانية منذ أقدم العصور المشكلة التي تنبثق من 
هذه الظاهرة، فسعت إلى حّلها عن طريق اللجوء إلى ما يسمى بـ )التربية( وأخذ 
األجيال بها، وهي تعني العمل على إخضاع غرائز النفس لما تمليه قرارات العقل 
.. ولكن المشكلة بقيت، في جملتها قائمة. ألن معظم الوسائل التربوية كانت وال 
تزال وسائل عقالنية تخاطب الوعي والفكر. والمشكلة ال تكمن في عجز العقل عن 
وإنما  والوجدان.  العواطف  النفسية على  الغرائز  تكمن في هيمنة  وإنما  اإلدراك 

يكمن الحل في هذا الذي سنقوله هنا.
والجواب يحتاج إلى تفصيل طويل الذيل، ولكنه يتلخص 

فيما يلي:
عوامل الحب في حياة اإلنسان ثالثة ال مزيد عليها: إحسان يأسر القلب، أو جمال 
يأخذ بمجامع النفس، أو عظمة تبهر الوجدان. وهذه العوامل الثالثة موجودة في 
ذلك.  عن  يتيه  تجعله  باإلنسان  تحيق  التي  الغفلة  أن  غير  وجل.  عز  اهلل  ذات 
ونحن هنا إنما نتحدث عمن آمن باهلل عز وجل إيمانًا حقيقيًا بمقتضى الدالئل 

العقلية والعلمية.
من هو المحسن الذي تفد إلى اإلنسان في كل لحظة منائحة وإنعامه؟ ال يرتاب 
هو  إنما  الكون  في  اإلنسان  إلى  األوحد  المحسن  بأن  اهلل  بألوهية  آمن  عقل  ذو 
اهلل. هو الذي ينيمك إذا تمتدت على سريرك في انتظار نعمة الرقاد، وهو الذي 
الذي ينقيك من  الربانية، وهو  الكافي من هذه اإلجازة  إذا أخذت حظك  يوقظك 
الذي أنجدك بالماء  الحمام، وهو  إذا دخلت  شوائب السموم ويطهرك من أوضارها 
الذي تحققت فيه عوامل التطهير، وهو الذي إذا جلست إلى مائدة الطعام أنعم 
عليك بكل ما لذ وطاب فوقها، إن جميع ذلك ليس إال حصيلة سماء أمطرت وأرض 
يمدك  الذي  وهو  التي في ضروعها،  واأللبان  لحومها  لك  وأنعام سخر اهلل  أنبتت 

بالعافية ومقومتها لحظة فلحظة.
فإذا تذكرت هذه النعم وأضعافها التي تفد إليك وربطتها بالمنعم المتفضل 
جل جالله، تفجرت في قلبك من هذه المشاعر محبة عارمة لهذا الذي يتوالى إليك 

إكرامه وال تنقطع عنك مننه.
ثم من هو الجميل الذي لم تتفرع صور الجمال كلها إال من جماله؟ ال يرتاب أيضًا 
ذو عقل سبق أن آمن بألوهية اهلل في أن مصدر الجمال كله بشتى صوره وأنواعه 
إنما هو اهلل عز وجل. فمن كان من شأنه أن تأسر صور الجمال المتنوعة لبه وأن 
تأخذ بمجامع نفسه، وكان ممن عرف اهلل وآمن به، ال بد أن تهيمن عليه محبة 
خالق الجمال في الكون ومبدع الرائحة في العطر، ومفجر العبق في الزهر ومنسق 

األلوان في الورد .. وهل هو إال اهلل عز وجل؟ هل من خالق غير اهلل؟

اهلل  بعد  يجدوا  فلن  والكبرياء،  والهيبة  العظمة  مظاهر  تأسرهم  الذين  أما 
بحمده  التسبيح  ملكوته عن  يفتر  وال  كلها عن قبضته  األكوان  تخرج  ال  عظيمًا 
والدينونة لسلطانه، هو المسير لنواميس العالم كله، أعطى كل شيء صورته التي 

أفرغه فيها، ثم أقامه على الوظيفة التي هداه إليها.
إذن فعوامل الحب الثالثة ال بدّ أن تسوق إلى محبة اهلل .. ال يستثنى من هذا 

القرار إال من لم يهتد إلى معرفة اهلل بعد.
واآلن ما هي النتائج التي تحققها محبة اهلل في كيان 

اإلنسان؟
الحسد  ومشاعر  واألحقاد  الضغائن  آفة  من  النفس  طهارة  أواًل  تحقق  إنها 
ال يبقى في  إن من توهج قلبه بمحبة اهلل عز وجل،  اآلخرين..  واالستكبار على 
جوانبه أي مكان لرعونات النفس وأهوائها الغريزية كالضغائن والشحناء ودوافع 
الذات  حب  من  بدافع  النفس  في  تثور  إنما  الرعونات  هذه  ألن  ونحوها.  الظلم 
والعصبية للـ )أنا( فإذا هيمنت محبة اهلل على النفس غابت محبة الذات وحل 
محلها االنشغال بمراقبة اهلل وذكره ومحاسبة النفس على ما يصدر عنها من سوء 

أو تقصير.
وإنها ثانيًا تحقق معنى األخوة مع اآلخرين من أفراد األسرة اإلنسانية. وبيان 
ذلك أن الذي يحول دون مدّ جسور هذه األخوة بين أفراد األسرة اإلنسانية، حواجز 
الضغائن والحقد والحسد والتنافس على المصالح واالستكبار على اآلخرين. فإذا 
مكانها  في  تتجلى  أن  بد  فال  وجل،  عز  هلل  محبة  ضرام  في  الحواجز  هذه  ذابت 
مشاعر األخوة التي كانت غائبة عن األذهان والمشاعر تحت تأثير تلك الرعونات 

واآلفات النفسية.
أما النتيجة الثالثة التي تحققها محبة اإلنسان هلل، فهي شيوع صلة التراحم 
ال سيما بين الذين يتمتعون بوهج هذا الحب هلل تعالى بين جوانحهم. عندما 
القلبين  القلبان على معين صاف من محبة اهلل تعالى، فال بدّ لهذين  يتالقى 
أن يتآلفا وأن يتراحما، كيف ال وقد جمعهما االرتشاف من كأس واحدة هي محبة 

الذات اإللهيه؟..
رَحْمَةٍ  َ)فِبمَا  له:  قال  إذ  محمدًا  رسوله  به  اهلل  وصف  الذي  هذا  في  تأملوا 
مِّنَ اهلّل لِنتَ َلهُمْ وََلوْ ُكنتَ َفّظًا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ..( ]آل 
عمران: 159[ إنها الرحمة التي كان يعامل بها اآلخرين وهي فيما تقرره اآلية منحة 
له من رب العالمين، ولكن من أي طريق وصلت إليه هذه المنحة؟ إنها وصلت إليه 
عن طريق الحب الرباني المهيمن على قلبه، وهو حب متبادل بينه وبين مواله عز 
وجل. فبهذا الحب كان يعامل الناس أيًا كانوا باللين واللطف، ولم يُعهد عنه أنه 

واجه أحدًا من الناس بالغلظة أو الفظاظة.
الموعظة  إلى  االندفاع  هلل،  اإلنسان  محبة  تثمرها  التي  الرابعة  والنتيجة 
تعالى  هلل  حبه  ألن  ذلك   .. والغيرة  والرحمة  الشفقة  بعامل  والدعوة،  والنصح 
يدعوه إلى االنقياد ألوامره، واتباع وصاياه وهو يقرأ فيما يقرأ من وصاياه وأوامره 
وَجَادِْلهُم  اْلحَسَنَةِ  وَاْلمَوْعَِظةِ  ِباْلحِْكمَةِ  رَبِّكَ  سَِبيِل  ِإلِى  )ادْعُ  قوله: 
ِبالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ( ]النحل:125[ وألنه يقرأ فيما يقرأ قرار تكريم اهلل لإلنسان 
وأمره المالئكة بالسجود له متمثاًل في شخص أبيه آدم. إذن ال بدّ أن يقوده حبه 
هلل عز وجل إلى تكريم من كرّمه اهلل وتبجيله، فإذا قام بواجب نصحه ودعوته 
له  بدافع من حبه  الباطل، فإنما يقوم بذلك  إلى  التوجه  الحق وتحذيره من  إلى 

وغيرته عليه والرحمة به.
وهيهات أن يجتمع الحب الحقيقي هلل مع الدعوة إلى اهلل بدافع من التعالي 
المنكر،  عن  ونهيهم  بالمعروف  بأمرهم  ويواجهون  بالدعوة  يالحَُقون  من  على 
مصالح  إلى  الوصول  ابتغاء  أو  بهم  التشهير  أو  مكانتهم  من  االنتقاص  بدافع  أو 

شخصية أو مكاسب مادية ألنفسهم.
وإن لنا في سيرة رسول اهلل ومواقفه من المشركين وأذاهم له واستكبارهم 
المزيد من نتائج محبة اإلنسان  أمام  الحقيقة ويضعنا  عليه، ما يجسد لك هذه 

هلل عز وجل.
وبعد، فلنتسائل أيهما أسبق من اآلخر: حب اهلل لإلنسان 

أم حب اإلنسان هلل؟
والجواب أن مما ال ريب فيه أن محبة اهلل لإلنسان أسبق من محبة اإلنسان هلل.

والدليل األول على ذلك قول اهلل تعالى: )يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا مَن يَرْتَدَّ 

مِنُكمْ عَن دِيِنهِ َفسَوْفَ يَْأتِي اهلّل ِبَقوٍْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ .. (]المائدة: 
بحبه  يحبونه  فهم  أي  له،  محبتهم  قبل  لهم  محبته  اإللهي  البيان  قرر  فقد   ]54

سبحانه وتعالى لهم.
والدليل الثاني يتمثل في التكريم الذي أضفاه اهلل على اإلنسان، إذ نسب روحه 
في  متمثاًل  له  بالسجود  المالئكة  أمره  وفي  العلية،  ذاته  إلى  كيانه  في  السارية 
شخص أبيه آدم، وفي إعالنه البياني عن هذا التكريم بقوله: )وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَِني 
يِّبَاتِ وََفضَّْلنَاهُمْ  آدَمَ وَحَمَْلنَاهُمْ فِي اْلبَرِّ وَاْلبَحِْر وَرَزَْقنَاهُم مِّنَ الطَّ
عََلى َكثِيٍر مِّمَّنْ خََلْقنَا تَْفضِياًل(]اإلسراء:70[ والتكريم ال يكون إال أثرًا من آثار 

الحب. إذن فقد كان حب اهلل لإلنسان سابقًا على حبه له.
ثم إن مآل هذا التكريم إلى ما يقرره اإلنسان ويصنعه بحق نفسه. فمن الناس 
من ازدادت مكانتهم عند اهلل علوًا وتكريمًا، ومنهم من تدنّت بشكل جزئي، ومنهم 
من تحولت بهم إلى النقيض، فردهم اهلل –كما قال– أسفل السافلين. والمهم أن 
اإلنسان أيًا كان مكرّم في أصل نشأته عند اهلل، وذلك دليل على حبه السابق له.

نصيب  له  يكون  أن  بدّ  ال  إسالمه  في  صادق  مسلم  كل  أن  فيه  ريب  ال  ومما 
من محبة اهلل له. وأقل ذلك ما يدل عليه إسالمه وإيمانه باهلل عز وجل. إذ لو 
قلبه  وتوجه  اإلسالم  إلى  انجذابه  يستدعي  ما  المنزلة  من  اهلل  عند  له  يكن  لم 
إلى اإليمان، لما تمتع مظهره بتعاليمه، ولما سرت عقائده إلى قلبه. وصدق اهلل 
َ حَبَّبَ ِإَليُْكمُ اإْلِيمَاَن وَزَيَّنَهُ فِي ُقُلوِبُكمْ وََكرَّهَ ِإَليُْكمُ  القائل: )..وََلكِنَّ اهللَّ
اْلُكْفرَ وَاْلُفسُوقَ وَاْلعِصْيَاَن(]الحجرات:7[ ثم إن المسلم تزداد منزلته عند اهلل 

علوًا، كلما ازداد صدقًا مع اهلل في إسالمه والتزامًا بأحكامه وأوامره.
ثمرة  إال  ليس  تعالى،  هلل  وتعظيم  حب  من  به  يشعر  ما  أن  أحدنا  علم  وإذا 
محبة اهلل له ورحمته به وفضله عليه، فإن علمه هذا سيحول دون دخول شيء 
منة اهلل وفضله عليه.  بمزيد من  بل يشعر  العجب في نفسه،  أو  التباهي  من 
أحبك  لقد  به.  وتعلقًا  له  وتعظيمًا  هلل  حبًا  يزيده  أن  الشعور  هذا  في  والشأن 
اهلل فجذبك إليه وعرّفك على ذاته وحبب إليك االنقياد ألوامره، أفال تنبعث في 
نفسك نشوة قدسية من هذا الشعور؟ ومن َثمَّ أفال تُلِهبُ هذه النشوة فؤادك 

بمزيد من الحب له؟
أن  ثريّ  رجل  دار  في  تخدم  كانت  صالحة  امرأة  دفعت  التي  هي  النشوة  هذه 
ترحمني  أن  لي  بحبك  أسألك  إني  أللهم   " قائلة:  سجودها  في  لياًل  ربها  تناجي 
وتكرمني .." فسمع الرجل دعاءها وانتقدها قائاًل: ما أدراك أنه يحبك؟ أفال قلت: 
أسألك بحبي لك؟ فقالت: يا سيدي لوال حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة. لوال 

حبه لي ما أوقفني بين يديه، لوال حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى.
فإذا عاد أحدنا إلى نفسه، وشعر بأن شعاعًا من محبة اهلل يسري إلى قلبه، 
الحياة ووظائفها فيما يرضيه وصرفه  ونظر فوجد أن اهلل قد أقامه من شؤون 
عما ال يرضيه، فلترقص الفرحة بين جوانحه، إذ كان، وهو التافه الحقير، مكانًا 

لعناية اهلل به والتفاته إليه، وإقامته له مقام الوداد والقرب منه.
غارقة في ظلمات  الهداية،  محجوبة عن شمس  فرآها  نفسه  إلى  عاد  إن  أما 
شاردًا  واآلثام،  المعاصي  أودية  في  سجينًا  نفسه  فرأى  سلوكه  إلى  وعاد  األوهام، 
عن ساحة الطاعات والعبادات، فليعلم إذن أن هذا هو عنوان منزلته عند اهلل، 
وليعلم أنه إن طال به الوضع على هذه الحال، فإنما هو نذير شقاء دائم ال مردّ 
له وال رجوع عنه. فإذا كانت ذاته عزيزة عليه، ولم تكن قد هانت عليه إلى درجة 

الالمباالة، فليتدارك شأنه اليوم ولينتهز الفرصة التي ال تزال سانحة أمامه.
سبيل هذا التدارك أن يدخل على اهلل من باب الفاقة والذل، وأن يشكو إليه 
حاله، وأن يعتذر إليه بضعفه وعجزه، وليناجه قائاًل: لئن طردتني يا رب عن منازل 
تكريمك وعن مدارج توفيقك، فحاشاك أن تطردني من أبواب رحمتك المفتّحة 
وارتميت  هذا،  بابك  من  إليك  وفدت  قد  سيدي  يا  أنا  وها   .. عبادك  جميع  أمام 
ضعفي  من  فاجعل  وهوان،  وذل  وعجز  ضعف  وكّلي  كرمك،  أعتاب  في  بنفسي 

المتهالك وذلي المنكسر شفيعًا لي بين يديك ..
فلسوف  الباب،  هذا  من  اهلل  على  فدخلنا  أمرنا  تداركنا  إن  أننا  ولنعلم  أال 
يستجيب دعاءنا ويقبل رجاءنا، ويذيقنا بَرْدَ ألطافه الخفية ومغفرته الواسعة. 

وصدق من قال: الصلح بلمحة.
أسأل اهلل تعالى أن يقينا من جنون االستكبار عليه، وأن ال ينسينا مملوكيتنا 
وعبوديتنا له، وأن يجعلنا دائمًا على ذكر من حالنا ساعة الرحيل عن هذه الحياة 

الدنيا.
والحمد هلل رب العالمين.

في محبة اهلل عز وجل..
الشيخ محمد سعيد رمضان  البوطي



15 األربعاء 01 ديسمبر 
2021  الموافق ل 26 
ربيع الثاني 144s3 ه  

التسلية

يومية وطنية 
إخبارية تصدر
 عن الرائد 

لإلعالم 
واالتصال

رأسمالها:300000,00 دج

مدير النشر:
المجيد  عبد 

ذبيح
***

التحرير: رئيس 
عزيز

 طواهر

المقر اإلجتماعي: 221، حي المندرين 
المحمدية الجزائر العاصمة

الهاتف: 023.75.06.25
الفاكس: 023.75.05.63 

شركة الطباعة 
SIA الجزائرية

المنطقة الصناعية باب 
الزوار الجزائر

عدد السحب اليومي: 
2000 نسخة

الرائد

الوثائق التي 
تصل الجريدة

ال ترد 
الصحابها 

سواء نشرت 
أو لم تنشر

اإلشهــــــــــــــــــــار اإلدارة والتحـــريـر
من أجل إشهاركم توجهوا إلى: 

المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر 
واإلشهار بوكالة ANEP، المتواجدة ب 

01 نهج باستور - الجزائر-
الهاتف الثابت: 021711664-021737128

الفاكس: 021739559-021739919
البريد اإللكتروني: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

مصلحة اإلشهار 
"الرائد" 
هاتف: 

023.75.06.25
فاكس: 

023.75.05.63
البريد اإللكتروني

journal.elraed@gmail.com
البريد اإللكتروني

journal.elraed@gmail.com

الطبــاعة

التوزيع 

الثمن: 10دج



16 حـــالة الطقس
الجزائر            وهران                 قسنطينة                    عنابة               ورڤلة

1517 11 1518
األربعاء 01 ديسمبر 2021  

الموافق ل 26 ربيع الثاني 1443 ه  

الفجر: 06:00
الشروق: 07:39
الظهر: 12:36
العصر: 15:14
المغرب:32 :17
العشاء: 19:01 

 الحماية المدنية تحّذر من مخاطره مع اشتداد موجة البرد

أظهرت حصيلة رسمية للحماية المدنية عن تسجيل 95 حالة وفاة في صفوف 
الجزائريين جراء تعرضهم الختناقات غاز أحادي الكاربون السام المتسرب من 
مختلف وسائل التدفئة، وكشفت ذات االحصائيات عن إنقاذ 2006 أخرون من 

موت محقق من طرف ذات العناصر منذ الفاتح من جانفي الماضي.

أرجعت ذات المصالح في بيان 
إعالمي صدر عنها أمس أسباب 
ألخطاء  الحوادث  هذه  وقوع 
انعدام  أو  كنقص  الوقاية  في 
التهوية داخل المنازل، التركيب 
السيئ، قدم األجهزة، استعمال 
جهاز الطبخ والطابونة كوسيلة 
الى تسرب  يؤدي  مما  للتدفئة، 
غاز أحادي الكاربون القاتل بعد 
وسائل  استعمال  الى  اللجوء 
درجات  انخفاض  مع  التدفئة 

الحرارة وسوء االحوال الجوية.
وذكرت مصالح الحماية المدنية 
بأهمية اللجوء الى الوقاية التي 
تبقى الوسيلة األنجع للحد من 
األضرار  من  والتقليل  الوفيات 
من  النوع  هذا  عن  الناجمة 

الحوادث المنزلية.
مرة  دعت  السياق،  هذا  وفي 
ألخذ  المواطنين  كافة  أخرى 
المزيد من الحيطة والحذر، وكذا 
إتباع النصائح الوقائية التالية 

للحفاظ على أرواحهم.

تنصح  توجيهات  قدمت  كما 
فيها بعدم سد فتحات التهوية 
وسائل  استعمال  عند  السيما 
وال  باستمرار  لضمانها  التدفئة 
عن  التهوية  هذه  يوميا  تقل 
وعدم  المنازل  داخل  دقائق   10
غلق فتحات التهوية خاصة في 
أماكن تواجد وسائل التدفئة أو 

سخانات الماء.
الحماية  مصالح  شددت  كما 
القيام  ضرورة  على  المدنية 
بصيانة دورية ودائمة لمختلف 
طرف  من  التدفئة  أجهزة 
وعدم  الترصيص  في  أخصائي 
التقليدية  الوسائل  استعمال 

للتدفئة.
شددت  خطر،  وجود  حال  وفي 
وجوب  على  المصالح  ذات 
وعلى  المكان  بتهوية  القيام 
بالحماية  االتصال  الفور 
 14 النجدة  الرقم  على  المدنية 
مع   1021 األخضر  الرقم  وكذا 
تحديد طبيعة الخطر والعنوان 

سريع  تكفل  ألجل  بالضبط 
وفعال.

والغثيان  الدوار  أعراض  وتعد 
والرغبة في القيء باإلضافة إلى 
أكثر  بين  من  والفشل،  التعب 
تؤشر  التي  الخطيرة  األعراض 

على وجود التسمم بالغاز.
المدنية  الحماية  ودعت  هذا 
كافة المواطنين إلى الرفع من 
الحذر  وتوخي  الحيطة  درجة 
لمختلف  ضحايا  وقوع  لتفادي 
الحوادث، على استمرار النشرات 
المتعلقة  الخاصة  الجوية 
بتساقط أمطار والثلوج والرياح 
باألمواج  المتعلقة  وكذا 
العاتية في العديد من واليات 
الوطن، وأكدت أن مصالحها في 
داعية  سا،   24/24 الخدمة 
على  االتصال  إلى  المواطنين 
رقم  أو   1021 األخضر  الرقم 
طبيعة  تحديد  مع   14 النجدة 

الحادث والعنوان بالضبط.
حياة. س

 »القاتل الصامت« يخطف 
أرواح 95 شخصا منذ جانفي

 باتنة: إنقاذ زوجين تعرضا لتسمم بغاز 
أحادي أكسيد الكاربون

الساعات  خالل  باتنة  بوالية  لمروانة  المدنية  الحماية  أعوان  نجح 
تعرضهما  إثر  محقق  موت  من  زوجين  إنقاذ  في  الماضية،  القليلة 
والية  في  حيدوسة  ببلدية  بمنزلهما  الكربون  أوكسيد  بغاز  لتسمم 
صفحتها  غبر  المصالح  لذات  واالتصال  اإلعالم  خلية  وأفادت  باتنة، 
على الفايسبوك أن فرق التدخل للوحدة الثانوية مروانة، تمكنت ليلة 
اإلثنين إلى الثالثاء، من إنقاذ زوجين يبلغان من العمر )33 و40 سنة(، 
من  المنبعث  الكاربون  أوكسيد  أحادي  بغاز  لتسمم  تعرضهما  جراء 
مدفأة مسكنهما العائلي ببلدية حيدوسة، وأضاف نفس المصدر إنه تم 
اسعاف الضحيتين بعين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى المدينة.

الشلف: وفاة شخصين في انهيار أتربة بورشة
حفر  بمشروع  أتربة  انهيار  إثر  شخصان  الثالثاء،  أمس  صبيحة  توفي، 
األمنية  المصالح  لذات  بيان  أوضحه  ما  الشلف، وحسب  بمدينة  خندق 
العمر توفيا على مستوى  الثالثين من  األمر يتعلق بشابين في  فإن 
مستشفى زيغود يوسف متأثرين بإصاباتهما إثر انهيار أتربة بمشروع 
حفر خندق بعمق أربعة أمتار خاص بتجديد القناة الرئيسية للصرف 
 11 رقم  الوطني  بالطريق  200م  طول  على  500مم  القطر  ذات  الصحي 

وسط مدينة تنس يعملون بمقاولة خاصة.

7 عمال بجروح متفاوتة  سكيكدة: إصابة 
إثر انفجار بمركب تكرير البترول

الصناعية  بالمنطقة  البترول  تكرير  بمركب   100 الوحدة  شهدت 
 7 إصابة  خّلف  بحريق،  متبوعا  انفجارا  سكيكدة،  بوالية  سوناطراك 
االنفجار  فإن  محلية  مصادر  وحسب  الخطورة،  متفاوتة  بحروق  عمال 
وقع بسبب اندالع شرارة كهربائية إثر أعمال صيانة كانت تجرى على 
بإصابات  مصابين  عمال  سقوط  الحادث  خلف  وقد  الوحدة،  مستوى 
المختصة  المصالح  مختلف  إلى  نقلهم  جرى  الخطورة،  متفاوتة 
فيما جرى  الوالية،  بذات  بوحارة  الرزاق  االستشفائية عبد  بالمؤسسة 

فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة مالبساته.

الوادي: قتيل في حادث مرور خطير
 403 رقم  الطريق  مستوى  على  وقع  خطير  مرور  حادث  خلف 
السرطان  مكافحة  مستشفى  بجانب  الطرق  مفترق  من  بالقرب 
نفعية  سيارة  اصطدام  في  تمثل  الوالية،  بذات  الوادي  ببلدية 
بشاحنة لألشغال العمومية تابعة لمصالح البلدية، سقوط طفل 
جريحان  وإصابة  المكان  عين  في  ميتا  سنة   12 العمر  من  يبلغ 
من جنس ذكر أعمارهم تراوحت بين 48 و60 سنة، هذا وتدخل 
تحقيق  فتح  تم  فيما  الضحايا  إلسعاف  المدنية  الحماية  أعوان 

من قبل الجهات األمنية المختصة لمعرفة مالبسات الحادث.
حياة. س

كان موجه لطهي الوجبات الغذائية 
لمؤطري لالنتخابات المحلية األخيرة
حجز 8 قناطير من 

الدجاج الفاسد ببجاية
استرجاع كمية من محلول 

»األسيد« الموجه لصنع مواد 
التنظيف بدون رخصة

الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  أفراد  تمكن 
المذبوح  الدجاج  من  قناطير   )08( حجز  من  ببجاية 
مادة  من  لتر   )2000( و  لالستهالك  موجه  صالح  غير 
محلول مركز األسيد لصنع مواد التنظيف بدون رخصة 

في قضيتين منفصلتين.
إلى  األولى  القضية  وقائع  تعود  التفاصيل  وفي 
المجموعة اإلقليمية بدورية عبر  قيام أفراد وحدات 
بوخليفة  بلدية  العنصر  بقرية  وتواجدهم  اإلقليم 
عريوات  الشهداء  بمتوسطة  وبالضبط  بجاية  والية 
بلدية بوخليفة، تم توقيف شاحنة تبريد على متنها 
الوجبات  لطهي  موجه  األحشاء  منزوع  مذبوح  دجاج 
عرضه  بعد  المحلية،  لالنتخابات  لمؤطري  الغذائية 
غير  أنه  أكد  المؤسسة،  بذات  المراقب  الطبيب  على 
سائقها  توقيف  تم  إثرها  على  لالستهالك،  صالح 

واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
ذات  حسب  فتعود   الثانية  القضية  وقائع  أما 
وحدات  إلى  واردة  معلومات  إثر  األمنية  المصالح 
المجموعة اإلقليمية  للدرك الوطني ببجاية ، مفادها 
مركز  محلول  مادة  بها  بالستيكية  صهاريج  وجود 
األسيد ، لصنع مواد التنظيف بدون رخصة ، بحظيرة 
بيع مواد البناء بقرية إيبشيرن بلدية واد غير والية 
بجاية ، على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين 
بالستيكيين  صهريجين  وجود)02(  وعاينوا  المكان، 
 2000 بمجموع  الواحد،  للصهريج  لتر   1000 بسعة 
لتر، بها مادة محلول مركز األسيد ، على إثرها تم فتح 
حراسة  تحت  السلعة  وضع  مع  القضية  في  تحقيق 
غاية  إلى  مؤقتًا  حجزها  مع  وعامله  الحظيرة  مالك 

انتهاء التحقيق.
وأوضح المصدر أنه قد تم إنجاز ملفين في القضيتين 
إتالف  المختصة مع  القضائية  الجهات  إلى  وإرسالهما 

المحجوزات في القضية األولى.
حياة. س

اشهار
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