
 �آيت نوري و�سعيبي �سيلتحقان 

في مار�س وعو�ر وغويري يقتربان

 الفــــــاف تعلــــن تجديــــــــــد
  عقد بلمـــــا�ضي مع الخ�ضــــــــر 
اإلــــــــى غايـــــــــــــــة 2026

عون يبحث مع �سفيرة تركيا بالجز�ئر 

�سبل ترقية �لتعاون �لثنائي

نحو اإنتــاج اأدويــة 
ذات قيمــة م�ضافـــة 
وت�ضديرهــــا نحــــو 
الأ�ضواق الإفريقيــة

 �أعلن عن ح�سيلة قطاعه 

و�لأهد�ف �لم�ستقبلية، �لوزير بد�ري:

��ستياء كبير في �لمغرب �إز�ء تدبير 

�لحكومة لمختلف �لملفات

 نظـــــــــام المخــــــزن
  فــــــــي مواجهـــــــــــــة 
الغ�ضــب ال�ضعبــــــــــــي
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الم�ضرح الوطني.. 60 عاما في خدمة الفن الرابع في الجزائر

 مجلة �لجي�س تثّمن �لح�سيلة �ل�سيا�سية 

و�لقت�سادية للرئي�س تبون خالل 2022، وتوؤكد:

الجي�ش الوطنـي ال�ضعبـــي 
 متم�ضــــــك بعزيمتــــــــه 
ل�ضتكمال م�ضار بنــــــــاء 
الجزائــــــر الجديــــــدة

بعد رفع �لعر�قيل �لتي كانت �سببا في تاأخرها، عرقاب: 

ت�ضريع ت�ضليم العديد من الم�ضاريع في مجال الكهرباء والغاز عبر الوطن
05

تر�جع ن�سبة �لأمية �إلى حدود 7.4 بالمائة في �سنة 2022

بعد اأكثر من 60 �ضنة من ال�ضتقالل..
الجزائر تك�ضب رهان محو الأمية

04

درا�ضة اأكثــــر من 
تخ�ض�ش جامعــــي 
�ضيكون ممكننـــــــا

05
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أكدت افتتاحية مجلة الجيش التي حملت 
عنوان "حصيلة إيجابية وآفاق واعدة": 

الحفاظ على نفس العزيمة واإلرادة الستكمال 
ما تحقق خالل السنة الماضية، وجاء في 
نص االفتتاحية أنه "ونحن نستقبل السنة 

الجديدة 2023، يحذونا في الجيش الوطني 
الشعبي نفس الطموح واإلرادة والعزيمة 

من أجل تحقيق األهداف المسطرة وإضافة 
لبنة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة"، 

مستعرضة أهم ما تم تحقيقه من إنجازات 
خالل السنة الفارطة والتي طبعت الجزائر 
خاللها "ديناميكية شملت جميع القطاعات".

وعادت المجلة للحديث عما تحقق في 
مجال الدفاع، حيث تم التأكيد على أنه 
و"تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 

الوطني، عبد المجيد تبون، واصل الجيش 
الوطني الشعبي عصرنة قواته بفضل تبني 

إستراتجية مدروسة بعناية"، مع اإلشارة إلى 
أن "المشاهد بالغة الداللة" التي أظهرتها 

الوحدات المشاركة في االستعراض 
العسكري بمناسبة تخليد الذكرى الستين 

لعيد االستقالل الوطني، "تؤكد التطور الذي 
وصله جيشنا وتحكمه في مختلف األسلحة 

وناصية العلوم والتكنولوجيا".
وفي هذا اإلطار، كان رئيس الجمهورية قد 
أكد، خالل ترؤسه الجتماع العمل الدوري 
بمقر وزارة الدفاع الوطني شهر ديسمبر 
2022 ضرورة "مواصلة مسار تطوير 
وعصرنة كافة مكونات الجيش الوطني 

الشعبي، واالرتقاء به ليتبوأ المراتب التي 
تليق بعظمة وقدسية مهامه، مما يتيح له 

رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها"، 
وضمن هذا المسعى "وضعت القيادة العليا 
للجيش الوطني الشعبي تطوير الصناعات 

العسكرية في صلب استراتيجيتها من خالل 
إرساء صناعة حقيقية" وهو األمر الذي 
"تعمل عليه جاهدة ودون هوادة بشهادة 

رئيس الجمهورية الذي وصفها بـ "قاطرة 
الصناعة الوطنية"".

وفي مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة 
المنظمة بكافة أشكالها، لفت ذات اإلصدار 

إلى أن ما حققته مفارز الجيش الوطني 
الشعبي عبر مختلف النواحي العسكرية من 
"نتائج باهرة" يعتبر "ثمرة التحضير القتالي 

الجيد والتكوين النوعي واليقظة المستمرة 
ألفراد الجيش الوطني الشعبي"، وهو ما شدد 

عليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 
الفريق أول السعيد شنقريحة في أكثر من 

مناسبة بقوله أن "تحقيق النصر يتوقف 
وباألساس على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه 

ومستوى تحضيره البدني والنفسي وكذا 
قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة، في كافة 

ظروف ومراحل المعركة".
أما في الشق السياسي، فقد أشارت االفتتاحية 

إلى أنه و"بعد اكتمال البناء المؤسساتي 
للدولة، توجهت السلطات العليا لسن مختلف 

التشريعات والقوانين بغية تنظيم وأخلقة 
الحياة السياسية وإشراك الشباب والقوى 

الحية كفاعل أساسي في تطوير المجتمع، 
عالوة على اتخاذ قرارات شجاعة في 

صالح المواطن ومستقبل الوطن". وعلى 
الصعيد االقتصادي، توقفت مجلة الجيش في 
افتتاحيتها عند اإلصالحات "العميقة" التي تم 

تبينها من أجل إنعاش االقتصادي الوطني، 
بهدف "التخلص من اقتصاد الريع من خالل 

مراجعة قانون االستثمار ومنح التسهيالت 
للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية 

ودعم المؤسسات الناشئة"، حيث "انعكس 
ذلك على األداء إيجابيا"، مستدلة في ذلك 

ب"تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات 
6 مليار دوالر خالل 11 شهرا"، وذكرت في 

السياق ذاته، بأن الجزائر كانت قد "اتجهت 
لالستثمار في إنجاز المشاريع اإلقليمية 
اإلفريقية، بغية استحداث فضاء تنموي، 
ناهيك عن ترقية االقتصاد وتنويعه وفتح 

المجال واسعا للتعاون والشراكة في مختلف 
المجاالت اإلستراتيجية خاصة في عمقنا 

اإلفريقي".

وبالموازاة مع ذلك تم تعزيز هذه 
اإلصالحات بقرارات "غير مسبوقة" ذات 

طابع اجتماعي، "جعلت المواطن في صميم 
االنشغاالت من أجل تحسين إطاره المعيشي 
والحفاظ على قدرته الشرائية عبر جملة من 

اإلجراءات تعلقت خصوصا باستحداث منحة 
البطالة لفائدة الشباب ورفع األجور ومواصلة 

برنامج السكن بمختلف صيغه".
ومن جهة أخرى، "شهدت الساحة 
الدبلوماسية نشاطا مكثفا من خالل 

المشاركة الفعالة لبالدنا في مختلف المحافل 
الدولية، انطالقا من مواقفها الثابتة وثقلها 

الجيواستراتيجي"، حيث عرجت االفتتاحية 
على انعقاد القمة الـ 31 لجامعة الدول 

العربية بالجزائر، مشيرة إلى أن "لم الشمل 
العربي يبقى أهم حدث على اإلطالق شهدته 

سنة 2022". وذكرت، بهذا الخصوص، 
بالقرارات الهامة التي تمخضت عنها 

قمة الجزائر، وفي مقدمتها "تعزيز العمل 
الجماعي البناء والهادف لوضع حد لألزمات 

التي تعرفها بعض الدول العربية ومساندة 
القضية الفلسطينية، إضافة إلى بناء تكتل 

اقتصادي عربي منيع يسهم في تحقيق 
طموحات الشعوب العربية".

اأدان جمل�س الأمة, اأم�س, بالقاهرة, اقتحام باحات امل�سجد 

الأق�سى, داعيا اإىل التج�سيد الفعلي مل�سمون اإعالن اجلزائر 

ال�سادر عن القمة العربية الـ31 واملحافظة على روح اتفاق 

امل�ساحلة الفل�سطينية املوقع برعاية رئي�س اجلمهورية, عبد 

املجيد تبون, ح�سب ما اأفاد به بيان للمجل�س.

ع.ط

أوضح المصدر ذاته أن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي 
بمجلس األمة, ساعد عروس, وخالل مشاركته في أشغال الدورة 

الـ 29 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي بالقاهرة, "أدان 
بشدة اقتحام الوزير الصهيوني لباحات المسجد االقصى بمباركة 

من حكومته المتطرفة", داعيا إلى "التجسيد الفعلي لمضمون إعالن 
الجزائر الصادر عن القمة العربية ال31, السيما منه التأكيد على 

مركزية القضية الفلسطينية والمحافظة على لم الشمل وتوحيد الصف 
الفلسطيني المجسد في اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر برعاية 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون"، كما أكد ممثل مجلس األمة 

على "ضرورة الحفاظ على روح هذا االتفاق وترقيته إلى مستويات 
أعلى من الفاعلية واالستمرارية والعمل على الخروج بالقضية 

الفلسطينية إلى دائرة الوضوح في الرؤية والوسيلة والهدف كما جاء 
في إعالن الجزائر".

وخالل الجلسة المخصصة للرسائل التنظيمية -يضيف البيان- نوه 
عروس بـ"التعديالت التي باشرها االتحاد البرلماني العربي في 

ميثاقه ونظامه الداخلي لينسجم مع استراتيجية عمله", مستعرضا 
"تجربة الجزائر الناجحة في التغيير والتجديد عبر ورشات إصالح 

عميقة في كافة المجاالت, وذلك استكماال لبناء الجزائر الجديدة التي 
أرسى دعائمها السيد رئيس الجمهورية" Kكما رحب بمقترح العراق 

الستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر االتحاد في العاصمة بغداد.

اإميان. �س/ واج

جملة اجلي�س تثّمن احل�سيلة ال�سيا�سية والقت�سادية للرئي�س تبون خالل 2022, وتوؤكد:

اجلي�ش الوطني ال�سعبي متم�سك بعزميته 
ال�ستكمال م�سار بناء اجلزائر اجلديدة

ثّمنت جملة "اجلي�س", احل�سيلة ال�سيا�سية والقت�سادية للرئي�س تبون خالل ال�سنة 

املنق�سية, موؤكدة يف افتتاحية اأول عدد لها ل�سنة 2023, اأنه ومع حلول ال�سنة اجلديدة, 

فاإن اجلي�س الوطني ال�سعبي يحذوه "نف�س الطموح والإرادة والعزمية لتحقيق الأهداف 

امل�سطرة واإ�سافة لبنة اأخرى يف م�سار بناء اجلزائر اجلديدة".

وزارة العمل حتدد 31 مار�س اآخر اأجل ل�ستكمال العملية

اإمهال النقابات 3 اأ�سهر لالإبالغ بالعنا�سر 
التي ت�سمح بتقدير متثيليتها النقابية

حددت وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي, 31 مار�س املقبل, اآخر 

اأجل اأمام املنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل, من اأجل الإبالغ 

بالعنا�سر التي ت�سمح بتقدير متثيليتها النقابية اإىل الهيئات امل�ستخدمة وكذا 

اإىل ال�سلطة الإدارية املخت�سة.

اإ. �س/ واج

ذكرت وزارة العمل في بيان لها أمس، المنظمات النقابية بالتزاماتها القانونية ب"اإلبالغ 
بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة 
اإلدارية المختصة، المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ 

في 02 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم"، ودعتهم 
إلى "موافاة مصالحها المختصة في أجل ال يتعدى 31 مارس 2023 بجميع المعلومات 
المتضمنة العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية عبر المنصة الرقمية على الرابط 
التالي: " tamthiliya.mtess.gov.dz " طبقا ألحكام المنشور رقم 02/وع ت ض 
إ/21 المؤرخ في 18 ديسمبر 2021 الذي يعدل ويتمم المنشور رقم 09 المؤرخ في 19 
مايو 1997 والمتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية"، كما دعت الوزارة مسؤولي المنظمات 
النقابية الناشطة للعمال األجراء وألرباب العمل الذين لم يستلموا بعد بيانات الولوج إلى 

المنصة الرقمية )اسم المستخدم وكلمة السر(، إلى "التقرب شخصيا من المديرية الفرعية 
للحوار االجتماعي بمديرية عالقات العمل الستالم هذه البيانات أو تفويض من يمثلهم 

كتابيا الستالمها، مرفوقين بختم المنظمة النقابية المعنية وببطاقة تعريف وطنية وذلك قبل 
تاريخ 31 يناير 2023".

 �سرفة يرّجح ا�ستفادة 

ما يقارب 3 ماليني متقاعد من الزيادات, ويعلن:

 قرابة 2 مليون م�ستفيد 
من رفع قيمة يف منحة البطالة

قال وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي, يو�سف �سرفة, اإن اأزيد من 

مليون و900 األف معني �سي�ستفيد, ابتداء من �سهر جانفي اجلاري, من القيمة 

اجلديدة ملنحة البطالة املقدرة ب15 األف دينار.

اإ. �س/اوج

اوضح الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة 
خصصت لطرح األسئلة الشفوية، أن "أزيد من مليون و900 ألف شخص سيستفيد ابتداء 

من شهر جانفي الجاري من القيمة الجديدة لمنحة البطالة"، حيث تم رفعها من 13 ألف 
إلى 15 ألف دج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما ذكر الوزير 

بقرارات الرئيس تبون المتعلقة بالزيادة في األجور ورفع معاشات التقاعد، مبرزا أن هذه 
الزيادات في األجور على مستوى الوظيفة العمومية "ستمس مليوني و800 ألف موظف"، 

وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها "ستمس مليوني و980 ألف متقاعد".
وفي رده على انشغال نائب حول نظام التعاقد بين هيئات الضمان االجتماعي والعيادات 

الخاصة لمرضى السرطان، أكد شرفة أن "مجهودات الدولة في مجال الصحة ترتكز على 
تنظيم العالج في القطاعين العمومي والخاص كونه حق مكفول بموجب الدستور وذلك من 

خالل ضمان كل األعمال المرتبطة بمكافحة األمراض والوقاية منها".
وبخصوص تغطية المصاريف المرتبطة باألعمال الطبية لمرضى السرطان المقدمة في 
القطاع العمومي، ذكر بأن "منظومة الضمان االجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية 

القطاعات الصحية والمؤسسات االستشفائية العمومية في إطار التعاقد بين الضمان 
االجتماعي وقطاع الصحة"، حيث "بلغت هذه المساهمة 112 مليار دج سنة 2022 

وسترتفع إلى 122 مليار دج خالل سنة 2023".
وعلى صعيد آخر، وحول انشغاالت الجالية الوطنية في الخارج فيما يخص ضمان 

التقاعد، أكد الوزير أنه "تم التكفل بهذا المجال" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 351-22 
المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022، الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة باالنتساب 
اإلرادي للنظام الوطني للتقاعد ألفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا 

مهنيا خارج التراب الوطني، وفي ذات السياق فقد "تم إعداد قرار وزاري مشترك وهو 
قيد اإلمضاء على مستوى الوزارات المعنية"، وأنه "سيدخل حيز التنفيذ خالل الثالثي 

األول من السنة الجارية".

الرئي�ش تبون يعزي يف وفاة حافظ 
ال�سرطة هواري عبد الرحيم

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة في وفاة حافظ الشرطة، هواري 
عبد الرحيم، الذي كان قد تعرض أثناء تأدية مهامه، إلى حادث دهس من طرف سائق 

مركبة متهور، وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "إنا هلل 
وإنا إليه راجعون...رحم هللا شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة، هواري عبد الرحيم 

وأسكنه فسيح الجنان"، مضيفا "تعازي الخالصة ألسرة فقيدنا وأسرة األمن الوطني كافة".
واج

بلمهدي يوقع على �سجل التعازي, ويوؤكد:

 "البابا "بندكيت "16 اأ�سهم
  يف تقوية اأوا�سر ال�سداقة 
بني اجلزائر والفاتيكان"

وقع وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، بكنيسة السيدة اإلفريقية بالجزائر 
العاصمة، على سجل التعازي، إثر وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر، 

وأشاد بلمهدي في نص التعزية بمواقف البابا بنديكت السادس عشر في "خدمة قيم السلم 
والصداقة بين شعوب المعمورة والحوار بين األديان في كنف االحترام والتسامح، تلكم 

القيم التي عكف الفقيد على الذود عنها ليس فقط كرسالة بابوية بل كقيم إنسانية خالدة 
تتجاوز حدود اإليديولوجية الضيقة"، وبذلك فقد رسخ الفقيد إسمه بحروف من ذهب في 
سجل تاريخ الفاتيكان وفي الذاكرة اإلنسانية جمعاء، كما أسهم بصورة فاعلة في تقوية 

أواصر الصداقة بين الجزائر والفاتيكان.
وعبر الوزير لممثلي الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر خاصة وعبر المعمورة كافة، باسم 

الحكومة الجزائرية، عن أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة 
وعن "وقوف الجزائر بجانب الفاتيكان في هذه الظروف األليمة".

دعا اإىل جت�سيد م�سمون اإعالن اجلزائر

جمل�ش االأمة يدين اقتحام باحات امل�سجد االأق�سى 



وخالل ترؤسه, الخميس الماضي, ندوة وطنية 
عن طريق التحاضر المرئي عن بعد, بحضور 

إطارات من اإلدارة المركزية ومدير الديوان 
الوطني لالمتحانات والمسابقات ومديري 

التربية, أعطى الوزير تعليمات من أجل "تنظيم 
االمتحانات المهنية للترقية يوم 21 يناير 2023 

والسهر على إجرائها في أحسن الظروف".
وفي معرض تقييمه لعملية إدماج 62 ألف 

أستاذ متعاقد, أمر الوزير بمباشرة عملية توثيق 

شهادات األساتذة المدمجين, معتبرا أن هذه 
العملية "تمت في آجال قياسية". وثمن الجهود 

المبذولة لتجسيد قرار رئيس الجمهورية, 
السيد عبد المجيد تبون, داعيا إلى "الحرص 
على تأشير القوائم اإلسمية بعنوان 2022  
والتحضير الستئناف عمل اللجان المتنقلة 

التابعة للمفتشية العامة للوزارة بهدف المرافقة 
والتكوين والمساهمة في معالجة الوضعيات 

العالقة في حال وجودها".

وتحضيرا لليوم الوطني للذاكرة, شدد الوزير 
على أهمية تنظيم "مسابقة كتابة قصة قصيرة 
حول الذاكرة الوطنية, تحضيرا لليوم الوطني 
للذاكرة المصادف للثامن مايو من كل سنة". 

وفي الختام, حث الجميع على "التحضير الجيد 
لعملية التكوين والمرافقة التي سيشرع فيها 
قريبا على المستويين الجهوي والوالئي في 

إطار االستعداد المتحان تقييم مكتسبات مرحلة 
التعليم االبتدائي".
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بلعابد ي�صدي تعليمات �صارمة لنجاح العملية وي�صرح

 تنظيم امتحانات مهنية
 للرتقية يوم 21 جانفي اجلاري

اأ�صدى وزير الرتبية الوطنية, عبد احلكيم بلعابد, تعليمات من اأجل تنظيم امتحانات مهنية 

للرتقية يوم 21 يناير اجلاري, داعيا مديري الرتبية اإىل ال�صهر على ح�صن �صري هذه العملية, 

فيما اأعلن عن تنظيم م�صابقة كتابة ق�صة ق�صرية حول الذاكرة الوطنية حت�صريا لليوم 

الوطني للذاكرة امل�صادف للثامن مايو من كل �صنة", ح�صب ما اأفاد به اأم�س بيان للوزارة.

ر.ن

 يف زيارة ميدانية قام بها

 لوالية اإن قزام, مراد ي�صرح

 مراجعة املخطط
 الوطني لتهيئة الإقليم قريبا

�صرح وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية اإبراهيم 

مراد يوم اخلمي�س الفارط بوالية اإن قزام اأنه �صيتم "يف القريب" مراجعة 

املخطط الوطني لتهيئة االإقليم.

ع.ط

وأوضح الوزير, خالل لقاء عقده مع األعيان وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين في 
ختام زيارته للوالية, أنه "سيتم في القريب مراجعة المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم, 

سيما بالمناطق الحدودية التي يراهن عليها في أداء أدوارا هامة مع الدول المجاورة 
على غرار إن  قزام التي سيكون لها مستقبال واعدا", مشيرا في ذات اإلطار إلى أن 

هذه المنطقة "تزخر بإمكانيات كبيرة وستقوم بدورها بشكل كامل".
وأشار مراد بالمناسبة أن السلطات العليا في البالد تحرص على أن تتمتع الواليات 

العشر المستحدثة بكامل الصالحيات, بما يسمح لها التكفل بشكل ناجع بالتنمية 
وبانشغاالت المواطنين. وأكد مجددا أن هذه الزيارة "تأتي تجسيدا اللتزامات رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما خاصا للمواطن, وهو يأتي في صلب 
أولوياته لضمان العيش الكريم له أين ما كان", مضيفا أن هذه الزيارة تندرج في هذا 
السياق من خالل رصد انشغاالت المواطن, سيما ما تعلق منها بفك العزلة والتربية 

والصحة.
وأبرز في معرض رده على بعض انشغاالت السكان, أهمية التكفل بالتغطية الصحية 

والتربية وتدارك وضعية الطرقات التي توجد, كما قال, في "حالة يرثى لها", 
مؤكدا في ذات الوقت "ضرورة الحرص على تدارك هذه الوضعية ألن الطرقات 
ذات أولوية لدى المواطن بهذه المنطقة و أيضا ضرورة التكفل بانشغاالت مربي 

المواشي".
وشدد على الحرص على تجسيد المشاريع التنموية بهذه الوالية, على غرار مشروع 
حماية النسيج العمراني لمدينة إن قزام من الفيضانات, معلنا في هذا الصدد أنه سيتم 

تسجيل الشطرين الثاني والثالث من هذا المشروع الهام لمواكبة التوسع العمراني 
الذي تشهده المنطقة بما يضمن حماية النسيج العمراني من أخطار الفيضانات.

وأكد الوزير أن والية إن قزام ستكون بوابة للتبادالت التجارية مع العمق اإلفريقي, 
وهي تزخر بقدرات ال متناهية في قطاع الفالحة وستشكل منطقة جلب لالستثمارات 
المختلفة، كما أعلن أيضا أنه سيتم تسجيل عملية لتجهيز مستشفى إن قزام, ومن شأن 
هذا المرفق الصحي ومثيله بقرية تين زواتين ضمان حماية المواطنين بهذه المنطقة 

الحدودية من كل مرض وخطر صحي.
ومن بين االنشغاالت التي طرحت في هذا اللقاء عصرنة الطريق الوطني رقم 

1 وتزويد قرية تين زواتين بمياه الشرب انطالقا من منطقة تنزروفت, وتسجيل 
متوسطة جديدة بالوالية وتدعيم مربي المواشي. وقبل ذلك, تفقد مراد ورشة إنجاز 

مشروع مستشفى 60 سريرا بإن قزام, حيث أكد بالمناسبة أن رئيس الجمهورية 
السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لمسألة إنجاز الهياكل والمنشآت القاعدية 

الصحية, مشيرا في ذات الشأن إلى أن إنجاز مستشفيي إن  قزام وتين زواتين "يعد 
أولوية", موضحا أن مستشفى إن قزام الذي ينجز بمعايير تقنية جيدة يرتقب استالمه 

في يوليو القادم.
وأكد أيضا أن الدولة تولي اهتماما بالغا الستكمال كافة مشاريع الصحة عبر الوطن, 

داعيا في ذات السياق إلى ضرورة العمل للتكفل بمسألة تأطير الهياكل الصحية 
خاصة بعد إعادة فتح مدارس تكوين الشبه الطبي, مبرزا كذلك ضرورة رفع كافة 
العراقيل وتقريب المنشآت الضرورية من المواطن.وتفقد مراد مزرعة فالحية بإن 

قزام أين قدمت له فيها شروحات حول قطاع الفالحة بالوالية. 
وتحصي والية إن قزام أكثر من 170 ألف هكتار من األراضي منها 160 ألف 

هكتار رعوية و8.700 هكتار زراعية, من بينها 535 هكتارا مسقية. وسيتم 
قريبا توزيع 4.800 هكتار من األراضي الفالحية على كبار المستثمرين موجهة 
للزراعات االستراتجية, على غرار زراعة الحبوب, حسب توضيحات مسؤولي 

القطاع.

 اأقرت بتلقي اأموال مقابل فربكة

 معلومات ل�صرب موؤ�ص�صات الدولة

 اعرتافات تف�ضح تعامل "اأجلريي بارث"
 مع �ضبكة اإجرامية لزعزعة ا�ضتقرار البالد

اعرتف عنا�صر �صبكة اإجرامية حتري�صية ين�صطون حتت غطاء املوقع 

االإلكرتوين "اأجلريي بارت" بتلقيهم اأمواال من �صاحبه, عبدو �صمار, 

و�صركائه مقابل فربكة معلومات, الغاية منها زعزعة ا�صتقرار الوطن و�صرب 

موؤ�ص�صات الدولة وت�صريب تقارير اإدارية ل�صالح اأجندات معادية للجزائر.

اإ. �س/ واج

وفي اعترافات مصورة، بثتها المديرية العامة لألمن الوطني، أقر المشتبه فيهم 
تورطهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية لضرب مؤسسات الدولة عن 

 )Algérie part( "طريق التعامل مع الموقع اإللكتروني المعادي "ألجيري بارت
لصاحبه عبدو سمار المقيم بفرنسا، من خالل "فبركة وتزييف المعلومات وتسريب 

التقارير اإلدارية وفق أجندات أجنبية معادية وانتهازية، تسعى بكل الطرق إلى 
المساس بمصلحة الجزائر"، وتتشكل هذه الشبكة المتكونة من 16 شخصا من 

عناصر تم القبض عليهم، وآخرين ال يزالون في حالة فرار خارج البالد.
وعن حيثيات هذه القضية، أفاد المتهم الرئيسي والذراع األيمن لعبدو سمار، المدعو 

)س.ل( بأن الوقائع تعود إلى سنة 2015، حيث قام باستحداث حساب على موقع 
الفايسبوك، كان الغرض منه "تلقي المعلومات باسم ألجيري بارت" وهو العمل الذي 

كان يتلقى مقابله "1500 أورو، بصفته مسيرا للصفحة"، وأشار، في هذا الصدد، 
إلى أنه كان يلتقي بكل من "أمير دي.زاد"، وعبد الوهاب بوقزوحة الالجئ بفرنسا 

وكذا هشام عبود الذي كان "يحضر باستمرار عند عبدو سمار"، كما قدم المعني 
تفاصيل أخرى تتعلق بتسيير هذه الصفحة، باإلضافة إلى حساب آخر تحت االسم 

المستعار "سامنتا"، مشيرا إلى أن صديق عبدو سمار، المدعو مروان بودياب، كان 
هو من يتكفل في البداية بهذه المهمة.

وقد اعتمد عبدو سمار في تنفيذه لمخططه على موظفين يشغلون مناصب حساسة، 
قدموا له العديد من التقارير اإلدارية التي تم تزييفها "قصد التأثير على الرأي العام"، 

مقابل تلقيهم مبالغ مالية، ومن بين الذين ذكرهم المتهم الرئيسي في هذه القضية، 
المدعو بلعياد يوغرطة الذي قدم لعبدو سمار "معلومات كثيرة حول المطار، 

باعتباره ممثال لشركتين بريطانيتين كانتا تسعيان للحصول على صفقات مالية من 
مؤسسة تسيير مطار الجزائر الدولي"، وقد تم "إلغاء الصفقة عقب التحصل عليها، 

بعد أن قام مسؤول مؤسسة تسيير مطار الجزائر الدولي سابقا، الطاهر عالش، 
بإرسال وسيط من أجل الحصول على مبالغ مالية".

وتحدث المشتبه فيه )س.ل( عن حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها عبدو سمار 
اعتمادا على األموال التي يتلقاها نظير الخدمات "الخسيسة والهدامة" التي يقدمها، 
ومن بين مموليه بالداخل والخارج، ذكر المتهم رجل األعمال السابق، محي الدين 

طحكوت، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور  
وأيوب عيسيو وكذا رجل أعمال مستقر بجنيف يدعى يوسف بعجة.

كما أكد أيضا بأن عبدو سمار "عمل كثيرا مع موقع مغرب أنتيليجنس المغربي 
والذي تتأكد حين تصفحه بأنه معادي للجزائر<<، مشيرا إلى أنه "كان ينشر على 

هذا الموقع، تحت اسم الياس لعريبي، المعلومات التي ال يريد نشرها على  ألجيري 
بارت".

واعترف، في السياق ذاته، بأنه "كان قد تلقى في إحدى المرات، ولصالح عبدو 
سمار، مبلغا ماليا من أحد األشخاص من موقع مغرب أنتليجانس، يدعى ميشال، قدر 

بـ4000 أورو مقسم على أوراق من فئة 500 أورو".

استقبل وزير الصناعة الصيدالنية، علي عون، 
بالجزائر العاصمة، سفيرة جمهورية تركيا 

بالجزائر، ماهينور أوزدمير جوكتا، مرفوقة 
بوفد من مجمع عبدي إبراهيم برئاسة مديرها 

العام، بريش قفان، حيث تم تباحث سبل تعزيز 
تطوير الشراكة الثنائية في مجال الصناعة 

الصيدالنية. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، 
فقد تمحور اللقاء، الذي جمع الطرفين يوم 

الخميس الفارط بمقر الوزارة، حول مناقشات 
حول "رغبة مخبر عبدي إبراهيم في تعزيز 
استثماراتها بالجزائر من خالل إنتاج أدوية 

ذات قيمة مضافة عالية وأفاق تصديرها 

باألخص نحو األسواق األفريقية"، كما دار 
النقاش حول سبل دعم ومرافقة مخابر عبدي 

إبراهيم في مجال البحث والتطوير لفائدة 
مجمع صيدال و مركز البحث و التطوير 

التابع له.
ع.ط

اأكد وزير ال�صحة, عبد احلق �صايحي, يوم 

اخلمي�س الفارط, اأنه �صيتم اإجناز عدة 

ا�صت�صفائية جوارية وجامعية  موؤ�ص�صات 

وم�صالح ا�صتعجاالت عرب واليات �صطيف 

واإليزي وتوقرت ووهران, وذلك من 

اأجل تكفل �صحي مثايل للمواطنني حمل 

اإقامتهم.

ع.ط

و خالل جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني 
خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من 

أعضاء الحكومة, أكد السيد سايحي أن والية 
إليزي "ستستفيد من إنشاء 3 أقطاب صحية 

توجد حاليا قيد الدراسة, وذلك طبقا لتعليمات 
السلطات العليا من أجل وضع اإلمكانيات 

الصحية والعالجية في خدمة المواطن دون 
عناء التنقل إلى واليات بعيدة". وأضاف أنه, 
في إطار التحضير للمؤسسات التي ستشكل 

القطاعات الصحية, "تدعمت الوالية مؤخرا 
بمستشفى 60 سريرا بعين أمناس التي 

خصص لها غالفا ماليا قدره 120 مليون دج 
القتناء التجهيزات الجماعية, إضافة إلى 400 
مليون دج القتناء تجهيزات طبية, وستتدعم  

بمستشفيات أخرى متخصصة في أمراض 
القلب والعيون واألعصاب".

وفي رده عن سؤال يخص حاجة والية سطيف 
إلى مستشفى جامعي, أكد السيد سايحي 

أنه "سيتم دراسة مشروع إنجاز مستشفى 
جامعي جديد " بهذه الوالية في إطار "إعداد 

الخارطة الصحية الوطنية الجديدة التي 
ستحدد احتياجات كل منطقة من حيث الموارد 

المادية و البشرية باالعتماد على معطيات 
ديموغرافية, وبائية, جغرافية, بيئية, اجتماعية 

واقتصادية وكذا توجيهات المخطط الوطني 
لتهيئة اإلقليم".وأضاف بأن والية سطيف التي 

بلغ تعداد سكانها 2 مليون نسمة, "استفادت من 

تخصصات طبية إضافية, ناهيك عن استفادتها 
مؤخرا من مصلحة مستشفى استعجاالت 

سيوضع حيز الخدمة قريبا ومشاريع نائمة 
أخرى سيتم إنعاشها".

وفيما يتعلق بوالية توقرت, أعلن الوزير 
أنه "تم التكفل بالمطالب المتعلقة بسيارات 

اإلسعاف على أن يتم تدعيم حظيرة الوالية 
بسيارات رباعية الدفع, و جهاز سكانير, 

عالوة عن افتتاح مستشفى جديد متخصص 
في طب األطفال, إضافة إلى مستشفى آخر 
ب240 سريرا يرتقب استالمه شهر أبريل 
المقبل".وعن والية وهران, أشار إلى أنه 

"نظرا للضغط الذي تعرفه بلديتي عين الترك 
وبوسفر خالل موسم االصطياف, فقد تقرر 

تدعيم عين الترك بمصلحة استعجاالت, فيما 
ستستفيد بوسفر من مشروع عيادة متعددة 

الخدمات وذلك ضمن الخريطة الصحية لوالية 
وهران".

عون يبحث مع �صفرية تركيا باجلزائر �صبل ترقية التعاون الثنائي

نحو اإنتاج اأدوية ذات قيمة م�ضافة وت�ضديرها نحو الأ�ضواق الإفريقية

وزير ال�صحة يرد على ان�صغاالت نواب الغرفة ال�صفلى ويوؤكد

اإجناز هياكل �ضحية على م�ضتوى عدة وليات من الوطن



 وقد عملت الدولة على تدارك الوضع برسم 
سياسة تربوية شمولية تضمن حق التعليم للجميع 

مع السعي الى سد منابع األمية والتكفل بفئة 
األميين بفضل جملة من االجراءات والتدابير 

سمحت للجزائر أن تدخل في دائرة البلدان التي 
تنخفض فيها نسبة األمية الى 7,40 بالمائة، 

حسب آخر تقديرات الديوان.
وقد عرفت سياسة مكافحة األمية بالجزائر عدة 
مراحل, حيث تم سنة 1963 االعالن عن حملة 
وطنية هدفها مكافحة الجهل واألمية شارك فيها 

معلمون وموظفون من كل القطاعات وحققت عدة 
نتائج, سيما التفكير في ضرورة استحداث جهة 

ادارية تتكفل بهذا المجال, ما سمح بإنشاء مركز 
وطني لمحو األمية. وتواصلت جهود الدولة في 
مكافحة األمية بإطالق عدة مشاريع, على غرار 
مشروع محو األمية الوظيفي )1974-1967( 

كعامل للتنمية يتمثل في اكساب العمال المهارات 
األساسية واعطائهم تكوينا متخصصا لتأهيلهم 

مهنيا, ليتم بعدها ادراج محو األمية ضمن 
مخططات التنمية الشاملة.

وبفضل هذه االنجازات، شهدت األمية انخفاضا 

تدريجيا، حيث تراجعت نسبتها الى 43,6 
بالمائة سنة 1987 لتنخفض الى 31,6 بالمائة 
سنة 1998 بعدما كانت تفوق 74 بالمائة سنة 

1966. ولتعزيز هذه الجهود، أقرت الدولة 
سنة 2007 االستراتيجية الوطنية لمحو األمية, 

تميزت بوضع برامج واسعة واعتماد مناهج 
مدروسة وتسخير كل االمكانيات المادية والموارد 

البشرية الضرورية, وهذا بتظافر الجهود بين 
الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار 

والدوائر الوزارية والمجتمع المدني.وأعطت هذه 
االستراتيجية األولوية للمرأة والفتاة وللمناطق 
الريفية والنائية وللشريحة العمرية من 15 إلى 
49 سنة بغية تمكين هذه الفئات من المساهمة 

بشكل فعال في التنمية بمختلف أنواعها.
وحسب الديوان، فان عدد المسجلين في فصول 

وأقسام محو األمية منذ الشروع في تنفيذ 
االستراتيجية سنة 2008 بلغ 4.966.615 دارسا 

منهم 87 بالمائة اناث وتخرج 3.522.860 
أميا على المستوى الوطني, أي ما يعادل نسبة 

70,93بالمائة من مجموع المسجلين.
من جهة أخرى, أضاف الديوان أنه تم سنة 

2022 ادماج 986 دارسا في التعليم عن بعد 
و204 آخر في التكوين المهني, مشيرا الى أنه تم 
ادراج تكنولوجيات االعالم واالتصال في عمليتي 

التعليم والتعلم من خالل رقمنة الكتب والمناهج 
الخاصة بتدريس محو األمية, الى جانب انجاز 

تطبيقات معلوماتية.
وأكد الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار 

عزم الجزائر على تجسيد األهداف الوطنية 
المرجوة وتوصيات العقد العربي لمحو األمية 

وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل الطرائق 
البديلة في عمليات محو األمية بمختلف أشكالها 
ومفاهيمها الجديدة في ظل ما توفره الدولة من 

اهتمام وامكانيات مادية ومعنوية قصد بناء جزائر 
جديدة بمجتمع أكثر تعليما واستدامة. ويشار 
إلى أن نسبة األمية في الجزائر قد تراجعت 

عام 2022 لتصل إلى حدود 7,40 بالمائة من 
السكان، وفق ما صرح به سابقا المدير العام 

للديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار، كمال 
خربوش الذي لم يستبعد إمكانية القضاء على هذه 
اآلفة في آجالها المحددة في برنامج األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة آفاق 2030.

عزيز طواهر
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 مبنا�سبة اليوم العربي

ملحو الأمية امل�سادف للثامن جانفي 

 املجل�س الوطني حلقوق 
 الإن�سان يحيي جهود الدولة 
يف الق�ساء على ظاهرة الأمية

حيا املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأم�س، جهود الدولة 

يف الق�ساء على ظاهرة الأمية، م�سجل ارتياحه للإجنازات 

املحققة يف اإطار جت�سيد "تنمية م�ستدامة تبنى على اأ�س�س 

�سلبة جلزائر تت�ساوى فيها الفر�س".

ع.ط

وفي رسالة له بمناسبة اليوم العربي لمحو األمية المصادف للثامن 
جانفي من كل سنة، قال المجلس إنه "انطالقا من وعيه بخطورة 

األمية"، فإنه "يحيي جهود الدولة التي تطلق باطراد برامج خاصة 
رامية للقضاء على األمية في أوساط النساء والبدو الرحل ولدى 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مع إشراك فعاليات المجتمع 
المدني في تعميم التحسيس والتوعية لدى كل سكان المناطق 

إلدماج كل الشرائح االجتماعية".
وفي ذات السياق، جدد المجلس "دعمه المطلق لجهود الدولة 

والمجتمع المدني في القضاء على األمية في مجتمع يتجه نحو 
تحقيق تنمية مستدامة تبنى على أسس صلبة لدولة تتحقق فيها 
مبادئ جزائر تتساوى فيها الفرص"، مسجال بكل ارتياح هذه 
االنجازات التي تدخل بكل فخر واعتزاز في سجالت مفاخر 

األمة. وفي إطار أداء مهمته بمرافقته مختلف المصالح المعنية في 
القضاء نهائيا على األمية، تعهد المجلس أن يسجل ضمن خطته 
الوطنية لحقوق اإلنسان "العمل على محو األمية، وهو ما يندرج 
ضمن برامج الدولة التي تنسجم مع آجال رزنامة األمم المتحدة 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع آفاق 2030".
وبمناسبة اليوم العربي لمحو األمية الذي أقرته جامعة الدول 

العربية سنة 1970، ذكر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بجهود 
الدولة الجزائرية في مجابهة هذه اآلفة منذ االستقالل، حيث 

"رفعت الجزائر سقف التحدي عاليا وسارت بخطى ثابتة في 
طريق القضاء على األمية بين مواطنيها"، مبرزا أن هذا "الموقف 

الحازم في مواجهة األمية كان تعبيرا عن رد فعل قوي إزاء 
تجهيل االستعمار العمدي ألبناء الجزائر".

وأشار إلى أن برامج الدولة تقاطعت مع "العمل المشرف" 
لجمعيات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية "اقرأ"، مضيفا أن 

"األولوية أعطيت في كل هذه البرامج لشريحة الفتيات وساكنة 
المناطق الريفية وللشريحة العمرية 15-49 سنة، وذلك نظرا 

للتأثير االجتماعي واالقتصادي الذي تنطوي عليه هذه الشريحة 
وما ينتظر منها من دور فاعل في المشاركة في الحياة الوطنية"، 

مبرزا أن نتائج هذه الجهود أدت الى "تراجع نسبة األمية في 
المجتمع الجزائري لتصل إلى 7،40 بالمائة في سنة 2022".

 لإقتناء التجهيزات وال�سفن

 التي ميكن ت�سنيعها باجلزائر 

اإ�سداء تعليمات للموؤ�س�سات العمومية 
بعدم اللجوء للمناق�سات الدولية
أعلن وزير النقل, كمال بلجود, أمس، بتيبازة أنه سيتم إسداء 

تعليمات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية بعدم اللجوء 
للمناقصات الدولية القتناء التجهيزات والسفن التي يمكن تصنيعها 

بالجزائر وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية. وجاء هذا التصريح 
على هامش حضور بلجود رفقة وزيري الصناعة أحمد زغدار و 
الطاقة والمناجم محمد عرقاب, عملية إستالم أول قاطرة فوالذية 

بحرية بطول 14 متر وبنسبة إدماج تقدر ب 65 بالمائة من 
صناعة المجمع العمومي لصناعة و صيانة السفن "إيكوراب" 

ببوهارون, لفائدة شركة تسيير و إستغالل طرفيات موانئ 
المحروقات "أس تي أش" )فرع سوناطراك(.

وقال بلجود: "سيتم إسداء تعليمات للمؤسسات العمومية 
المتخصصة في النقل البحري بعدم اللجوء للمناقصات الدولية 

إلقتناء التجهيزات و السفن التي تمتلك الجزائر القدرات و 
الكفاءات لتصنيعها محليا من طرف مؤسسات عمومية" على 
غرار مجمع صناعة و صيانة السفن "إيكوراب" ببوهارون.

وكشف عن منح صفقة اقتناء 3 أو 4 قاطرات فوالذية بحرية من 
مجمع "إيكوراب" بعد أن كانت مصالح الوزارة بصدد التحضير 
لمناقصة دولية من أجل إقتناء هذا النوع من القاطرات خالل سنة 

2023، كما دعا الوزير مجمع "إيكوراب" للعمل بالتنسيق مع 
مؤسسات النقل البحري إلعداد خارطة طريق تخص الصيانة 

خاصة تلك المتعلقة بالسفن الكبرى.
ع.ط

ملبنة ال�سومام تطمئن بخ�سو�س 
ال�سري العادي مل�سنع الإنتاج

فندت ملبنة الصومام, أمس، في بيان لها, األخبار المتداولة حول 
توقف االنتاج على مستوى مصنعها, مؤكدة انه سيتم "اتخاذ جميع 

التدابير الالزمة" من اجل تموين السوق. وأوضح ذات البيان, 
"لقد سجلنا بكل اسف منشورات حديثة على مواقع التواصل 

االجتماعي, تتعلق بتوقف االنتاج على مستوى مصنعنا, و عليه 
فإننا نؤكد من خالل هذا البيان, ان هذه المعلومات ليست صادرة 

عنا"، كما اشار ذات المصدر, الى ان ملبنة الصومام, "ليست 
لها مسؤولية بخصوص مضمون هذه األخبار", مطمئنة في ذات 

السياق, "بان الوضع سيعود الى طبيعته في اقرب وقت, و سنقوم 
بكل ما هو ضروري لتموين السوق بمنتجات الصومام".

ر.ن

تراجع ن�سبة الأمية اإىل حدود 7.4 باملائة يف �سنة 2022

بعد اأكرث من 60 �سنة من ال�ستقالل..
اجلزائر تك�سب رهان حمو الأمية 

حتتفل اجلزائر اليوم باليوم العربي ملحو الأمية، حيث قطعت اأ�سواطا كبرية يف جمال حمو الأمية 

منذ ال�ستقلل، وا�ستطاعت اأن تك�سب رهانا كبريا عرب اإطلق م�ساريع وو�سع خمططات ومناهج 

مدرو�سة واعتماد ا�سرتاتيجية وطنية وا�سحة املعامل مع ت�سخري الو�سائل املادية واملوارد الب�سرية 

ملكافحة هذه الآفة..وكانت ن�سبة الأمية يف اجلزائر قد بلغت 85 باملائة غداة ال�ستقلل يف اأو�ساط 

اجلزائريني، وذلك نظرا ل�سيا�سة التجهيل التي انتهجها امل�ستعمر طيلة فرتة الحتلل.

اجلزائر حتيي اليوم العربي ملحو الأمية 

 جمعية " اقراأ "  �ساهمت يف حترير اأكرث من 2 مليون �سخ�س من الأمية

ساهمت الجمعية الجزائرية لمحو األمية " اقرأ 
" في محو أمية أكثر من 2 مليون شخص على 

مدار 30 سنة، في وقت وصلت فيه نسبة القضاء 
على هذه الظاهرة بالجزائر إلى 8.71 بالمائة 
السنة الماضية، حسب أرقام الديوان الوطني 

لمحو االمية.

ع.ط

أوضحت جمعية ><اقرا<< في بيان لها بمناسبة 
احياء اليوم العربي لمحو االمية المصادف لـ 8 
يناير من كل سنة، أنها ساهمت على مدار 30 

سنة في محو أمية اكثر من 2 مليون شخص من 
بينهم 1.8 مليون امرأة.ووصلت نسبة القضاء 
على االمية في الجزائر خالل سنة 2020 الى 

8.71 بالمائة، حسب أرقام الديوان الوطني لمحو 
االمية، الواردة في بيان جمعية "اقرأ".

واستعرضت الجمعية مساهمتها في هذا الشأن 
من خالل االشارة الى مراكز جوارية لمحو 

االمية وتكوين وادماج المرأة و الفتاة بالتعاون مع 
السلطات المحلية و المؤسسات الخاصة و البالغ 

عددها 15 مركزا تم انشاؤها في األوساط الريفية 
ومناطق الظل، على أمل أن تعمم تلك المراكز 

عبر كامل البلديات، كما عملت ><اقرا<< على 

تطوير العمل التشاركي الذي تنتهجه مع عدة 
قطاعات لتنفيذ برامجها ميدانيا.وسطرت الجمعية 

لالحتفال بهذا اليوم برنامجا يتضمن أبوابا مفتوحة 
تحسيسية ومعارض، في ظروف استثنائية في 
ظل جائحة كورونا و التي انعكست سلبا على 

برامج التنمية وخاصة برامج محو االمية.
واختارت الجمعية أن تكون االحتفاالت الرسمية 

لهذه السنة بوالية ادرار، أين ستقام لقاءات 
تحسيسية و جوارية حول محو االمية في "أثناء 
كوفيد-19 و ما بعدها". وسيتم إحياء هذا اليوم 

عبر كافة المكاتب الوالئية إلبراز سيرورة عملية 
محو األمية بالجزائر من خالل تقييم االستراتيجية 

الوطنية لمحو االمية من قبل القطاع المعني، 
يضيف البيان. ودعت الجمعية إلى استحداث 

طرق تدريس جديدة ضمن برامج محو االمية 
السيما بعد تداعيات جائحة كورونا السلبي 

على العملية التعليمية الرامية للقضاء على هذه 
األخيرة، مشيرة الى غياب برامج في هذا السياق 
عبر كثير من بلدات العالم و خاصة منها العربية.

وقالت الجمعية إن البرامج الجديدة يجب أن 
تراعي تطبيق أهداف التنمية المستدامة و 

أبرزها ضمان التعليم الجيد والمنصف و الشامل 
مع تعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع و 
ضرورة االهتمام بمعلم محو االمية و تدعيم 

قدراته التربوية.وأكدت الجمعية على تنشيط 
حمالت توعية و تحسيسية مع تفعيل الدور 

االعالمي المحلي و الوطني بغية تحفيز الراغبين 
لاللتحاق بفصول محو االمية مع تفعيل التعليم 
في اطار محو االمية والتأهيل إلعطاء مفهوم 

جديد لهذا الغرض عن طريق تخصيص مراكز 
للتكوين المهني ودور الشباب الستغالل الوسائل 

المادية والبيداغوجية.
كما أكدت الجمعية على أهمية االستفادة من 

الخبرات و التجارب العالمية واإلقليمية لمكافحة 
هذه الظاهرة، مع اقتراح مشاريع ودراسات 
و بحوث لتعزيز العالقات مع مراكز البحث 

العلمي.ودعت "اقرا" بذات المناسبة للتركيز على 
الحمالت التحسيسية في مناطق الظل مع تشجيع 
استخدام التكنولوجيات و المعلومات و االتصال 
في برامج محو االمية و انشاء مراكز جوارية 

لمحو االمية تهدف الى تكوين المرأة و إدماجها.
وشددت على االهتمام باستخدام تقنية التعليم عن 
بعد و انتشار التعليم االفتراضي الذي يتم توظيفه 
في برامج تعليم الكبار وكذا االهتمام بالدراسات 

والبحوث العليمة و االعتماد عليها عن طريق 
وضع خطة مستقبلية تستجيب لمتطلبات الوضع 

الحالي الناجم عن جائحة كورونا، كما ناشدت 
الجمعية الشبكة العربية لمحو االمية وتعليم الكبار 



إستعرض أمس كمال بداري، حصيلة مرحلية للقطاع في برنامج عمل الحكومة من 
سبتمبر إلى ديسمبر 2022، وقال بداري، في ندوة وطنية للجامعات بمقر الوزارة، 
بحضور رؤساء الجامعات، إن الهدف من هذه الندوة هو تقييم ذاتي مرحلي للثالثة 
أشهر الماضية، وإبراز نجاحات حققها القطاع ومعالجة نقاط الضعف الحقا. وأكد 
على  يرتكز   ،2022/2021 للفترة  للحكومة  االستراتيجي  البرنامج  أن  الوزير 
اإللتزام بـ41 تعهدا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتكون من تسع برامج 

إستراتيجية.
ن�سعى لتحقيق 170 باملائة من الربنامج يف 2024

وأبرز بداري، التكفل بكل برامج الحكومة بتحقيق 83.03 بالمائة من البرنامج 
بالمائة من  113 و123  بين  ما  تحقيق  الوزير  ويتوقع  بالمائة،   60 تفوق  بنسبة 
 170 نسبة  تحقيق  من  الرفع  أردنا  وإذا  جيدة،  نتيجة  "تعتبر  وقال:  األهداف. 
بالمائة، بعد سنتين اي ديسمبر 2024، يجب تقوية وتيرة العمل واتخاذ إجراءات"  
2023 ستكون سنة  العلمي عن أن  العالي والبحث  التعليم  بالمقابل كشف وزير 
هذا  في  جديدة  عروض  بتقديم  الجامعات  لرؤساء  متوجها  اإلصطناعي،  الذكاء 
في  "فكرنا  بالقول  مضيفا  حاليا.  الموجودة  التخصصات  في  إدخاله  أو  المجال 
مهن المستقبل وإدخال الذكاء اإلصطناعي في برامجنا التعليمية، وهذا تحضيرا 
للسنوات القادمة" وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي سواء في 

الجزائر أو البلدان األخرى يخضع لثالث مظاهر، أولها رغبة الطلبة في التعليم 
العالي، وثانيا تنوع التعليم العالي، وثالثا إثراءه بما يتماشى مع متطلبات العصر 
بداري في سياق متصل   العولمة. كما ذكر  بعد  القادمة ما  المرحلة  تقتضيه  وما 
أن اعتماد سياسة صفر ورق والتعليم والعمل عن بُعد أثناء وبعد جائحة كورونا، 

أصبح معيارا في التعامالت اليومية للقطاع.
ح�سول الطلبة على �سهادتني يف نف�س الوقت حمل درا�سة

بالمقابل  كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحة 
تدرس امكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت. وقال الوزير، في 
إجابته على أسئلة الصحفيين، على هامش إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات: 
"فكرة الحصول على شهادتين في نفس الوقت هي في طور الدراسة" وأوضح 
نفس  في  يكون  قد  البكالوريا،  شهادة  لحامل  المسارين  في  التسجيل  أن  الوزير، 

المؤسسة والقسم أو يكون عن طريق التعليم عن بعد أو التعلم الحضوري. 
مضيفا أن الهدف من هذا اإلجراء، هو تجويد التعليم العالي من أجل أن ينخرط 
خريجي الجامعات في مجال اللغات انخراطا سلسا في الحياة المهنية خاصة وأن 
التشغيل يتغير من سنة إلى اخرى. وشدد بداري، على أن الجامعة يجب  سوق 
كل  مع  يتأقلم  أن  يمكنه  منتوجا  العمل  لسوق  وتعطي  التغيرات  هذه  تواكب  أن 

التغيرات.

سنة  أن  عرقاب,  محمد  والمناجم,  الطاقة  وزير  أكد 
2023 ستشهد تسريع و تسليم العديد من المشاريع في 
واليات  من  عدد  مستوى  على  والغاز  الكهرباء  مجال 
الوطن, خصوصا بعد رفع العراقيل التي كانت سببا في 

تأخرها في المدة األخيرة.
الماضي  الخميس  علنية,  جلسة  خالل  ذلك  وجاء 
الشفوية,  الوطني, خصصت لألسئلة  الشعبي  بالمجلس 
ترأسها نائب رئيس المجلس, عبد هللا عماري, بحضور 
وأوضح  عزوار.  بسمة  البرلمان  مع  العالقات  وزيرة 
)التجمع  مفتاح  احسن  للنائب  سؤال  على  ردا  عرقاب 
الوطني الديمقراطي( بخصوص مشروع تزويد بلديات 
شمال والية ميلة بالغاز الطبيعي بأن المشروع يعرف 
حاليا نسبة تقدم في االشغال قاربت 88 بالمائة, الفتا الى 
االنابيب  في  نقص  أساسا عن  نجم  المسجل  التأخر  ان 
بقطر 8 بوصة و اعتراض بعض أصحاب األراضي 
أنه  الخصوص  بهذا  وأفاد  الصعبة.  التضاريس  وكذا 
من  الصناعة  ووزارة  الوزارية  دائرته  بين  االتفاق  تم 
تستوردها  -التي  القنوات  من  النوع  هذا  تصنيع  اجل 
الجزائر حاليا- على مستوى مصنع الحجار لتموين هذا 

المشروع وأيضا لتزويد كافة مشاريع القطاع المتوقفة 
عبر الوطن بما يسمح بتسريع وتيرة مشروع ربط شمال 
ميلة بالغاز "وحل المشكل نهائيا خالل الثالثي االول من 
العام الجاري". وبخصوص سؤال للنائب جمال قريش 
انجار  مشاريع  حول  الوطني(  التحرير  جبهة  )حزب 
محطات تحويل الكهرباء بوالية ميلة أكد الوزير أن هذه 
األخيرة "مكتفية بصفة جيدة من الطاقة", مضيفا أنه سيتم 
تعزيزها باستالم "قريبا" لمحطتي التحويل الكهربائيتين 
واد سجين وميلة بقدرة 80 ميغا/فولت/أمبير لكل منهما 
األول  السداسي  خالل  الخدمة  حيز  تدخال  ان  على 
بالكهرباء  الربط  نسبة  أن  الوزير  وأبرز    .2023 من 
نسبة  وصلت  فيما  بالمائة  9ر98  ب  قدرت  بالوالية 
الربط بالغاز 81ر65 بالمائة. وعن سؤال طرحه النائب 
محمد األمين مبروكي )حركة مجتمع السلم( بخصوص 
)المدية(  بوسيف  عين  بدائرة  الطبيعي  الغاز  إيصال 
ومن  برامج  عدة  من  استفادت  الوالية  أن  أكد عرقاب 
الذي  التكميلي  والبرنامج   2014-2010 برنامج  بينها 
يرمي الى ربط ازيد من 50 الف منزل بالغاز ما سمح 
الى  الفتا  بالمائة,   66 من  ألزيد  التوصيل  نسبة  برفع 

انه من أصل 64 بلدية هناك 57 بلدية مربوطة بشبكة 
بالطاقة  التزويد  مشاريع  ان  الوزير  وأضاف  الغاز. 
الكهربائية والغاز بالوالية تسير بوتيرة جيدة حيث انتقل 
الى  االخيرة  الفترة  في  بالكهرباء  الساكنة  ربط  معدل 
97 بالمائة وسيصل الى "99 بالمائة عند االنتهاء من 
البرامج الحالية وهذا خالل سنتي 2023 و2024". من 
جهة أخرى أكد وزير الطاقة أن مشروع انجاز محطة 
في  تأخرا  الذي عرف  )الجلفة(  بعين وسارة  الكهرباء 
اإلنجاز سيدخل حيز الخدمة جزئيا في الصائفة المقبلة 
على أن ينطلق في اإلنتاج بشكل نهائي في 2024 بطاقة 
1262 ميغاواط, مشيرا الى ان نسبة االشغال تبلغ حاليا 
اكثر من 72 بالمائة. وأوضح عرقاب, ردا على سؤال 
النائب أحمد ربحي )حزب جبهة التحرير الوطني(, ان 
التأخر المسجل في السنوات الفارطة مرده الى المشاكل 
الوضع  وتأثير  المنجزة  الشركة  واجهت  التي  المالية 
الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19 منوها بأهمية هاته 
المنشأة الطاقوية التي ستغطي والية الجلفة و الواليات 
)حركة  شرشار  رشيد  للنائب  سؤال  وعن  المجاورة. 
البناء الوطني( عن التشغيل في المؤسسات النفطية على 

المشاريع  ان  الطاقة  وزير  أكد  وهران  والية  مستوى 
المسطرة في مجال البتروكيمياء بالوالية ستعطي دفعا 
كبيرا لالقتصاد وللتشغيل بالمنطقة على حد سواء كون 
هذا الفرع يعد "مستقبل الصناعة البترولية بالجزائر". 
ببطيوة  بسوناطراك  التمييع  مصنع  ان  وأضاف 
فور  االختيار  عملية  ستتم  حيث  عامال   115 سيوظف 
الشروط  كل  وتوفير  المترشحين  قوائم  معالجة  إتمام 
من  األول  الثالثي  "في  وهذا  والبشرية  اللوجستيكية 
السنة الجارية" بعدما تأخرت العملية بسبب الوباء وكذا 
أرسلتها  التي  بالمترشحين  الخاصة  المعلومات  نقص 
أما عن مساهمة  للتشغيل.  المحلية  الوكالة  لسوناطراك 
المجمع النفطي في النشاط االجتماعي بالمناطق الشرقية 
لوهران قال عرقاب ان سوناطراك تقوم برعاية العديد 
من النوادي الرياضية منذ 2009 كما تنازلت عن قاعة 
رياضية لفائدة والية وهران التي تبلغ نسبة إنجازها 70 
بأسعار  مكتملة  غير  تجارية  وكذا عن محالت  بالمائة 
وهران  لوالية  الدولة  أمالك  إدارة  طرف  من  محددة 

بمساحة 5.280 م.2
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اأعلن عن ح�سيلة قطاعه والأهداف امل�ستقبلية، الوزير بداري:

در��صة �أكرث مــن تخ�ص�ص 
جامــــعي �صيكــون ممكــننا 

lنحو تعزيز تخ�ص�صات �لذكاء �ال�صطناعي يف �جلز�ئر
اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي كمال بداري، عن اأن 2023 �ستكون �سنة الذكاء ال�سطناعي، داعيا اجلامعات لتقدمي عرو�س جديدة 

يف هذا املجال اأو اإدخاله يف التخ�س�سات املوجودة حاليا، كما ذكر الوزير اأن اعتماد �سيا�سة �سفر ورق والتعليم والعمل عن ُبعد اأثناء وبعد جائحة 

كورونا، اأ�سبح معيارا يف التعامالت اليومية لقطاعه  م�سريا يف �سياق اأخر اأن م�ساحلة تدر�س امكانية ح�سول الطلبة على �سهادتني يف نف�س الوقت.

�س.زمو�س

ق�سد م�ساعفة مرافق ال�ستقبال 

وتطوير اخلدمات، حمادي يعلن:

تعزيز �ال�صتثمار
 �ل�صياحي وت�صهيالت 

للم�شتثمرين لإجناز امل�شاريع
حمادي  ياسين  التقليدية,  والصناعة  السياحة  وزير  كشف 
خالل  من  السياحي  النشاط  وترقية  لتحسين  قطاعه  سعي 
الخدمات وكذا تعزيز  مضاعفة مرافق االستقبال وتطوير 
دخول  عن  معلنا  السياح  الستقطاب  والتسويق  الترويج 

وشيك لعديد من المرافق السياحية عبر الوطن.
وفي رده على أسئلة شفوية طرحها نواب المجلس الشعبي 
الوطني, الخميس الماضي تضمنت التكفل بالمنابع الحموية 
جيجل  بوالية  السياحية  المشاريع  وتعزيز  البويرة  بوالية 
التقليدية  والصناعة  السياحية  بالمواقع  التكفل  جانب  إلى 
إلى  جاهدا  يسعى  "القطاع  أن  الوزير  أوضح  بالمنيعة, 
للمستثمرين  تسهيالت  بتقديم  السياحي  االستثمار  تعزيز 
وتحسين مستوى  العلمية  المعايير  وفق  مشاريعهم  إلنجاز 
السنة  خالل  "تم  بأنه  اإلطار  هذا  في  وذكر  الخدمات". 
الفارطة استقطاب الكثير من السياح الذين اختاروا قضاء 
التي عرضت  التنافسية  بالنظر لألسعار  عطلهم في بلدهم 
الخدمات".  وتحسين  اإليواء  مرافق  توفير  وكذا  عليهم 
الفاعلين  كل  مع  الشراكة  دعم  "وجوب  على  ركز  كما 
قريبا  "سيتم  أنه  إلى  مشيرا  السياحي",  بالقطاع  للنهوض 
على  العمل  جانب  إلى  للسياحة  الوطني  المجلس  تفعيل 
المتعاملين  بين مختلف  الحقيقية والنزيهة  المنافسة  تشجيع 
وذكر  للقطاع".  التنظيمية  القوانين  مراجعة  جانب  إلى 
النظر  إعادة  حاليا  "يجرى  بأنه  السياق,  ذات  في  حمادي 
في القانون التوجيهي للسياحة ومختلف النصوص األخرى 
الخاصة بالنشاط السياحي", مبرزا "أهمية تحسين صورة 
الوجهة السياحية الجزائرية وتعزيز الترويج والتسويق مع 
التركيز على ضرورة تعميم استعمال وسائل تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال الحديثة". كما شدد الوزير على "وجوب 
االستعانة بالخبرات األجنبية لبلوغ االحترافية وكذا التكفل 
والتسيير,  التأطير  مستوى  وتحسين  البشري  بالعنصر 
البرامج  وتحيين  دوليا  بها  المعمول  المقاييس  مع  تماشيا 
سؤال  على  رده  وفي  السوق".  متطلبات  وفق  التكوينية 
حول التكفل بتهيئة المحطات الحموية بوالية البويرة, ذكر 
حمادي بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها هذه 
بالنظر  إنجاز مشاريع حموية  "أهمية  إلى  الوالية, مشيرا 
للمنابع الحموية التي تتوفر عليها الوالية". وأشار في هذا 
اإلطار إلى "مشروع إنجاز محطة حموية ببلدية الهاشمية 
يتم  ولم   2006 منذ  الخواص  أحد  بإنجازها  تكفل  والتي 
إنجازه إال جزء منه ألسباب تقنية أدت إلى تجميده", مؤكدا 
قريبا من طرف  توسعة مشروعه  في  االنطالق  أنه سيتم 
هذا المستثمر. من جهة أخرى, شدد حمادي على "ضرورة 
بالنظر  بامتياز  سياحيا  قطبا  لجعلها  جيجل  بوالية  التكفل 
أن  إلى  مشيرا  عليها",  تتوفر  التي  السياحية  للمؤهالت 
ولدى  السياحي".  للتوسع  منطقة   19 على  تتوفر  "الوالية 
الجانب  في  المنيعة  تحتلها والية  التي  المكانة  إلى  تطرقه 
ثراء  على  "تتوفر  الوالية  هذه  أن  الوزير  أكد  السياحي, 
الصناعة  "أهمية  مبرزا  استغاللها",  يجب  متنوع  سياحي 
التقليدية وتنوعها بالمنطقة".  وقال في هذا اإلطار, أنه يتم 
والحرف  التقليدية  الصناعة  دار  إنجاز  في  الشروع  قريبا 

الذي جمد خالل السنوات الماضية.
�س.زمو�س

بعد رفع العراقيل التي كانت �سببا يف تاأخرها، عرقاب: 

ت�شريع ت�شليم العديد من امل�شاريع يف جمال الكهرباء والغاز عرب الوطن



اختيار باتنة كوالية منوذجية:

اإطالق املن�صة الرقمية التعليمية لفائدة 
الدار�صني بف�صول حمو الأمية

األمية  محو  فصول  في  الدارسين  لفائدة  التعليمية  الرقمية  المنصة  الماضي  الخميس  أطلقت 
كمبادرة نموذجية من والية باتنة بإشراف رئيس الجمعية الجزائرية لمحو األمية "إقرأ", حسين 
خليل.وأكد خليل/وأج، على هامش اليوم الدراسي الذي نظم بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة 
"باتنة 2" الشهيد مصطفى بن بولعيد بمدينة باتنة، حول تفعيل عملية الرقمنة في قطاع محو 
األمية أن "والية باتنة تعد نموذجية في هذا المجال وأن المبادرة التي نجح في تجسيدها المكتب 
الوالئي للجمعية محليا ستبذل المجهودات الالزمة من أجل تعميمها على باقي واليات الوطن". 
واعتبر خليل في اللقاء الذي جاء تحت شعار "محو األمية بالتكنولوجيا الرقمية والمشاركة في 
الرقمية حيز االستغالل يعد  المنصة  الرئيس" أن دخول هذه  التنمية الوطنية وتجسيد برنامج 
"مكسبا هاما للجمعية ودعما لمساعيها في مكافحة ظاهرة األمية التي انخفضت بالجزائر بفضل 
تظافر جهود الجميع بما فيهم جمعية اقرأ إلى 7,4 بالمائة, حسب أخر احصائيات الديوان الوطني 
لمحو األمية وتعليم الكبار وكانت تقدر في سنة 2008 ب 22 بالمائة". وأشار رئيس مركز تقنية 
المعلومات بجامعة باتنة 2, عبد الحميد دخينات, المشرف على تجسيد المنصة الرقمية التعليمية 
بين  الماضية  السنة  أبرمت  اتفاقية  "وفق  جاءت  المبادرة  أن  إلى  محليا,  "إقرأ"  لفائدة جمعية 
الطرفين مما سمح بتكوين حوالي 60 معلما على دفعتين فيما يخص التعرف على المنصة وكيفية 
استخدامها وأيضا إنشاء المحتوى المتعلق بالدروس الموجهة للمتمدرسين عن بعد". وأضاف 
المختص أن "إطالق المنصة جاء بعد االنتهاء من تكوين المعلمين, على أن يتم إثراء التجربة 
وتحسين محتواها بغية التكفل بالدارسين الذين ال يمكنهم التنقل للدراسة حضوريا بفصول محو 
األمية المفتوحة عبر مختلف مناطق الوالية" و الذين بلغ عددهم الموسم الجاري, حسب رئيس 
المكتب الوالئي للجمعية, لزهر مذكور 2.500 متمدرس ومتمدرسة, باإلضافة إلى الوافدين 
على الورشات التكوينية لمحو األمية الوظيفي. وتضمن اليوم الدراسي الذي شارك فيه ممثلون 
للجمعية من 17 والية من مختلف أنحاء الوطن تقديم عدة مداخالت ركزت على دور الرقمنة 

والتعليم اإللكتروني في ميدان محو األمية.
�س.ز

الوادي: 

 توزيع م�صاعدات لفائدة 
العائالت املعوزة باملناطق احلدودية

أطلقت الخميس المنصرم حملة تضامنية لتوزيع المساعدات على 200 عائلة معوزة من البدو 
الرحل بالمناطق الحدودية تزامنا مع موجة البرد في فصل الشتاء، كما علم من المنظمين.و 
تشمل هذه الحملة التضامنية التي تنظمها جمعية "النبراس" للعمل التطوعي والتكافل اإلجتماعي 
في يومها األول توزيع 90 مساعدة على ثالثة تجمعات للبدو الرحل المتاخمة لقرية "الدويالت" 
التابعة إلقليم بلدية بن قشة الواقعة بالشريط الحدودي )130 كلم عن عاصمة الوالية (، كما 
يومها  في  المبادرة  هذه  تمس  أن  يرتقب  و  صالح.  بوصبيع  العايش  الجمعية  رئيس  أوضح 
الثاني 110 عائلة فقيرة ومعوزة تتمركز بعدد من القرى النائية والمناطق المعزولة على غرار 
"السباييس " و"بنت معمر" و"بوراس" و"قارة الذيب" و"لحثيرية" التابعة إلقليم بلدية الطالب 
الحملة  هذه  تأتي  و  المصدر.  ذات  وفق  الوالية(,  عاصمة  وجنوب  شمال  كلم   90( العربي 
التضامنية "شتاء 2023" في إطار تجسيد البرنامج المسطر من الجمعية الرامي إلى استهداف 
600 عائلة معوزة من سكان البدو الرحل بالمناطق الحدودية سيما ببلديات الشريط الحدودي 
)دوار الماء والطالب العربي وبن قشة(، مثلما كما جرى شرحه. و تتضمن المساعدات طرود 
مواد غذائية واسعة االستهالك باإلضافة إلى األفرشة واألغطية والبطانيات، كما ستستفيد بعض 
العائالت من خيم. و قد تجند للقيام بتوزيع تلك المساعدات التضامنية أزيد من 50 متطوعا أخذوا 

على عاتقهم مسؤولية توصيل هذه اإلعانات إلى األسر المستهدفة.
س.زموش/واج

احت�سنتها مدينة ق�سنطينة 

 حتت �سعار "طاقة ذكية جليل ذكي"

 10وليات ت�صارك يف البطولة اجلهوية 
للروبوت والذكاء ال�صطناعي 

استقطبت البطولة الجهوية للروبوت و الذكاء االصطناعي لناحية الشرق التي احتضنتها مدينة 
قسنطينة تحت شعار "طاقة ذكية لجيل ذكي" أزيد من 300 مشارك تتراوح أعمارهم ما بين 
4 و 16 سنة يمثلون 10 واليات.و ارتكزت المنافسة التي انطلقت الخميس الماضي والموجهة 
لمختلف الفئات بالقاعة متعددة الرياضات برشاش بلقاسم بحي فياللي بعاصمة الوالية, حول 
إيجاد حل لمشاكل الطاقة باستعمال الروبوت والذكاء االصطناعي و كذا البرمجيات و اقتراح 
إلى مسابقة  إضافة  في عدة مجاالت,  الذكاء االصطناعي  و  الروبوت  استعمال  بشأن  نماذج 
في السومو )تنافس الروبوت فيما بينها باستعمال البرمجيات( و سرعة التحكم في الروبوت 
باألوامر. و أبرز بالمناسبة مدير منظومة الروبوت التعليمي الجزائر, فؤاد لموشي, في تصريح 
ل/وأج أهمية هذه التظاهرة التي تهدف إلى "الدفع قدما بميادين البرمجة والروبوت والذكاء 
االصطناعي من خالل غرس مبادئهم لدى الطفل وتحويله من مستهلك سلبي للتكنولوجيا إلى 
مستهلك إيجابي لها على أمل أن يكون منتجا لها في المستقبل". و قال أن أغلب النماذج التي 
تم عرضها بالمناسبة و القابلة للتجسيد على أرض الواقع تتمحور حول اقتراح حلول لمشاكل 
في  متوجين  عدة  مشاركة  تعرف  البطولة  هذه  أن  إلى  مشيرا  إنتاجها,  و  ترشيدها  و  الطاقة 
النسخة السابقة للبطولة العربية المفتوحة ال13 للروبوت 2022 التي نظمت في شهر جويلية 
المنصرم بمصر مما سيسمح بالرفع من سقف المنافسة. من جهتها أوضحت رئيسة نادي التميز 
العلمي لقسنطينة, مريم سرارمة, أن هذه البطولة الجهوية التي بادر إلى تنظيمها ذات النادي 
بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينة ومنظومة الروبوت التعليمي الجزائري 
هي بمثابة تصفيات مؤهلة للبطولة الوطنية الخامسة المؤهلة بدورها للبطولة العربية ال 14 
للروبوت موسم 2023 المزمعة بدولة قطر. و أشارت سرارمة إلى أن إجراء هذه البطولة 
بقسنطينة يدخل في إطار التحضير الحتضان البطولة العربية في المواسم القادمة بالجزائر, 
مضيفة بأن هذه المنافسات تعد فرصة الكتشاف مواهب في هذا المجال وحث األطفال والشباب 
على االهتمام بمجال الروبوت والذكاء االصطناعي .و تم على هامش هذه البطولة تنظيم عديد 
النشاطات الترفيهية و التربوية لفائدة األطفال و التي نالت استحسان األولياء الذين ثمنوا مثل 
على  يساعده  مما  الشخصية  الطفل  مهارات  تنمية  على  -حسبهم-  تعمل  التي  المبادرات  هذه 

التحصيل العلمي وتحقيق نتائج جيدة في مساره الدراسي.
�س.زمو�س/واج
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�س.زمو�س/واج

و أوضح نفس المصدر حسب ما نقلته واج الخميس الماضي  
مساحتها  تبلغ  التي  الصناعية  المنطقة  هذه  تهيئة  أشغال  أن 
بفضل  بالمائة   90 الماضية  السنة  بنهاية  بلغت  هكتار   200
بالمائة(   90( الطرقات  إنجاز  في  المسجل  الملحوظ  التقدم 
واالنتهاء من الربط بشبكات الماء الشروب )100 بالمائة(. و 
زيادة على ذلك, توشك أشغال الربط بشبكة الصرف الصحي 
وتصريف مياه األمطار على االنتهاء والسيما بالشطر الشمالي 
األشغال  مديرية  وفق  الحسيان,  ببلدية  تقع  التي  المنطقة  لهذه 
عليها  تعول  التي  الصناعية  المنطقة  هذه  تضم  و  العمومية. 
والية مستغانم لترقية االستثمار 465 وعاء عقاري منها 423 
مساحات  و9  للعرض  فضاء  و25  لالستغالل  وعاء صناعي 
خضراء و5 أرضيات مخصصة إلنجاز تجهيزات عمومية و3 

حظائر للسيارات والشاحنات وبإمكانها خلق أزيد من 12.800 
منصب شغل دائم. وستخصص هذه األوعية العقارية للوحدات 
الصناعات  في  والمختصة  اعتمادها  سيتم  التي  الصناعية 
الغذائية والتحويلية كإنتاج الحليب ومشتقاته واألجبان والتعليب 
كالدهان  والبناء  واأللمنيوم  والورق  النجارة  صناعات  وفي 
والسيراميك والصناعات الكيميائية كالمشتقات البترولية والغاز 
هذه  وتضاف  وغيرها.  السيارات  غيار  وقطع  والبالستيك 
المنطقة الصناعية لمنطقة البرجية- 2 التي يوجد بها 427 وعاء 
قاربت  التي  تهيئتها  أشغال  حاليا  وتجري  لالستثمار  عقاري 
الصناعية  الحظيرة  الجزء األساسي من  بالمائة وتشكالن   70
البرجية التي تبلغ مساحتها اإلجمالية 670 هكتار وبإمكانها خلق 

40 ألف منصب شغل في المدى المتوسط, كما أشير إليه.

كانت معركة آيت يحيى موسى, بجنوب غرب تيزي وزو, التي 
جرت وقائعها يومي 6 و 7 جانفي 1959 من أولى الردود على 
 ,1958 ماي  السلطة شهر  توليه  لدى  ديغول  الجنرال  سياسة 
وفق ما أكده يوسف ساهل أستاذ باحث في قسم التاريخ بجامعة 
مولود معمري بتيزي وزو .وأضاف الجامعي أن "ديغول الذي 
جاء بمشروع "سلم الشجعان" و "مخطط قسنطينة" لم يتخل في 
قرارة نفسه عن الخيار العسكري للقضاء على الثورة الجزائرية, 
و جاءت هذه المعركة كأول تعبير ضد هذا الخيار". وصادف 
مناطق  مختلف  من  الثورة  لقادة  اجتماع  برمجة  6جانفي  يوم 
البالد ببيت عائلة كريم بلقاسم بقرية تيزرا عيسى, بحيث أثار 
هذا اللقاء اضطرابا كبيرا في صفوف الجيش الفرنسي الذي رفع 
من درجة تأهبه. و كان من المنتظر حضور العقيد عميروش 
ورفيقه في السالح أحسن محيوز من الوالية الثالثة هذا اللقاء 
التاريخية  الوالية  من  بورقعة  ولخضر  بوقرة  محمد  والعقيد 
الرابعة و سي لحواس من الوالية السادسة إلى جانب القائد عز 
الدين )رابح زراري( و عمر أوصديق اللذان كانا في طريقهما 
إلى تونس. وفي ظهيرة يوم 5 جانفي بدأ حماة جيش التحرير 
الوطني الموجودون بمرتفعات المنطقة باإلبالغ عن حركة غير 
عادية لطائرات الهليكوبتر H 21المعروفة ب"الموز الطائر" 
في  اإلبالغ,  تم  كما  القوات.  نقل  في  تستخدم  كانت  والتي   ,
وقت الحق, عن إنزال لعناصر استطالع فرنسية عن طريق 
التحري عن وجود  المنطقة, بهدف  المظالت بعدة أرجاء من 
مباشرة,  وبعدها  الوطني.  التحرير  جيش  مجاهدي  ومواقع 
والعسكريين  السياسيين  الثورة  قادة  لتهريب  أوامر  صدرت 
الموجودين بالمنطقة نحو مزرعة ببرج منايل بوالية بومرداس 
الحالية, المحاذية للمنطقة. وسجل أول اشتباك في هذه المعركة 
حوالي الساعة الثالثة صباحا من ال6 من جانفي بقرية تيزرا 
عيسى , مسقط رأس كريم بلقاسم. و ما إن بلغت الساعة العاشرة 
صباحا حتى برزت في السماء حوالي عشرة طائرات T6 التي 
شرعت في إلقاء عبوات النابالم والصواريخ واكتساح المنطقة 
بنيران رشاش من نوع 7/12. وأقحمت القوات الفرنسية بقيادة 

في  األلب,  جبال  لمشاة   27 للفرقة  التابع  فور,  جاك  الجنرال 
هذه المعركة, أزيد من 32 ألف جنديا, بما في ذلك 10 كتائب 
كان  بالمقابل,  و  الكهوف.  في  مختصة  كوموندوس  وفرقة 
جيش التحرير الوطني يتكون من أربعة )4( سرايا متمثلة في 
سرايا جرجرة ومعاتقة و آيت يحيى موسى و االخضرية من 
والية البويرة الحالية, تضم في مجموعها 600 مجاهدا و فرقة 
كوموندوس من المنطقة المستقلة لتيزي وزو, مشكلة من 25 
رجال يقودهم موح جرجر ميتيش, باإلضافة إلى دعم السكان 
المدنيين بالمنطقة. وأكد المجاهد السابق, أرزقي عطاب, الذي 
أصيب بجروح خالل هذه المعركة, عن "عدم تكافئ القوات في 
الميدان بين طرفي المعركة", وأضاف أن ذلك لم يمنع قوات 
جيش التحرير الوطني من االستبسال في المقاومة إلى درجة 
زعزعة قوات فرنسا بالنظر للخسائر التي تكبدتها في المعركة. 
ولم تنجو أيا من قرى و غابات المنطقة من نيران جيش فرنسا 
الرشاشات  المدافع و  النابالم والصواريخ ونيران  اختلط  حيث 
المنطقة طوال  التي كانت تجوب  المدوية  الطائرات  بأصوات 
المجاهد عطاب. و استذكر أيضا وقت  اليوم, كما يتذكر  ذلك 
مرة  كل  في  تعثره  إلى  مشيرا  بجروح,  إصابته  بعد  انسحابه 
بجثث جنود فرنسا و المجاهدين و حتى سكان المنطقة المتناثرة 
التي تحولت إلى أنقاض بفعل  القرى  الغابات وفي  في أرجاء 
الجانبين",  كال  في  جسيمة  الخسائر  "كانت  الطيران.  قصف 
وفق نفس المجاهد. فلقد سقط في هذه المعركة 391 شهيدا ما 
فيما  المدنيين,  والسكان  الوطني  التحرير  جيش  مجاهدي  بين 
 400 من  أكثر  الفرنسي  االستعمار  قوات  في  الخسائر  بلغت 
قتل خالل مواجهة  الذي  النقيب غرازياني  بينهم  , من  جندي 
مباشرة مع أحد المجاهدين. وانسحبت القوات الفرنسية صباح 7 
جانفي من الثكنات العسكرية الثالثة التي أقيمت بقرى ثازروتس 
وتيمزريث والمكان المسمى "كانتينا", والتي كانت كلها مزودة 

بالمدفعية.
واج

تيزي وزو:

معركة اآيت يحيى مو�صى... 
اأوىل الردود على �صيا�صة ديغول

م�ستغامن:

اأ�صغال تهيئة املنطقة ال�صناعية 
الربجية 1 تتجاوز 90 باملائة

جتاوزت اأ�صغال تهيئة املنطقة ال�صناعية الربجية- 1 )غرب والية م�ستغامن( 90 باملائة

 ح�صبما اأفادت به مديرية الأ�صغال العمومية.



إلينوي«  "جامعة  أجرتها  سابقة  دراسة  لت  توصَّ
إذ  مماثلة؛  نتائج   (University of Illinois)إلى 
استنتجت أنَّ مثل هذه البرامج لم يكن لها أي تأثير في 
صحة الموظفين واإلنتاجية واإلنفاق الطبي؛ لذا إذا لم 
تكن البرامج الصحية تجعل الموظفين أكثر صحة، فهل 
يجب على الشركات االستمرار في االستثمار في هذه 

المبادرات؟
يشير أكثر من نصف أرباب العمل إلى إيجاد المواهب 
في  األكثر صعوبة  التحدي  بوصفه  والمناسبة  المؤهلة 
التوظيف؛ إذ يتمتع المرشحون اآلن بمزيٍد من الخيارات 
في اختيار مكان عملهم؛ وذلك نظراً لوجود فرص عمل 

أكثر من عدد العاطلين عن العمل لملئها.
وأدَّى هذا إلى نشوب حرب على المواهب، وإلى ارتفاع 
على  يسهل  إذ  أيضاً؛  العاملة  القوى  دوران  معدالت 
الموظفين استكشاف فرص وظيفية جديدة في الشركات 
األكثر إغراًء، وعندما يتنافس العديد من أرباب العمل 
على المواهب، تفوز الشركة ذات الثقافة األكثر جاذبية 
دور  يأتي  وهنا  إثارة،  واألكثر  نوعها  من  والفريدة 

البرامج الصحية.
لكن للتميُّز، يجب أن تقدِّم شيئاً يتجاوز التأمين الصحي 
التقليدي واإلجازة الَمرضية؛ فهذا هو السبب في أنَّه أمر 
صحية  برامج  يقدِّموا  أن  اليوم  العمل  ألرباب  طبيعي 

تشمل دروس اللياقة البدنية في موقع العمل، وفحوصات 
حيوية سنوية لدعم الصحة للموظفين.

للعالمة  استراتيجية  الصحية بوصفها  البرامج  استخدام 
التجارية:

سواء كنت تقدِّم برنامجاً صحياً كاماًل أم عدداً قلياًل من 
تجلب  الجهود  هذه  فإنَّ  الفريدة،  الصحية  االمتيازات 
وتجذب  ثقافتك،  إلى  مضافٍة  قيمٍة  ذا  جديداً  عنصراً 

المتقدمين للوظيفة والموظفين الدائمين على حدٍّ سواء.
"ميرسير«  شركة  أجرته  الذي  البحث  ويُظِهر 
 (Mercer)أنَّ االلتزام بالصحة والعافية يصنَّف بين 
الموظفون  عنها  يبحث  التي  األولى  الثالثة  العوامل 
مجرد  فإنَّ  ذلك،  ومع  العمل،  رب  لدى  والمرشحون 
وجود برامج صحية مدمجة في ثقافة شركتك ال يكفي 
لتحقيق تقدُّم على منافسيك؛ بل ستحتاج إلى دمجها في 

استراتيجية العالمة التجارية لرب العمل.
إذ إنَّ مفهوم العالمة التجارية لرب العمل ليس باألمر 
فإنَّه  بالمصطلح،  دراية  على  تكن  لم  إذا  لكن  الجديد، 
الموظفين  إلى  تنقلها  التي  شركتك  هوية  يصف 
والمرشحين المستقبليين للمناصب في شركتك، ويشمل 
تفاصيل عن مهمتك وقيمك األساسية وثقافتك؛ وبمعنى 
رائعاً  مكاناً  شركتك  يجعل  ما  على  يؤكد  إنَّه  آخر، 
للعمل، وعندما يدرك الموظفون والمرشحون أنَّك ملتزم 

بصحتهم الجسدية والعقلية وحتى المالية، فإنَّ ذلك يزيد 
من قيمة العالمة التجارية لرب العمل.

معك،  للبقاء  آخر  سبباً  الحاليين  لموظفيك  تقدِّم  فأنت 
وفي الوقت نفسه، تساعد على تحقيق أهداف التوظيف 
الخاصة بك؛ لذا ضع في حسبانك أنَّ 89% من الموظفين 
م البرامج الصحية هم أكثر مياًل  في الشركات التي تقدِّ

لـ  َوفقاً  للعمل،  جيداً  مكاناً  بوصفها  بشركتهم  للتوصية 
"جمعية علم النفس األمريكية

» (American Psychological Association).
الراضين  الموظفين  ألنَّ  وذلك  هامة؛  إحصائية  وهذه 
والراغبين في قول أشياء رائعة عن شركتك هم أقوى 
أدوات التوظيف لديك، لكن ال تعتمد فقط على موظفيك 
الحاليين للتوصية بشركتك؛ بل انشر برامجك الصحية 
في إعالنات التسويق للتوظيف لديك؛ وهذا بدوره يعني 
الترويج لمبادراتك على موقع الويب الخاص بك، وفي 
توصيف الوظائف، وعلى قنوات التواصل االجتماعي 
من  وغيرها  الداخلية  والمستندات  بك،  الخاصة 
الضمانات التي تدعم استراتيجية العالمة التجارية لرب 
الصحية  البرامج  كانت  إذا  عما  النظر  العمل.بصرف 
على  بكثير  أكبر  قيمة  فتوجد  موظفيك،  صحة  ن  تحسِّ
المحك؛ ففي وقت أصبح فيه تعيين الموظفين واالحتفاظ 
بهم أمراً صعباً أكثر من أي وقت مضى، فأنت تحتاج 
وأكثرها  التوظيف  تسويق  أساليب  أفضل  استخدام  إلى 
تميُّزاً؛ وهذا يعني جعل صحة موظفيك جزءاً ال يتجزأ 
من ثقافة شركتك، ومن ثمَّ العالمة التجارية لرب العمل، 
وإذا استطعت زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف الرعاية 
من  مزيداً  شركتك  يمنح  فهذا  العملية،  خالل  الصحية 

القوة.
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ن�صيحة طبية

زهرة الرنج�س: �سر رائحتها 
وخوا�سها وا�ستخداماتها وتاأثريها

الصالة  بطقوس  البدء  قبل  الجسم  تزيين  هو  النرجس  عطر  استخدامات  أهم  من 
تعطي  ال  النرجس  نبات  من  أنواع  وجود  من  الرغم  وعلى  الهند،  في  والمناجاة 
ومصدراً  الزكية  والروائح  اللطيف  العطر  النرجس صاحب  يبقى  مميزة،  روائح 

للبهجة والنشاط والحيوية.
ما هي فوائد زهرة النرجس؟

تساهم في التئام الجروح.
تخفف المشكالت الناتجة عن صعوبة الرؤية.

تحفز التقيؤ.
ن األلم. تسكِّ

تعالج ألزهايمر المبكر.
تعالج تخثُّر الدم.

تعالج الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.
تخلِّص الجسم من المواد السامة.

تساهم في التخلص من آالم المفاصل والروماتيزم.
تخفف من حدة وألم التورم المرافق اللتهاب المفاصل الناتج عن النقرس.

تساعد على مكافحة السرطان.
تزيد عشبة النرجس من كثافة شعر الرأس عند الرجل والمرأة.

تعالج حاالت التقصف وتساقط الشعر والثعلبة.
تخفف من انتشار الكلف والنمش.

تقوي الجملة العصبية.
تدعم مناعة الجسم.

تزيد من مقاومة الجسم لألمراض واإلنتانات الفيروسية.
ما هي اآلثار الجانبية لإلفراط في استخدام زهرة النرجس؟

إنَّ عملية المص يمكن أن تؤدي إلى تهيج مخاطية الفم وتورم كل من الفم والحلق 
واللسان والبلعوم.

تضر بصحة الرئتين.

زيادة الشعور بالتقيؤ.
اضطرابات دماغية وعصبية.

إسهال.
تهيجات وتورمات جلدية.

يمنع تناولها من ِقبل المرأة الحامل ألنَّها قد تكون سبباً في حدوث اإلجهاض.

الطب البديل
�صحتك فوائد امل�صي يف احلد من الإ�صابة بارتفاع 

�صغط الــدم لــــدى الن�صــاء الأكبــــر �صنًا
اأظهر بحث جديد اأَنّ الن�شاء الالتي مي�شني ملدة 30 دقيقة يف اليوم ينخف�ض لديهن خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم ب�شكل 

ملحوظ. وعالوًة على ذلك فاإَنّ الن�شاء الالتي مي�شني ب�شرعة 2 ميل يف ال�شاعة "3.5 كيلو مرت/ �شاعة" اأو اأ�شرع، ينخف�ض لديهن 

 (Hypertension)."َرت يف جملة "هايبريتين�شن خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم؛ وذلك وفقًا للدرا�شة التي ُن�شِ

"الدورة  بعنوان  أخرى  دراسة  وفي 
على  أُجرَيت  القلب"  قصور  الدموية: 
سن  بلغن  امرأة   80.000 من  أكثر 
 50 بين  أعمارهن  وتراوحت  اليأس 
قضاء  أنَّ  إلى  وتوصلت  عاماً،  و79 
بدني  نشاط  ممارسة  دون  وقت طويل 
أو  الجلوس  وضعية  في  البقاء  مثل 
االستلقاء على األريكة، يرتبط بارتفاع 
قصور  بسبب  المستشفى  دخول  خطر 

القلب.
وجدت الدراسة أنَّ النساء االتي قضين 
أكثر من 9.5 ساعات يومياً في وضعية 
معرضات  كنَّ  االستلقاء  أو  الجلوس 
القلب  بقصور  اإلصابة  خطر  إلى 

بنسبة 42%؛ وذلك بعد تتبع العينات على مدار تسع سنوات. وكانت 
وعوامل  البدني  النشاط  مستويات  حساب  بعد  حتى  واضحة  النتيجة 
خطر اإلصابة بقصور القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة 

والنوبات القلبية.
عالقة المشي بتخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم:

وجدت الدراسة التي بحثت في ارتفاع ضغط الدم أنَّ المشي السريع 
أكثر في  أو  دقيقة  دقيقة ولمدة 150  بمعدل 1.5 كيلومتر خالل 30 
األسبوع يقلل من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء األكبر 

سناً.
 » (Connorقال المؤلف األول لبحث ارتفاع ضغط الدم "كونور ميلر
أن  عليك  ليس  أنَّه  إلى  إضافية  أدلة  النتائج  هذه  » :(Millerتضيف 
تكون عداًء رياضياً أو دراجاً للحصول على الفوائد الصحية للنشاط 
البدني؛ بل إنَّ مجرد التنزه العادي يمكن أن يكون له تأثير كبير في 
أمراض  إلى  تؤدي  التي  األساسية  بالعوامل  المرتبط  الخطر  تقليل 
القلب واألوعية الدموية؛ ومنها ارتفاع ضغط الدم، وهذا أمر هام جداً 
بالنسبة إلى كبار السن؛ وذلك ألنَّ المشي نشاط سهل بالنسبة إلى جميع 

األعمار.«
الدم،  وارتفاع ضغط  المشي  بين  العالقة  الدراسات  من  قليل  تناولت 
وفحَص "ميلر" وزمالؤه العالقة بين المشي وحدوث ارتفاع في ضغط 
الدم لدى 83435 امرأة تجاوزن سن اليأس وتراوحت أعمارهن بين 
50 و79 عاماً ولم يكن لديهن ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم أو قصور 
سابقة  إصابات  أو  التاجية  القلب  أمراض  من  نوع  أي  أو  القلب  في 
بسكتات دماغية، وكنَّ قادرات على قطع مسافة كتلة سكنية واحدة على 

األقل مشياً ودون مساعدة.
وخالل متابعة استمرت 11 عاماً، حدد الباحثون 28230 حالة ارتفاع 
االجتماعية  بالعوامل  التحكم  وبعد  المدروسة،  العينات  دم من  ضغط 
الباحثون  الحظ  السريرية،  والعوامل  الحياة  ونمط  والديموغرافية 
انخفاضاً ملحوظاً في مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 11% و21% في 

النساء الالتي أبلغَن عن أطول مسافة وسرعة في المشي.
أي إنَّ سرعة المشي مرتبطة ارتباطاً كبيراً بانخفاض مخاطر اإلصابة 

بارتفاع ضغط؛ وذلك بعد تحديد الوقت 
الالزم للمشي؛ وهذا يشير إلى أنَّ المشي 
بشكل أسرع قد تكون له فوائد كبيرة في 
تخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط 

الدم أكثر من مدة المشي.
الفوائد التي تجنيها النساء من المشي:

البطيء  المشي  أنَّ  إلى  "ميلر"  يشير 
ارتبط بارتفاع خطر اإلصابة بأمراض 
دراسات  في  الدموية  واألوعية  القلب 
سابقة لمبادرة صحة المرأة. ويقول: " 
التي  النتائج  أخرى  دراسات  أكدت  إذا 
فسيكون  الدراسة،  هذه  إليها  توصلت 
سريرية  تجربة  إجراء  الممكن  من 
الوقاية  في  المشي  أثر  لتقييم  عشوائية 

المبدئية من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.
فسيكون  الحياة،  نمط  عوامل  لتعديل  بطرائق  المريض  توصية  عند 
التغيير  حتى  أنَّه  على  للتأكيد  البحث  هذا  استعمال  األطباء  بمقدور 
- سيكون خطوة  بانتظام  المشي  هنا  ونعني   - نسبياً  السهل  السلوكي 

لتعزيز صحة القلب واألوعية والدموية.«
فيليور«  هارت  "سيركيوليشن:  مجلة  في  نُِشَرت  التي  الدراسة 
 (Circulation: Heart Failure)كانت تتمة لورقة بحثية نُِشَرت 
النشاط  بين زيادة  ارتباطاً  تُظِهر  في عام 2108 وكانت أول دراسة 

البدني وانخفاض خطر اإلصابة بقصور القلب.
وفي هذه الدراسة، ومن خالل المتابعة التي استمرت تسع سنوات، فقد 
تبيَّن وجود 1402 حالة لنساء دخلن المستشفيات بسبب قصور القلب، 
وبالمقارنة مع النساء الالتي أبلغن عن قضائهنَّ أقل من 6.5 ساعات 
اإلصابة  نتائج خطر  كانت  االستلقاء،  أو  الجلوس  في وضعية  يومياً 

بقصور القلب كما يأتي:
وضعية  في  يومياً  ساعات   9.5 إلى   6 بين  يقضين  الالتي  النساء 
الجلوس أو االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب 
بنسبة 15% أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً 

في وضعية الجلوس أو االستلقاء.
النساء الالتي يقضين أكثر من 5 ساعات يومياً في وضعية الجلوس أو 
االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة %42 
أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً في وضعية 

الجلوس أو االستلقاء.
الحظ الباحثون ارتفاع خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة 42% بين 
النساء الالتي يجلسن ألكثر من 9.5 ساعات في اليوم، حتى بعد أن 
أخذوا في الحسبان عوامل عدَّة، مثل العمر والعرق واستعمالهم للعالج 
الهرموني في فترة انقطاع الطمث.ويشرح "المونتي" أنَّ الجلوس أو 
االستلقاء يعزز من عالمات اإلصابة بمتالزمة القلب واألوعية الدموية 
- مزيج من االختالالت األيضية التي تتميز بمقاومة األنسولين وضعف 
تحمل الجلوكوز، التي تؤثر في ارتفاع ضغط الدم - األمر الذي يؤدي 

إلى ظهور وتطور اإلصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدموية.

قيمــــة الربامج ال�صحيــة يف مكــان العمـــل



 احتضن ملعب البصرة الدولي، مساء أول أمس، 
حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 
يناير   19 حتى  العراق  يستضيفها  التي   ،"25
"خليجي  بطولة  افتتاح  فعاليات  وانطلقت  الحالي. 
25" بحضور جماهير كبيرة بلغت 65 ألف متفرج 

في مدرجات ملعب جذع النخلة.
وحظي حفل افتتاح البطولة بحضور رسمي رفيع 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  برئيس  تمثل  المستوى 

لكرة  الخليجي  االتحاد  ورئيس  إنفانتينو،  جياني 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء  ورئيس  القدم 
ورئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان ورئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول 
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  الخليجية.وأعلن 
السوداني خالل الحفل، رسميا افتتاح النسخة الـ25 

من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
من جهته، انسحب الوفد الكويتي من حفل االفتتاح 

الكويتية،  "القبس"  لصحيفة  ووفقا  أمنية،  ألسباب 
نقال عن مصادرها، فإن البعثة الكويتية كانت آخر 
حسب  البصرة  ملعب  إلى  وصلت  التي  الوفود 
إلى  الوفد  وأثناء دخول  المنظمة،  اللجنة  ترتيبات 
الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف 
غير مدعوة إلى حفل االفتتاح وتحديدا في أماكن 
كبار الشخصيات.وأفادت المصادر أن الوفد وصل 
اللجنة  رئيس  األمير  ممثل  برئاسة  الملعب  إلى 
األولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، 
أحمد  العراقي  الرياضة  وزير  الوفد  يرافق  وكان 
المبرقع، وقالت المصادر: إنه أثناء تواجد الوفد في 
اقتحم عدد من  الملعب،  في  الضيوف  كبار  مبنى 
لم يستطع األمن  فيما  الملعب،  العراقية  الجماهير 
السيطرة على الجماهير، عقب ذلك، اقترح وزير 
الملعب  يغادر  أن  الكويتي  الوفد  على  الرياضة 
نظرا النفالت األمن واتجه الوفد إلى المطار ليعود 
منتخبات،   8 البطولة  في  الكويت.وتشارك  إلى 
وعمان  والسعودية  واإلمارات  العراق  وهي 
على  موزعة  والبحرين،  والكويت  وقطر  واليمن 

مجموعتين.
السعودية – عمان  العراق –  األولى:  المجموعة 

– اليمن.
المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – 

اإلمارات.
الوكاالت
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اللوائح �ستدخل حيز التنفيذ يوم غد 

الفيفا يحا�صر وكالء 
الالعبني بقواعد جديدة

الدولي  االتحاد  قرر 
تحجيم  القدم  لكرة 
التي  الخرافية  المبالغ 
وكالء  عليها  يحصل 
الالعبين من الصفقات 
من  إبرامها  يتم  التي 
إقرار  عبر  خاللهم 

قواعد جديدة.
أنه  الفيفا  وكشف 
سيجري تغييرات واسعة النطاق خالل األيام المقبلة، على القواعد 
المتعلقة بعمل هؤالء الوكالء، على رأسها تحديد سقف لعموالت 

االنتقاالت التي يحصلون عليها، مع عمل اختبار لهم.
ويأتي ذلك األمر بعدما كشف االتحاد الدولي الشهر الماضي أن 
إلى  وصلت  الوكالء  خدمات  مقابل  األندية  دفعتها  التي  الرسوم 
نحو 622.8 مليون دوالر في عام 2022.ويزيد هذا المبلغ بنحو 
24.3% عما تم إنفاقه في 2021، وهو ما دعا الفيفا التخاذ قرار 
بالتحرك في هذا الصدد، من أجل تحجيم األمور التي باتت تنذر 
بعواقب وخيمة في عالم اللعبة.وكان الفيفا وافق على التغييرات 
المتفق عليها بشأن عمل وكالء الالعبين في اجتماع مجلسه الذي 
وكالء  فإن  الجديدة  القواعد  لتلك  بقطر.ووفقا  الدوحة  في  أُقيم 
الالعبين سيحصلون على عمولة بنسبة 3% كحد أقصى في أي 
صفقة تتجاوز قيمتها الـ200 ألف دوالر، و5% في أي صفقة تقل 
عن 200 ألف دوالر.وبموجب اللوائح الجديدة التي ستدخل حيز 
التنفيذ يوم غد، فيجب على الوكالء أيضا جعل جميع المعامالت 
مقابل  دفعه  يتم  ما  قدر  بمعرفة  للجماهير  يسمح  مما  علنية، 
الصفقات.كما سيتعين على األشخاص الذين يريدون أن يصبحوا 
لبدء  اتباع إجراءات صارمة  المقبلة  الفترة  وكالء العبين خالل 
نشاطهم، بما في ذلك اجتياز اختبار االتحاد الدولي للعبة، ودفع 

رسوم سنوية له مقابل عملهم.
الوكاالت 

النادي امللكي ال ي�سعه

�سمن خمططاته حاليا 

مبابي ي�صرتط �صفقتني قبل 
التوقيع لريال مدريد

الفرنسي  اشترط 
مبابي  كيليان 
سان  باريس  نجم 
صفقتين،  جيرمان، 
في  انتقاله  مقابل 
لصفوف  المستقبل 
حسبما  مدريد،  لاير 
مصادر  أكدته 

إعالمية أمس.
تعاقد لاير  يريد  مبابي  أن  أمس  معروفة  إسبانية  شبكة  وكشفت 
باريس سان جيرمان،  الظهيرين أشرف حكيمي نجم  مدريد مع 

وثيو هيرنانديز العب ميالن.
وأضافت "إذا فكر لاير مدريد مجددا في ضم مبابي، فإنه سيرفض 
أي شروط للفرنسي سواء على مستوى الصفقات أو المدربين أو 
حتى  باريس  مع  عقده  تجديد  عند  فعل  مثلما  الرياضية،  اإلدارة 
صيف 2025«.وأشارت "كما أن مبابي خارج خطط لاير مدريد 
في الوقت الحالي، ما لم يطرق الالعب الفرنسي األبواب مجددا 

بعدما رفض الملكي مرتين، آخرهما بطريقة مذلة«.
وأضافت أن لاير مدريد سبق أن باع حكيمي وثيو هيرنانديز، وال 
ينوي استعادة الثنائي، وأن الضمان الوحيد الذي قد يحصل عليه 

مبابي هو حصوله على أعلى أجر في الميرنجي.
وذكرت أن مسئولي الفريق المدريدي بدأوا بالفعل نصف خطة 
فينيسيوس جونيور ورودريغو وفيدي  الثالثي  بتواجد  للمستقبل، 
إلى  إضافة  ونصف،  موسم  بعد  هندريك  انضمام  مع  فالفيردي، 

أسماء أخرى مثل جود بيلينغهام وربما هاالند وليس مبابي.
الوكاالت

تلقى زين الدين زيدان ضربة معنوية من االتحاد 
الفرنسي لكرة القدم، بعدما تأكد رسميا حرمانه من 

تدريب "الديوك" في السنوات المقبلة.
وأعلن االتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي 
ظهر أمس، تمديد عقد ديدييه ديشان، ليبقى مدربا 
ديشان  2026.وبدأ  جوان  حتى  األول  للمنتخب 
 ،2012 جويلية  في  فرنسا  منتخب  مع  رحلته 
قاده  سنوات،   10 من  أكثر  الفريق  مع  ليقضي 
خاللها في 139 مباراة، حقق الفوز في 89 منها، 
22 أخرى، وسجلت  فيما خسر   ،28 وتعادل في 
واستقبلت  هدفا   279 قيادته،  تحت  الديوك  كتيبة 
شباكها 119 أخرى.وقاد المدرب الفرنسي منتخب 
ودوري   2018 العالم  كأس  بلقب  للتتويج  بالدها 
وصوله  عن  فضال   ،2021 األوروبية  األمم 

لنهائيي يورو 2016 وكأس العالم 2022.

أنهى  ديشان،  تجديد عقد  الفرنسي  االتحاد  إعالن 
زيدان  الدين  زين  ينتظره  كان  الذي  الحلم  بذلك 
بتدريب منتخب  الماضية، والمتعلق  الفترة  طوال 
بالده، ومنذ رحيله عن لاير مدريد اإلسباني في 
فريق  أي  تدريب  زيدان  يتول  لم   ،2021 صيف 
آخر، أمال في الحصول على فرصة العمل كمدير 

فني لمنتخب فرنسا، خلفا لديشان.
أطول  صاحب  جعله  الجديد  ديشان  عقد  أن  كما 
عاما،   78 نحو  منذ  الديوك  مع  لمدرب  مسيرة 
 14 لمدة  الحالي  منصبه  في  سيستمر  ألنه  نظرا 
حاليا  الفرنسي  المنتخب  األقل.ويحتل  على  سنة 
لكرة  الدولي  االتحاد  تصنيف  في  الثالث  المركز 
األربعة  المراكز  في  دائم  بشكل  وتواجد  القدم، 

األولى خالل السنوات الخمس الماضية.
الوكاالت

عرف ان�سحاب الوفد الكويتي الأ�سباب اأمنية  

حرمته من موا�سلة 

مواجهة ت�سيل�سي لل�سيتي 

�صرتلينغ  يعاين من 
اإ�صابة يف اأوتار الركبة

أمس، طبيعة  إنجليزي،  تقرير صحفي  كشف 
اإلصابة التي تعرض لها رحيم سترلينغ، نجم 
خالل  إلصابة،  سترلينغ  تشيلسي.وتعرض 
الدقائق األولى من مباراة البلوز األخيرة ضد 
ضمن  الماضي،  الخميس  سيتي،  مانشستر 
بعدما  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  منافسات 
مع  التحام  وسط  بالعقب  الكرة  تمرير  حاول 
لصحيفة  الخصم.ووفقا  مدافع  ستونز،  جون 
خضع  سترلينغ  فإن  البريطانية  ميل"  "ديلي 
من  معاناته  عن  كشفت  طبية،  لفحوصات 
تشيلسي  أن  الركبة.يذكر  أوتار  في  إصابة 
يعاني من إصابات أخرى، أبرزها كريستيان 

بوليسيتش وماسون مونت ونغولو كانتي.
ويحتل البلوز المركز العاشر في جدول ترتيب 
الدوري اإلنجليزي الممتاز، برصيد 25 نقطة، 
إلى  أقرب مركز مؤهل  نقاط عن   10 بفارق 

دوري أبطال أوروبا وهو المركز الرابع.
الوكاالت

فرن�صا متنح دي�صان عقدا
 تاريخيا على راأ�س الديوك

ح�صور جماهريي ور�صمي كبري
 يف حفل افتتاح "خليجي 25 " 

تلقى العديد من العرو�ض لتدريب املنتخبات بعد املونديال

روبرتو مارتينيز مر�صح مفاجئ لتدريب منتخب الربتغال
للمنتخب  الفنية  القيادة  لتولي  مرشح  جديد  اسم   تردد 
فيرنانديو  إقالة  بعد  لمقبلة،  الفترة  خالل  البرتغالي 

سانتوس من تدريب برازيل أوروبا.
وكان االتحاد البرتغالي قد انفصل عن سانتوس، عقب 
ربع  الدور  من  رونالدو  كريستيانو  زمالء  خروج 
في  أقيمت  التي   ،2022 العالم  كأس  لبطولة  النهائي 

قطر.
الالعبين  انتقاالت  خبير  رومانو،  فابريزيو  وكتب 

أحد  مارتينيز  "روبرتو  أوروبا:  في  والمدربين 
يزال  ما  لكنه  البرتغال،  لتدريب  المرشحة  الخيارات 
ينتظر القرار النهائي«، وأضاف رومانو، على حسابه 
مارتينيز  "تلقى  "تويتر":  العالمي  التدوين  بموقع 
العالم  كأس  خوض  بعد  التدريب  عروض  من  العديد 
رفقة منتخب بلجيكا«. يذكر أن طوال تاريخ المنتخب 
البرتغالي لم يتعاقد مع أي مدرب إسباني، ولم يدرب 

البحارة سوى برتغاليين أو برازيليين.

عندما   ،2007 عام  التدريبية  مسيرته  مارتينيز  وبدأ 
تولى القيادة الفنية لفريق سوانزي سيتي الويلزي، قبل 

أن ينتقل إلى ويغان أتلتيك اإلنجليزي عام 2009.
سنوات   4 لمدة  اإلنجليزي  إيفرتون  مارتينيز  ودرب 
تدريب  ليتولى   ،2016 وانتهت عام   2013 في  بدأت 
من  الخروج  وحتى  الحين  ذاك  منذ  بلجيكا  منتخب 

مونديال 2022.
الوكاالت

�سفعة اأخرى من االحتادية املحلية على وجه زيدان
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ريا�ضي
قائد اخل�سر �سعيد بت�سجيل هدف الفوز امام ت�سيل�سي

حمرز �أف�سل العب ل�سهر دي�سمرب 
يف مان�سي�سرت �سيتي 

سيتي  مانشستر  نادي  هنأ 
رياض  الجزائري  الدولي 
بجائزة  فوزه  عقب  محرز، 
متفوقا  الشهر،  العب 
لويس،  ريكو  زميليه  على 

والنرويجي إيرلينك هاالند.
سيتي،  مانشستر  نادي  وأشاد 
في بيان عبر موقعه الرسمي، 
قائد  يقدمه  الذي  بالمستوى 
مبرزا  الوطني،  المنتخب 

مساهماته في المباريات التي خاضها الفريق خالل شهر ديسمبر.
بها  فاز  التي  ليدز  نادي  أمام  فريقه  مواجهة  في  كبير  أداء  على  محرز  وبصم 
السيتيزنز بنتيجة )3-1(، كما واصل تألقه في مباراة إيفيرتون بتقديمه لتمريرة 
حاسمة لزميله هاالند، وسجل هدف فريقه الوحيد أمام تشيلسي، ضمن منافسات 

الجولة ال 19 من البريمرليغ، مباشرة بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.
من جهته، عبر محرز عن سعادته الكبيرة، بعد نجاحه في قيادة فريقه لتجاوز 
"ليس  الفرنسية:  "ليكيب"  صحيفة  نقلتها  تصريحات  في  وقال  تشيلسي،  عقبة 
من السهل أن تفوز بملعب البلوز، كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة إطالقا، 
وواجهنا أوقاتا حرجة، لكننا بقينا في كامل تركيزنا، وتمكنا من انتزاع الثالث 
نقاط"، وأضاف: "لست معتادا على تسجيل هذا النوع من األهداف، مع أنها أسهل 

طريقة للتسجيل«.
وأكد ذات المتحدث أن المدرب غوارديوال، اعتمد أسلوبا مغايرا في اللقاء، األمر 
الذي مكن فريقه من السيطرة على بعض أوقات اللقاء: "في مثل هذا النوع من 
مباريات ال تعلم متى ستأتيك الفرصة لقلب الموازين، لذلك يجب أن تكون دائما 
مستعدا، حتى تستغل الموقف بأفضل طريقة، كنت أعلم أنني قادر على مساعدة 

الفريق، وذلك ما حصل، سعيد جدا بتسجيل الهدف، وخطف نقاط المباراة".
ق.ر

على اإثر ا�ستفتاء نظمته اإدارة النادي

�آيت نوري �أح�سن العب يف دي�سمرب 
يف ولفهامبتون �الإجنليزي

الفرانكو  الالعب   توج 
نوري،  آيت  ريان  جزائري 
العب  أحسن  بجائزة 
ولفرهامبتون  فريق  في 
شهر  لفترة  اإلنجليزي 
حسبما  الماضي،  ديسمبر 
الرسمية  الصفحة  أكدته 
التواصل  مواقع  عبر  للنادي 

االجتماعي.
وأكد ذات المصدر ان اختيار 
آيت نوري كأفضل العب لشهر ديسمبر الماضي جاء على إثر استفتاء نّظمته 

إدارة نادي ولفرهامبتون ونشرت نتائجه مساء أول أمس.
وشارك الظهير األيسر الجزائري في جميع المقابالت الرسمية لِفريقه ولفرهابتون 
في ديسمبر الماضي، وعددها ثالث مواجهات، غير أنه خاضها بديال، وتمكن 

من تسجيل هدَفين.
وينتظر أن يدعم ريان آيت نوري صفوف المنتخب الوطني في أواخر مارس 

المقبل، تحسبا لمواجهتي النيجر ِبرسم تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2024.
ق.ر

بعد اأن اأعلن عن رغبته يف اللعب لناديه الأول

ليل �لفرن�سي غري مهتم 
بالتعاقد مع بن طالب حاليا

 عبر الدولي الجزائري نبيل بن طالب، العب أنجيه الفرنسي، عن رغبته الكبيرة 
في اللعب لنادي ليل، معتبراً أن أسلوب هذا الفريق يناسبه كثيراً، في تصريحات 

تناقلتها وسائل اإلعالم الفرنسية.
ونقل موقع "ماكسي فوت" الفرنسي عن بن طالب قوله بأن عالقته بفريق ليل 
قوية بعد أن تكون في النادي كما أن عائلته تُقيم في مدينة ليل وهو الفريق األقرب 
الصيفي،  الميركاتو  خالل  أنه  إلى  وأشار  اإلنجليزي،  توتنهام  جانب  إلى  لقلبه 
وصل إليه عرض من ليل ولكن الوقت لم يكن مناسباً إلنهاء الصفقة، وهذه المرة 
لديه موافقة نادي أنجيه على الرحيل، في رسالة إلى مسؤولي ليل من أجل التعاقد 
مع فريقهم مستقبال.وجاء رد فريق ليل على رغبة بن طالب سريعاً، عبر مدربه 
البرتغالي باولو فونسيكا، الذي أشار إلى أن بن طالب العب مميز وله خصال 
عديدة تجعل التعاقد معه مكسباً لكل فريق، وأثنى على مهارات الالعب الذي تميز 

في بداية الموسم، في تصريحات نقلها موقع "لوبيتي ليلوا" الفرنسي.
لكن فونسيكا، صدم الالعب الجزائري، بقوله إن فريقه يملك عديداً من الخيارات 
في وسط الملعب، وهناك عديد من األسماء التي تكون وسط الميدان، التي تجعل 

الفريق ال يفكر في القيام بصفقات جديدة في هذا المركز في الفترة القادمة.
وسيتعين على بن طالب انتظار رحيل أحد العبي ليل في الميركاتو المقبل حتى 
يحقق أمنيته باالنتقال إلى هذا النادي، وهو أمر ال يبدو سهاًل، خاصة أن نجوم 

ليل ما زالوا مرتبطين بعقود مع الفريق.
ق.ر

أكد رئيس االتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، تجديد عقد 
األول  العقد  كان  أن  بعد   ،2026 غاية  إلى  بلماضي  جمال  المدرب 
إلى اقتراب حسام عوار  قد انتهى في شهر ديسمبر الماضي، مشيراً 
مع  المفاوضات  وأن  الوطني،  للمنتخب  اللعب  من  شعيبي  وفارس 

حسام عوار وأمين غويري تسير في الطريق الصحيح.
الجديد  عقده  على  وقع  "لماضي  الوطنية:  لإلذاعة  زفيزف،  وصرح 
عمله  على  يركز  أنه  كما   ،2026 لغاية  ويمتد  الوطني  المنتخب  مع 
رفقة باقي الجهاز الفني وال يكترث لالنتقادات«.وتابع زفيزف حديثه 
بلماضي وأحدث جداًل كبيراً  المدرب جمال  يناله  الذي  الراتب  حول 
في الشارع الرياضي الجزائري، حيث قال: "بلماضي ينال راتباً يليق 

بالعمل الذي يقوم به، فهو ال يتقاضى راتباً منخفضاً وال راتباً زائداً، 
الفرنسي  ليون  العب  أن  الفاف  رئيس  مستحق«.وكشف  يأخذه  ما 
حسام عوار أعطى ضمانات لاللتحاق بالمنتخب الوطني، بالقول إن 
"ملف حسام عوار يسير في الطريق الصحيح، ولقد أعطى ضمانات 
الفرنسي  نادي رين  «.وحول موهبة  قريباً الجزائر  بمنتخب  لاللتحاق 
أمين غويري، قال زفيزف: "نعمل مع ملفات أخرى بسرية تامة، لحد 
اآلن نحن في محادثات مع غويري، ال أقول إنه قريب من المنتخب، 
فنحن لم نصل لهذه المرحلة، أما فارس شعيبي فسيلتحق بنا قريباً رفقة 

ريان آيت نوري، ظهير أيسر وولفرهامبتون اإلنجليزي".
ق.ر

القدم،  لكرة  الجزائرية  االتحادية  رئيس   أكد 
لإلذاعة  له  تصريحات  في  زفيزف،  جهيد 
عوار  حسام  الالعب  التحاق  أن  الوطنية، 
بالمنتخب الوطني أمسى في الطريق الصحيح، 
وهذا بعد أن قام العب ليون الفرنسي بتقديم 
مصادر  سابق.وأكدت  وقت  في  بذلك  تعهد 
من  معلومات  على  تحصلها  أمس  إعالمية 

القضية  هذه  بخصوص  الفاف  في  مسؤول 
عوار،  قدمها  التي  الضمانات،  ونوعية 
حيث أشار إلى أن األمر يتعلق بتعهد خاص 
الجنسية  الالعبون من أصحاب  يمضي عليه 
للمنتخب  النهائي  االختيار  عند  المزدوجة 
الذي سيمثلون ألوانه.وقبل طرح ملفاتهم على 
الجنسية  الالعب صاحب  يقوم  الفيفا،  طاولة 

المزدوجة باإلمضاء على وثيقة تعهد ال يمكنه 
لجنة  تقوم  أن  على  مطلقاً،  عنها  التراجع 
مختصة في "الفيفا" بدراسة الملف، والموافقة 
على هذا الطلب بموجب قانون "الباهاماس"، 
األيام  في  عوار  حسام  مع  سيحدث  ما  وهو 
عوار  حسام  أن  المصادر  ذات  المقبلة.وتفيد 
وسط ميدان ليون الفرنسي وبعد أن التقى في 
العاصمة  في  الفاف،  برئيس  الماضية  األيام 
الفرنسية باريس قام باإلمضاء على هذا التعهد 

الذي يتيح له اللعب للخضر.
األمر  فندت  فرنسية  إعالمية  مصادر  لكن 
كليا، وأكدت أنها حصلت على معلومات بعد 
يمنح  لم  بانه  تفيد  الالعب،  بمحيط  االتصال 
بعد موافقته الرسمية للفاف، كما أنه لم يحدد 

أي مهلة أو تاريخ اللتحاقه بالخضر.
السنية  الفئات  مثل  أن  عوار  لحسام  وسبق 
للمنتخب الفرنسي، بمن فيهم المنتخب األول 
خالل لقاء ودي ضد المنتخب األوكراني عام 
لدى  ملفه  على  يؤثر  لن  ذلك  لكن   ،2020
"فيفا" وتغيير جنسيته الرياضية ألجل اللعب 

للمنتخب الوطني.
ق.ر

رئيس  تصريحات  غويري،  أمين  الفرنسي،  رين  نادي  مهاجم   فند 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف بخصوص االتصاالت 

بين الطرفين من أجل انضمامه إلى المنتخب الوطني.
وقال غويري في مؤتمر صحافي أول أمس، نقله موقع "أر إم سي" 
أنا  قاله )يقصد رئيس االتحادية الجزائرية(.  الفرنسي": "لم أسمع ما 

نفسي لست على علم بهذه االتصاالت، أنتم من أعلمني بهذا األمر«.
وحول تعليقه على إمكانية تمثيل المنتخب الوطني مستقباًل قال صاحب 
الـ22 عاما: "إلى حد اآلن لم أحسم موقفي، أنا اآلن على ذمة المنتخب 
الفرنسي األولمبي وخالل الصيف تنتظرنا بطولة أوروبا، وحاليا فإن 

كل تركيزي على مباريات فريقي رين«.
وجود  أمس،  أول  إذاعي،  حوار  في  أكد  قد  الفاف،  رئيس  وكان 
تمثيل  يمكنه  الذي  غويري  أمين  والمهاجم  االتحادية  بين  اتصاالت 
لم  إنه  الطرفين حيث  بين  االتفاق  الوطني مستقبال في حال  المنتخب 

يلعب بعد لمنتخب فرنسا األول.
ق.ر

اآيت نوري و�سعيبي �سيلتحقان يف مار�س وعوار وغويري يقرتبان 

زفيزف اأكد التحاقه بكتيبة بلما�سي قريبا وم�سادر فرن�سية تكذب

غويري يوؤكد اأنه مل يح�سم يف موقفه ويحرج زفيزف: 

�لفــاف تعلــــن جتديـــد عقــــد بلما�سي
 مع �خل�سر �إىل غاية 2026    

هل وقع عو�ر على تعهد يلزمه باختيار �خل�سر؟

"ال علم يل باالت�ساالت مع �لفاف 
و�أنا مركز مع �آمال فرن�سا حاليا"
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اإ. �س

نظم، أمس، "النادي الرياضي الهاوي الحسام 
سيدي عبد هللا"، حفال رياضيا بالمدينة الجديدة 
سيدي عبد هللا تحت شعار "ذكرى وترحم على 

المدرب القدير عبد الرحمن مهداوي"، نشط 
التظاهرة مجموعة من قدماء العبي شباب بلوزداد 

واتحاد العاصمة في مباراة استعراضية، جمعت 

فريقي اكاديمية حيدرة بنادي فوكس عبد هللا 
واللذان وصال للنهائي في دورة سيدي عبد هللا  

لفئة أقل من  سنة.
ووفق البرنامج الخاص بالتظاهرة، فقد  استهل 

الحفل بإنطالق بقاء كروي نهائي نظمه النادي لفئة 
اقل  سنة، تاله  تسليم الجوائز لمنشطي النهائي 

من طرف قدماء الالعبين، ليتم بعدها تنظيم مباراة 
استعراضية لقدماء العبي اتحاد العاصمة وشباب 
بلوزداد ترحما على الفقيد عبد الرحمان مهداوي، 

ليختتم الحفل بتكريم عائلة المدرب الراحل عبد 
الرحمان مهداوي، وكذا العبي النادي المتفوقين 

في الدراسة خالل الفصل األول .

 قال الخالدي ميساوي رئيس  مفتشية التجارة وترقية 
الصادرات بسيدي نعمان  في المدية، في تصريح 

خص به يومية الرائد، إن العملية اليت أطلقت مؤخرا 
والرامية إلى التصدي لللمنتوجات التي تتضمن 

شعارات تمس بمعتقداتنا كمسلمين، الهدف منها هو 
تحسيس التجار وأصحاب المحالت بخطورة هذه 

المنتجات ووجوب تطبيق التعليمات في ذلك ومن 
ال يطبق التعليمات يضيف ذات المتحدث يتعرض 
لإلجراءات والعقوبات القانونية الصارمة  ، مؤكدا 

أن المجتمع المدني أيضا هو شريك معنا في مجابهة 
كل ما يمس بقيمنا  الوطنية وعقيدتنا اإلسالمية من 
خالل عدم اقتناء تلك المنتجات التي تحمل رموز 

تمس العقيدة اإلسالمية ، فالكل الكل مجند إلنجاح لهذه 
الحملة .

ويقوم أعوان التجارة بسيدي نعمان بحمالت تحسيسية 
حول محاربة ظاهرة تسويق المنتجات التي تحمل 

شعارات تتنافى مع معتقداتنا االسالمية وقيم المجتمع 
الجزائري على مستوى بلديات دائرة  سيدي نعمان، 

حيث تم التدخل لدى  متعامال وشملت العملية 
محالت األلبسة واألدوات  المدرسية وألعاب األطفال 
والمكتبات واألكشاك  وكانت بمشاركة الدرك الوطني 
والشرطة  واإلذاعة  المحلية ومديرية الشؤون الدينية 

واألوقاف ومديرية التربية.
ع.بكريي

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له أمس، 
عن تمديد آجال إيداع ملفات وكاالت السياحة واألسفار 
الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم هـ / م، 
إلى غاية يوم  جانفي الجاري.وأوضح ذات المصدر 

أن هذا التمديد يأتي "استجابة لطلبات وكاالت السياحة 
واألسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج، 

وحرصا على تمكين الوكاالت من تحضير وترتيب 

ملفاتها اإلدارية"، كما أكد الديوان بأن مصالحه "تسهر 
على استقبال الملفات خالل أيام العطل )،  و  يناير 

( من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة 
والنصف مساء". وكان الديوان قد فتح باب التسجيل 

وسحب دفتر الشروط الخاص بعملية تنظيم الحج عبر 
البوابة الجزائرية للحج ابتداء من تاريخ  ديسمبر .

ر.ن

وجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 
لألمن الوطني، أول أمس، نداء للمواطنين بخصوص 
مشتبه فيه متورط في قضية نصب واحتيال وانتحال 

اسم الغير، داعية كل من يكون قد وقع ضحية له 
التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة 

المنظمة بالسحاولة أو أقرب مقر للشرطة.
وجاء في النداء المرفق بصورة الشخص المعني أنه 
و"طبقا لنص المادة  من قانون اإلجراءات الجزائية 

وعمال بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة 
سيدي أمحمد, تنهي المصلحة المركزية لمكافحة 

الجريمة المنظمة لألمن الوطني, إلى علم المواطنين 

أن الشخص الظاهر في الصور المدعو )ب.ع.ا(, 
مشتبه فيه في قضية النصب واالحتيال وانتحال اسم 

الغير".
وفي هذا الصدد, وجهت المصلحة المركزية لمكافحة 

الجريمة المنظمة لألمن الوطني نداء لكل شخص 
يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر, التقدم إلى 

مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 
بالسحاولة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب 
الجمهورية, لتقييد شكوى أو اإلدالء بشهادة في 

قضية الحال.
ر.ن

 في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت 
عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ألمن دائرة 

بوعالم  التابعة ألمن والية البيض، من وضع حد 
لشبكة إجرامية منظمة و حجز مايقارب  غرام من 
الكيف المعالج وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم 

تتراوح أعمارهم مابين  و سنة.
وتعــود حيثيات القضية، إثــر قيام عناصر الفرقة 

المتنقلة للشرطة القضائية ألمن دائرة بوعالم 
بدوريات راكبة على مستوى مدينة البيض، أين 

لفت إنتباههم تحركات مشبوهة لمركبة سياحية وبعد 
توقيفها بطريقة نظامية و إخضاعها لعملية التفتيش، 

تم ضبط  صفائح من المخدرات يقدر وزنها بــ:  
غرام  مخبأة بإحكام داخل غالف الباب الخلفي 

للمركبة، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان  
من العمر و سنة ، ينحدران من والية مجاورة و 
تحويلهما إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق ، الذي 

أفضت نتائجة عنتوقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان 
من العمر و سنة .

وبعد إستكمال اإلجراءات القانونية من تفتيش و تمديد 
إختصاص،  تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ألجل 

حيازة و نقل المخدرات بصفة غير مشروعة لغرض 
البيع، قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية 
لدى محكمة البيض وفقا إلجراءات المثول الفوري، 

أين صدر في حقهم حكم بثالث سنوات حبسا نافذا مع 
اإليداع وغرامة مالية قدرها  مليون سنتيم .

ع.بكريي

نظمه "النادي الريا�سي الهاوي احل�سام �سيدي عبد اهلل"

 حفـــــل ريـــــــا�ضي ترحمـــــــا 
على املدرب عبد الرحمن مهداوي

اإ�سـهـــار

كانت موجهة لال�ستهالك الب�سري

 �شرطة املدية حتجز 
كمية معتربة من اللحوم 
البي�ضاء جمهولة امل�ضدر

في اطار مكافحة االفعال و المعامالت التجارية 
غير المشروعة و الماسة بالصحة العامة، 

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالمدية، 
على اثر دورية على مستوى السوق اليومي 

من توقيف شخص كان على متن مركبة 
تجارية، بحوزته كمية  معتبرة من اللحوم 
البيضاء، المقدر وزنها بـ  قنطار و  كلغ 

مجهولة المصدر، بدون شهادة طبية و فوترة، 
كانت موجهة لالستهالك البشري. وبالتنسيق 
مع مصالح التجارة لوالية المدية، تم عرض 
السلعة على الطبيب البيطري، الذي اكد عدم 
صالحيتها لالستهالك البشري، مما استدعى 

حجزها وإتالفها عن طريق الردم، ليتم انجاز 
ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع السلطات 

المختصة. القضائية 
ع.بكريي

قبيل اإنطالق ودية اخل�سر اأمام غانا 

 بلعريبـــــــي يقــــــــوم 
بزيـــــــارة تفقدية مللعب 
نيل�ضـــــــون مانديـــــــــال 

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد 
طارق بلعريبي بزيارة تفقدية أمس إلى ملعب 
نيلسون مانديال للوقوف على الجاهزية التقنية 

للملعب. وخالل زيارته عاين الوزير محمد 
طارق بلعريبي مختلف أجنحة الملعب ال سيما 

أرضية الملعب، القطب التقني، جاهزية الشاشات 
العمالقة، الجناح المخصص لألسرة اإلعالمية 

وكذا نظام الدخول االلكتروني.
ع.ط

رئي�س  املفت�سية الإقليمية للتجارة ب�سيدي نعمان يف املدية ليومية "الرائد"

 "هدفنا هو الت�ضدي للمنتوجات التي حتمل
 �ضعارات مت�س مبعتقداتنا الإ�ضالمية"

يف اإطار التج�سريات اجلارية لإجناح مو�سم حج 

متديد اآجال اإيداع ملفات الرت�ضح للوكالت 
ال�ضياحية اإىل غاية  جانفي اجلاري

اأمن دائرة بوعالم بالبي�س

  حجز ما يقارب  غرام من الكيف املعالج 

امل�سلحة املركزية ملكافحة اجلرمية املنظمة لالأمن الوطني

توجيه نداء بخ�ضو�س م�ضتبه فيه متورط يف ق�ضية ن�ضب واحتيال



الذكرى  السنة  هذه  تحيي  التي  الجزائر 
كانت  الوطنية,  سيادتها  السترجاع  ال60 
استقاللها  من  فقط  أشهر  بعد  قد خصصت 
واضحة  بأهداف  مرموقا  ثقافيا  صرحا 
المعالم التي أوكلت مهام تسييرها للمسرحي 
 )1989-1920( كاتب  مصطفى  القدير 
الذي أسس أيضا الباليه الوطني الجزائري 

و الفرقة الوطنية للرقص الشعبي.
وقد أوكلت للمسرح الوطني الجزائري مهام 
خصائص  إبراز  و  تحديد  أجل  من  بحثية 
بخصوصياته  األصيل  الجزائري  المسرح 
من  عدد  وتقديم  الجمالية،  عناصره  و 
األعمال المسرحية المستوحاة من نصوص 
إثراء  على  فضال  الجزائريين  المؤلفين 
مسرحيات  إنتاج  خالل  من  ريبرتوارها 
إلى  ينتمون  أجانب  لمؤلفين  نصوص  عن 

المسرح العالمي الكالسيكي و الحديث.
كما يساهم المسرح الوطني الجزائري وفق 
المهام الموكلة إليه في مختلف التظاهرات 
الخارج  في  و  بالجزائر  المنظمة  الثقافية 
إلبداعاته  واسع  شعبي  توزيع  يضمن  و 

الركحية.
الجزائري  الوطني  المسرح  ركح  وشهد 
التي  بورسعيد  ساحة  بناية  له  اختير  الذي 
تصنيفه  تم  الذي  و   1853 سنة  الى  تعود 
ضمن قائمة الممتلكات الثقافية سنة 2019 
على  الكبار  الممثلين  من  نخبة  مرور   ,
ركحه وهو الفضاء الذي عرف في سنوات 
1940 أولى نواة من الفنانين الذين رافقوا 
مسار الكفاح المسلح و التحرير الوطني من 
أجل ترسيخ الثقافة واإلبداع الفني والهوية 
وذلك  ,بخصوصياتها  الجزائرية  الثقافية 

عبر الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني.
ويعتبر الفنان القدير محي الدين باشطارزي 
يديه  على  ترعرع  الذي   )1986-1897(
الجزائري,  المسرح  في  الفن  نجوم  أبرز 
المسرح  مؤسسة  اليوم  اسمه  وتحمل 
المسرح  الجزائري أول من ادخل  الوطني 
اكتشاف  في  ساهم  كما  للخشبة  الجزائري 
المسرح  مجالي  في  المواهب  من  العديد 
للمسرح  األول  الموسم  افتتح  والغناء .وقد 
بعد   1963 سنة  أبوابه  الجزائري  الوطني 
تأميمه بعرض مسرحية "أبناء القصبة" من 
إخراج مصطفى كاتب عن نص المبدع عبد 
الحليم رايس. وتم لتتوالى انتاجات المسرح 
الوطني الجزائري بما يقارب ال200 عمل 
المؤسسة  أثرى به رييرتوار هذه  مسرحي 

الثقافية المرموقة.

المسرح  مؤسسة  تسيير  على  وتداول 
أكبر  من  نخبة  العريقة  الجزائري  الوطني 
على  الجزائرية  الثقافة  ورموز  الفنانين 
غرار محمد بسطنجي، عضو الفرقة الفنية 
على  المعروف  الوطني  التحرير  لجبهة 
محمد   ، العامري  طه  باسم  الفنية  الساحة 
شريف  زياني   ,)1973-1932( بوديا 
و  قطاف)204-1939(،  بن  امحمد  عياد، 
و   )1995 مجوبي)1945-  الدين  عز  كذا 
(,اللذان   1994-1939( علولة  القادر  عبد 

تم اغتيالهما خالل فترة اإلرهاب.
مدار  على  الثقافي  الصرح  هذا  واحتضن 
سنوات طويلة تظاهرات فنية ضخمة منها 
السيمفونية،  للموسيقى  الدولي  المهرجان 
مهرجان الرقص المعاصر التي تم تحويلها 
إلى جانب  بسايح،  بوعالم  الجزائر  ألوبرا 

المهرجان الوطني للمسرح المحترف.
�مل�سارح �جلهوية ...من �أجل توزيع 

�أو�سع للإنتاج �مل�سرحي

ال1980  و  ال1970  سنوات  عرفت 
التي  المسارح  بنايات  من  العديد  استرجاع 
ترجع للفترة االستعمارية وتم إعادة تهيئتها 
و ووضعها لخدمة الفن و الفنانين وتوزيع 
المواطن  ولوج  لتسهيل  المسرحي  االنتاج 
لهذه المرافق والهياكل الثقافية وهكذا رأت 
بكل  الجهوية  المسارح  من  العديد  النور 
سيدي  بجاية،  وهران،  قسنطينة،  عنابة، 

بلعباس، باتنة.
بافتتاح  المسرحية  الفضاءات  تدعيم  تم  و 
غرار  على  الجهوية  المسارح  من  العديد 
وزو،  تيزي  البواقي،  أم  معسكر،  مسارح 
العلمة، سعيدة، سكيكدة وسوق اهراس التي 
يعود تشييد البعض منها الى سبعينيات القرن 

مسرحية  لديناميكية  واستجابة  الماضي. 
عبر  اخرى  جهوية  مسارح  بناء  تم  كثيفة 
العديد من المدن الجزائرية ضمنها مستغانم 
و الجلفة و مؤخرا االغواط وأيضا بسكرة 
بهدف تأطير واكتشاف المواهب والقدرات 
وإبداع مسرحي  المسرحية و خلق حركية 

فعال وحيوي.
الثقافي  القطاع  استحدث  أخرى،  جهة  من 
الوطنية  المسرحية  المهرجانات  من  العديد 
بغية  محلية  مهرجانات  وكذا  والدولية 
تم  وهكذا  ثرية،  مسرحية  حركة  مرافقة 
استحداث تظاهرات على غرار أيام مسرح 
للمسرح  الوطني  المهرجان  الجنوب، 
التجريبي،  المسرح  بالمدية،  الفكاهي 
المهرجان المحلي للمسرح بسيدي بلعباس، 
و  بأدرار  للمسرح  الدولية  ليالي  ومؤخرا 
للجمعيات  بمبادرة  الشارع  أيام مسرح  كذا 

و التعاونيات الثقافية.
والفعاليات  المواعيد  هذه  تتمحور  و 
مسرحية  تظاهرات  حول  المسرحية 
ويتعلق  الممارسة  في  وعريقة  متجذرة 
للمسرح  الوطني  بالمهرجان  األمر 
مهرجان  و  العاصمة  بالجزائر  المحترف 
مسرح الهواة بمستغانم و المهرجان الدولي 

للمسرح ببجاية.
في  الجزائري  الوطني  المسرح  اليزال  و 
من خالل  وذلك  الرابع  الفن  ممارسة  قلب 
المسرحية  التظاهرات  من  مجموعة  تنظيم 
وورشات  دورات  تخصيص  جانب  إلى 
المستوى  وعالي  نوعي  بتعاون  تكوينية 
في  الفني  التكوين  مؤسسات  مع  بالتنسيق 
جانب  إلى  المسرحي  العمل  عناصر  شتى 
مسرحية  بإنتاجات  العروض  ديمومة 

دورية.
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�أوكلت مهمة �إخر�ج �لعمل

 �لذي �سرع يف ت�سويره ملحمد �سويخ

 ح�صان ك�صا�ش لتج�صيد �صخ�صية 
خل�سر بن خلوف �سينمائيا

الثقافة  وزيرة  أعطت 
صورية   , والفنون 
الخميس  مساء  مولوجي, 
رياس  بقصر  الماضي 
البحر بالجزائر العاصمة, 
تصوير  إنطالق  إشارة 
الطويل  الروائي  الفيلم 
خلوف"  بن  "لخضر 
شويخ,  محمد  للمخرج 
حول محطات تمازج بين 
الحقيقة التاريخية والخيال 
لجوانب من حياة الشاعر 

إعطاء  بعد  للصحافة  تصريح  خلوف .وفي  بن  لخضر  سيدي  المتصوف  والمجاهد 
إشارة إنطالق المشاهد األولى لهذا الفيلم, بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية, 
المكلف بالثقافة والسمعي البصري, أحمد راشدي, و وزير المجاهدين وذوي الحقوق, 
العيد ربيقة ونخبة من الوجوه الفنية, أوضحت الوزيرة أن الفيلم "يدور حول شخصية 

فذة لها رمزية و حضور في الذاكرة الشعرية والنضالية الشعبية الجزائرية.«
وأضافت مولوجي أن الفيلم الذي سيستغرق 100 دقيقة هو إنتاج مشترك بين وزارة 
اإلنتاج  ومؤسسة  السينما,  لتطوير  الجزائري  المركز  خالل  من  والفنون,  الثقافة 
السينمائي الخاصة "ماكينغ اوف", و يروي قصة سيدي لخضر بن خلوف المجاهد 
الزاهد و أب الشعر الملحون في القرن ال16 و المعروف بقصائده  مبرزة ان "انجاز 
مثل هذه األعمال التاريخية لهذه الشخصيات الجزائرية الفذة تساهم في إحياء مآثرها 

و تراثها لدى االجيال الجديدة.«
استثنائية  رخصة  على  الوزارة  تحصلت   2022 سنة  "خالل  أنه  الوزيرة  وأضافت 
تم بموجبها تسوية كل المشاريع السينمائية العالقة سواء األفالم الطويلة أو القصيرة 
أنه سيتم خالل  الفنية" مبرزة  التحريك وغيرها من األعمال  أفالم  الوثائقية وكذا  أو 
منتصف شهر جانفي الجاري "تنصيب لجان جديدة لدعم مختلف أصناف المشاريع 

وانطالق برنامج الدعم لسنة .«2023
من جهته, أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, أن هذا اإلنتاج السينمائي 
يتناول "شخصية صنعت إسمها في تاريخ الجزائر و في حاضرة من حواضر العلم 
من  الجزائر  لتاريخ  "أرخ  بن خلوف  لخضر  سيدي  أن  مؤكدا  )مستغانم(",  والجهاد 
الملحون على غرار قصيدتيه  التي توارثتها األجيال في الشعر  القصائد  خالل عديد 
+شرشال+ و +مزغران+ التي أرخت لمعركة مزغران الشهيرة ضد الغزو االسباني 

التي شارك فيها.«
رئيس  التزامات  "تجسيد  إطار  في  تندرج  التاريخية  األعمال  هذه  أن  ربيقة  وأشار 
الجمهورية عبد المجيد تبون في المجال المتعلق بالسمعي البصري و تجسده الحكومة 

من خالل البرنامج المصادق عليه.«
الفيلم  المخرج و مؤلف سيناريو "لخضر بن خلوف", محمد شويخ, فاعتبر هذا  أما 
"كمساهمة في كتابة التاريخ الوطني يمزج بين الحقيقة التاريخية والخيال من خالل 
الشاعر  الزاهد  حياة  من  محطات  يروي  حيث   )...( تاريخية  شخصيات  استحضار 

سيدي لخضر بن خلوف و تقاطعه مع الروائي اإلسباني سرفانتس الذي عاصره.«
الشاعر سيدي لخضر بن  لتقمص شخصية  الممثل حسان كشاش  اختيار  تم  لإلشارة 

خلوف فيما يستغرق مدة التصوير 12 اسبوعا.
و بدأ المخرج محمد شويخ مشواره السينمائي مطلع الستينيات في مجال التمثيل قبل 
اخراج أولى أعماله سنة 1972 حيث اشتهر باخراج "القلعة" سنة 1989 و "يوسف" 

في 1993 و "دوار النساء" 2005 و "األندلسي" سنة .2011
ويعتبر سيدي لخضر بن خلوف كأيقونة الشعر الملحون والمديح الديني, وهو الذي 
يعرف أيضا بإسم مداح الرسول )صلى هللا عليه وسلم(, فيما قضى حياته في تنظيم 
يروي  مشهورتين  قصيدتين  وله  آنذاك  اإلسباني  اإلحتالل  ومحاربة  المديح  قصائد 
من خاللهما وقائع المعارك التي خاضها ضد اإلسبان حيث تبرز قصيدة "شرشال" 
مسيرته الجهادية بين الجزائر ومستغانم ومزغران مرورا بالبليدة فيما تؤرخ قصيدة 
بإنتصار  وإنتهت   1558 سنة  المنطقة  شهدتها  التي  للمعركة  الشهيرة  "مزغران" 

المجاهدين الجزائريين.
المهرجان  الملحون و بقصائد بن خلوف سنويا من خالل  بالشعر  الجزائر  و تحتفي 

الوطني للشعر الملحون بمدينة مستغانم.
حياة �سرتاح

�لأحد  08 جانفي 2023 �ملـو�فق لـ 16 جمادى �لثانية 1444هـ

فيما كانت �جلهوية �لتابعة له

 فر�سة �أمثل لتوزيع �لإنتاج و�لأعمال

امل�سرح الوطني.. 60 عاما 
يف خدمة الفن الرابع يف اجلزائر

حتل �ليوم �لأحد �لذكرى �لـ 60 لتاأ�سي�س �مل�سرح �لوطني �جلز�ئري وهو موؤ�س�سة ثقافية بامتياز �أن�سئت يف �لثامن 

جانفي 1963, بهدف �مل�ساهمة يف �لتنمية �لثقافية من خلل �إنتاج و توزيع عرو�س در�مية و كوريغر�فية ذ�ت طابع 

تربوي و ثقايف.

قدمته جمعية "�لري�سة " �سمن �أيام عر�ئ�س �لقار�قوز يف تيزي وزو

"املحارة" عر�س فني للتح�سي�س حول التلوث البحري
القراقوز "المحارة"  شكل عرض عرائس 
لجمعية "الريشة " لوالية غليزان الذي قدم 
ياسين  كاتب  الجهوي  بالمسرح  أول  أمس 
الجمهور  لتحسيس  تيزي وزو فرصة  في 
حول تلوث اعماق البحار.و تعالج مسرحية 
"المحارة" التي كتبها كراس كمال و أنتجها 
التي دخلت مسابقة جائزة  فؤاد بن دوبابة 
لعرائس  عرض  ألفضل  الذهبية"  "إراثن 
القاراقوز المنظمة في إطار "األيام الثانية 
الجمعية  تنظمها  التي  القاراقوز"  لعرائس 
التلوث  مخاطر  موضوع  إراثن  الثقافية 

سيما على الكائنات البحرية.
بن  القراقوز  قد حاول محركو عرائس  و 

وبلقاضي  أمين  بوقلمونة  و  محمد  تابت 
أصوات  عبر  هللا  عبد  عدة  و  صدام  
المحارة والسلحفاة والجمبري واألخطبوط 
على  التركيز  والسرطان  البحر  ونجم 
البحرية  بالكائنات  لحقت  التي  األضرار 
في  الملوثات  أنواع  مختلف  صب  بسبب 
ال  الفوضوي  والصيد  والمحيطات  البحار 
تدمر  التي  المتفجرات  استخدام  مع  سيما 

قاع البحر.
غير أن األمل يبقى قائما كون أن هناك بين 
الذين  التلوث أولئك  المتسببين في  الرجال 
الحال  هو  مثلما  الظاهرة  هذه  يحاربون 
المسرحية  في  شخصية  للصياد,  بالنسبة 

للسلحفاة  المساعدة  قدمت  أن  و  لها  سبق 
و لجات اليها الكائنات البحرية لمساعدتها 
في الحفاظ على فضاءها المعيشي، و قدم 
العرض أمام جمهور اعجب كثيرا بالقصة 
إذ صفق للفرقة مطوال في نهاية العرض.

واليات  عدة  تمثل  فرق  سبع  أن  يذكر 
للظفر  الماضي  األربعاء  منذ  شاركت 
عرض  ألفضل  الذهبية"  "ايراثن  بجائزة 
الثقافي  الحدث  هذا  في  القراقوز  لعرائس 
"ايراثن"  الثقافية  الجمعية  تنظمه  الذي 
بالتعاون مع شركاء آخرين والذي اختتمت 

فعالياته أمس السبت.
حياة �سرتاح



 ا�ستياء كبري يف املغرب اإزاء تدبري احلكومة ملختلف امللفات

نظـــــام املخزن يف مواجهـــــة الغ�شب ال�شعبـــــي
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دويلالأحد  08 جانفي 2023 املـوافق لـ 16 جمادى الثانية 1444هـ12
نقابة "الإحتاد الوطني لل�سغل" تندد

�شبهات ف�شاد جديدة تطال م�شابقات 
الكفاءة املهنية يف املغرب

أكدت نقابة "اإلتحاد الوطني للشغل بالمغرب" توصلها بمجموعة من 
المعطيات والوقائع والشكاوى حول "تدخالت سياسية قوية" للضغط على 
اإلدارة من أجل إفراغ امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعة المحلية بالرباط 

من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من 
"المقربين"، حسب ما نقلته الصحافة المحلية أول أمس.

وعبرت "الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية" التابعة للنقابة, 
عن قلقها العميق إزاء هذه "األخبار المتواترة" والمبنية على عدد من 

المؤشرات المقلقة وناشدت السلطات التدخل العاجل قصد ضمان "شفافية 
ومصداقية" مسابقات الترقي المهني بجماعة الرباط, وتدعيم االحتكام إلى 
مبادئ المردودية والكفاءة واالستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية, طبقا 

للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
كما حذرت من أن "أي تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية 

بناء على الزبونية والمحسوبية والوالءات والتدخالت الموجهة أو العبث 
بالقوانين المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة انتاج ظروف الترقي المهني 
لما قبل دستور 2011, لن يمر دون محاسبة بجميع الوسائل التي يضمنها 
القانون". ويأتي ذلك أياما بعد الفضيحة المدوية التي طالت قطاع العدالة 
بالمملكة, واالتهامات بوجود تزوير وتالعب في نتائج االمتحان الكتابي 

لمزاولة مهنة المحاماة, التي أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا 
عائلية متشابهة تنتمي إلى عائالت نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين 

وقضاة ومحامين, من بينها عائلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد نظم المئات من المرشحين المتحان األهلية لمزاولة مهنة المحاماة 

خالل األيام الماضية, وقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط, للمطالبة بإقالة 
وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن الخروقات التي شابت 
االمتحان منذ يوم االعالن عنه بموقع الوزارة الى يوم صدور نتائجه 

التي وصمت بشبهات التزوير والمحاباة. وفي هذا اإلطار, عادت "اللجنة 
الوطنية لضحايا امتحان األهلية لمزاولة مهنة المحاماة" لتؤكد مجددا  أن 

هذا االمتحان بدأ بالغش والتسريبات وانتهى بالئحة يحكمها منطق الفساد 
والمحسوبية والزبونية والمصالح السياسية والعائلية.

وتوقفت اللجنة التي أسسها المتضررون من االمتحان على اختالالت طالت 
االمتحان, منها الظروف الكارثية التي مر فيها والتي تضرب مبدأ المساواة, 

إضافة إلى تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين، كما سجلت 
اللجنة تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي, لتحديد عدد الناجحين, ووجود 
تواطؤات بينه وبين جمعية هيئات المحامين لتقليص عدد الناجحين, معتبرة 
أن هذه األخيرة سبب مباشر في الوضع الحالي وأن اإلعالن عن حضورها 

في مرحلة التصحيح "كان بغرض تقسيم الكعكة".
وطالب المتضررون باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق 

والقانون, مؤكدين "أال عالقة   لهم بأي مناورات   حزبية سياسوية رخيصة"، 
كما طالبوا بإعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا وكل المساهمين 

والمشاركين  معه تبعا لجرائمهم على خلفية "امتحان العار", مع إلغاء هذا 
االمتحان  وتعويضه بامتحان كتابي في أقرب وقت ممكن. 

مع الإ�سراع يف التو�سل اإىل اتفاق كامل ونهائي للق�سايا اخلالفية

البعثة الأممية يف ليبيا تدعو اإىل 
حتديد موعد لإجراء النتخابات

دعت بعثة األمم المتحدة في ليبيا، مجلسي النواب والدولة إلى اإلسراع في 
التوصل إلى اتفاق "كامل ونهائي" للقضايا الخالفية الستكمال الخطوات 
الضرورية إلجراء انتخابات "شاملة ضمن إطار زمني محدد". وأكدت 

البعثة في بيان لها نهاية األسبوع الفارط، على ضرورة إبداء القادة 
السياسيين التزاما حقيقيا ومتواصال إزاء تحقيق سالم دائم من خالل البناء 
على االتفاقات السابقة لمجلسي النواب واألعلى للدولة, كما جددت التأكيد 

على أن "األزمة الليبية تحتاج إلى تسوية وطنية إلطالق مسار واضح 
يفضي لتنظيم االنتخابات في عام 2023".وأشار البيان إلى أن البعثة 

األممية أبدت استعدادها التام لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق 
وطني يمهد الطريق لحل الالزمة السياسية في ليبيا التي طال أمدها.

يذكر أن ليبيا تعثرت في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021 كما كان 
مقررا بسبب خالفات بين األطراف حول قوانين االنتخابات.وأكد رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة االثنين الماضي أن "العام 
الجاري سيكون عام توحيد المؤسسات وإجراء االنتخابات في البالد", 

وفق ما نقل مكتبه اإلعالمي. وقال الدبيبة, في كلمة ألقاها خالل اجتماع 
لحكومته, إن "عام 2023 هو عام إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية", 
مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية لالنتخابات على 

أتم االستعداد لتنفيذ االستحقاق الوطني".

وأضاف, أن " الوزارة عجزت بشكل فظيع 
عن مجرد إصدار بيان رسمي باسم الدولة 

المغربية, ليتم االستعانة بأحد المواقع الموالية 
للمخزن في محاولة للتغطية على الفضيحة 

بحكاية : مصدر مأذون من الخارجية 
المغربية يدين واقعة تدنيس المسجد األقصى" 
.وأبرز في السياق, أن " هذه الخرجة المبنية 

للمجهول من وزارة الخارجية البوريطية,  
تضاف إلى فضيحة بيان الخارجية خالل 

العدوان الصهيوني على غزة الصيف 
الماضي حينما تم وصف العدوان الصهيوني 

ب"االقتتال المتبادل بين الطرفين".
ويرى المرصد المغربي أن "التطبيع أصبح 

عقيدة سياسية عند وزير الخارجية ناصر 
بوريطة لدرجة ال يستطيع معها حتى مجرد 

التعبير عن الرفض المعلن والرسمي لجريمة 
العدوان الصهيوني على األقصى المبارك 

)..(, و االكتفاء بمتابعة إعالمية مبنية على 
مصدر مجهول الهوية بالخارجية ".

ولفت الى أن " هذا الموقف الفضيحة  )اتخذ( 
في الوقت الذي عبرت فيه عواصم الغرب 

الداعمة للكيان الصهيوني عن رفضها 
الرسمي لما أقدم عليه الوزير الصهيوني 

)..(", مشيرا الى أن " هذه الفضيحة تزداد 
فضائحية عندما ال نجد اي موقف بالصفحة 
الرسمية لوزارة الخاردية".وكان المرصد 
المغربي لمناهضة التطبيع قد طالب, شهر 

اغسطس المنصرم, وزير خارجية بالده 
بالرحيل, بعد البيان "الفضيحة" الذي 

اصدرته الخارجية المغربية عقب العدوان 
الصهيوني على قطاع غزة, والذي لم تقم فيه 

بإدانة جرائم االحتالل بفلسطين.
وفيما التزمت وزارة خارجية المخزن 
الصمت تجاه اقتحام مسؤول صهيوني 

للمسجد االقصى المبارك, ندد مناهضو 
التطبيع بالمغرب, بهذا االقتحام تحت حماية 
مشددة من قوات االحتالل, واصفين الخطوة 
ب " االستفزازية " و الجبانة " و " الخطيرة 

", و طالبوا كل القوى الحية والفاعلة 
بالمغرب إلى تكثيف الجهود لمناصرة الشعب 

الفلسطيني ومناهضة كافة أشكال التطبيع.
واعتبروا ما اقدم عليه الوزير الصهيوني 

"خطوة خطيرة لتنزيل مخطط تقسيم المسجد 
األقصى المبارك", و " استفزاز لألمة 
العربية واإلسالمية و تحد حقيقي ليس 

للفلسطينيين وحدهم وإنما لألمة العربية كلها 
ولمليارين من المسلمين عبر المعمور ولكل 
أحرار العالم ".وكان ما يسمى "وزير األمن 

القومي" في حكومة الكيان الصهيوني, قد 
اقتحم, المسجد األقصى المبارك, الثالثاء 
الماضي, 3 يناير 2023  تحت حراسة 
مشددة من قوات االحتالل الصهيوني. 

وأثار  اقتحام الوزير الصهيوني المسجد 
االقصى المبارك موجة استنكار واسعة على 
المستويين العربي والدولي, وتعالت المطالب 

بضرورة تحمل مجلس األمن الدولي 
مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.

أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة االحتالل 
المغربي "إيساكوم" أن سلطات االحتالل أقدمت 
أول أمس على منع الحقوقي الصحراوي محمد 

الشيخ المتوكل، عضو الهيئة، من التنقل من الدار 
البيضاء إلى تونس، وذلك استمرارا لسياسة القمع 

الممنهجة التي تقوم بها دولة اإلحتالل في حق 
الحقوقيين الصحراويين.

وذكرت "ايساكوم" في بيان لها أن سلطات مدينة 
الدار البيضاء المغربية أقدمت على منع محمد 

الشيخ المتوكل من التنقل عبر الحدود حيث كان 
ينوي السفر من مطار "محمد الخامس" بالدار 
البيضاء إلى مطار "قرطاج" تونس. وأضافت 

الهيئة أن المصالح اإلدارية المغربية اتبعت 
اسلوب المماطلة والتأخير الممنهج في اصدار 
هذه الوثيقة، مما يؤكد إصرار المغرب "على 

االستمرار في نهج أسلوب استهداف المدافعين 
الصحراويين عن حقوق اإلنسان بالمنع والتضييق 

على الحريات، في انتهاك صارخ للمواثيق 
والعهود الدولية ذات الصلة ولحقوق اإلنسان 
المكفولة للصحراويين، ومنها الحق في حرية 
التنقل، كما تشكل خرقا سافرا ألحكام المادتين 

33 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة".ونددت 
"إيساكوم"، في هذا السياق، باستمرار سلطات 
اإلحتالل المغربية "في تنفيذ سياساتها القمعية 

والعقابية ضد المدافعين  الصحراويين عن حقوق 
االنسان".

كما عبرت عن قلقها بخصوص اإلجراءات التي 
تتخذها دولة اإلحتالل المغربي "منذ سنوات في 
حق المدافعين الصحراويين من خالل التضييق 

عليهم وتشديد القيود على تنقلهم ومنعهم من 

الحق في السفر".واعربت الهيئة الصحراوية 
عن "إدانتها الشديدة إزاء تماطل الدولة المغربية 

المقصود في تسليم عضو الهيئة جواز سفره 
بهدف منعه من السفر الى الخارج، وهو ما 

يتعارض بشكل مباشر مع كل من اتفاقية جنيف 
الرابعة وميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس 

األمن الدولي".
وشددت "إيساكوم" على "ضرورة تدخل 

المجتمع الدولي لتوفير الحماية الالزمة للشعب 
الصحراوي ومحاسبة الدولة المغربية، كقوة 

احتالل، على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، و 

إجبارها على اتخاذ خطوات ملموسة قصد تمكين 
الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل 

للتصرف في تقرير المصير".

تصدر رئيس الحكومة المغربية, عزيز أخنوش, 
قائمة الشخصيات العمومية االكثر مساهمة في فقدان 
الثقة في العمل السياسي بالبالد, وفق استطالع للرأي 

رصد استياء شعبيا شديدا بالمملكة ازاء عمل الحكومة 
وتدبيرها لمختلف الملفات.

وكشف استطالع رأي, أنجزه "المركز المغربي 
للمواطنة" و استقى آراء شريحة من المغاربة رواد 
مواقع التواصل االجتماعي, عن وجود حالة كبيرة 

من عدم الرضا على أداء الحكومة فيما يخص تدبير 
الملفات اإلجتماعية واالقتصادية.وسجل االستطالع أن 

95 % من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير 
الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات و ارتفاع 
األسعار, و 93 % غاضبون من التدبيرالحكومي 

لموضوع حماية الطبقة الوسطى.
إلى جانب ذلك, كشف االستطالع أن 91 % من 

المستطلعين مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش 
لملف محاربة الفساد, و 90 % فيما يتعلق بتدبير ملفي 

العدالة الجبائية و إصالح التعليم, كما أن 88% غير 
راضين بخصوص ملفي تنزيل الدولة االجتماعية 

والحوار االجتماعي. االستياء الذي رصده االستطالع 
يمتد ايضا إلى طريقة تواصل الحكومة, إذ عبر 90 % 
من المشاركين عن استيائهم بهذا الخصوص, و 88 % 

غير راضين عن حضورها.
وبخصوص الشخصية العمومية األكثر مساهمة في 

فقدان الثقة في العمل السياسي, فقد جاء عزيز أخنوش 
في الصدارة بحوالي 49% متبوعا برئيس الحكومة 
السابق واألمين العام لحزب العدالة والتنمية, عبد 

هللا بنكيران و وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأزيد 
من 13%, في حين عبر نحو 9% من المشاركين في 
االستطالع عن كون جميع السياسيين يساهمون في 

فقدان الثقة.
فبعد أزيد من عام, أثبتت حكومة أخنوش فشلها في 
تدبير الشأن العام الداخلي, حيث لم تسجل حصيلة 

عملها أي إضافة للقطاعات المختلفة في البالد, 
ليبقى أبناء المغرب يصارعون واقعا تميزه االزمات 
االقتصادية واالجتماعية وتداعيات األزمة الصحية و 
ارتفاع األسعار وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت 
البالد.وتواصل العديد من األوساط الشعبية والنقابية 

والحقوقية حملة انتقاداتها للحكومة وما أنتجته سياسة 
الريع المتبعة من قبل "حكومة األعيان" الرافضة 
لمحاربة الفساد الذي أنهك االقتصاد في المغرب 

وجيوب المواطن البسيط.
فحكومة أخنوش تميزت بكونها أول حكومة مغربية 
يواجهها الشارع باحتجاجات واسعة خالل األسابيع 

األولى التي تلت مباشرة مهامها, ووصف رئيسها بأنه 

رمز من رموز "زواج المال والسلطة", ناهيك عن 
األصوات المغربية التي تؤكد "ضعف مشروعيتها 

وغرابة ظروف تعيينها". وبلغ تدني سياسة الحكومة 
المغربية لحد غض النظر عن الفساد ورفضها 

محاربته, فقد كشف أخنوش عبر العديد من القرارات 
على أن هذه المسألة ليست من أولوية حكومته, وهو 
ما ظهر جليا خالل سحبها لقانون يجرم اإلثراء غير 

المشروع.
وكان تجريم اإلثراء غير المشروع من أهم المخرجات 

التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني إلصالح منظومة 
العدالة في المغرب, وظهور الحاجة إلى مشروع قانون 

جنائي جديد, لكنه تعثر بعد سنوات من العرقلة حتى 
تم سحبه من طرف حكومة عزيز أخنوش, في خطوة 
أدينت على نطاق واسع من قبل المعارضة وفعاليات 

المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

اإثر اقتحام م�سوؤول �سهيوين امل�سجد الأق�سى 

املر�شد املغربي ملناه�شة التطبيع 
يدين ف�شيحة �شمت املخزن 

اأدان املر�سد املغربي ملناه�سة التطبيع ف�سيحة �سمت وزارة اخلارجية املغربية على اقتحام 

م�سوؤول يف الإدارة ال�سهيوينة للم�سجد الق�سى املبارك يوم الثالثاء املا�سي. ويف بيان على �سفحته 

الر�سمية على موقع التوا�سل الجتماعي " فاي�سبوك ", قال املر�سد املغربي " اإنه و كما كان متوقعا 

فقد �سقطت وزارة اخلارجية البوريطية يف امتحان املوقف من العدوان ال�سهيوين على امل�سجد 

الأق�سى املبارك مع جرمية وزير المن القومي يف احلكومة ال�سهيونية اجلديدة ".

منع احلقوقي ال�سحراوي حممد ال�سيخ املتوكل من التنقل اإىل تون�س

"اإي�شاكوم" توؤكد ا�شتمرار �شلطات الحتالل املغربية يف �شيا�شة القمع املمنهجة
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دويل

لحركة  العسكري  الجناح  أن  على  وشددت 
مدى  اختبار  على  باستمرار  يعمل  حماس 
التي  االحتالل  قوات  واستعداد  جاهزية 
الجهاز  أن  زاعمة  الحدود،  على  ترابط 
صيادي  هوية  يتقمصون  أشخاصا  يجند 
على  وهمية  عبوات  وضع  بهدف  طيور 
االحتالل  قوات  يقظة  مدى  لفحص  الحدود 

المتمركزة على الجانب الشرقي.
وأضافت المصادر أن حركة حماس تواصل 
حفر األنفاق الهجومية باتجاه الحدود بهدف 
النخبة  وحدات  مقاتلي  نقل  في  توظيفها 
العمق  إلى  العسكري  لجهازها  التابعة 
الصهيوني، ولفتت إلى أن "حماس" تواصل 
جمع  بهدف  الحدود  على  الدوريات  تسيير 
أن  يمكن  التي  االستخبارية  المعلومات 
عبر  جنود  لخطف  عمليات  في  تستخدمها 

أحد األنفاق.
"نقوم  للموقع:  كبير  ضابط  وقال 
تحول  عدم  تضمن  التي  باالستعدادات 

جنودنا إلى أهداف لعناصر حركة حماس، 
قتل  أو  لخطف  تخطط  أن  يمكن  فحماس 
جنودنا، ونحن معنيون بإحباط ذلك"، مشيراً 
عن  دائما  يسألون  االحتالل  جنود  أن  إلى 
يقوم  الذي  اإلجراء  وهو  "هنيعبل"  إجراء 
به الجيش إلفشال محاولة اختطاف جنوده.

وحسب الموقع، فقد أجرت الفرقة العسكرية 
المسؤولة عن العمليات الميدانية ضد قطاع 
لعناصر  مطاردة  تحاكي  مناورة  غزة 
تمكنهم  بعد  لحركة حماس،  النخبة  وحدات 

من التسلل إلى العمق الصهيوني.
 الحتالل ي�سيب �سابني 

ويعتقل اآخرين وم�ستوطن ي�ستويل 

على 10 دومنات جنوب اخلليل

االحتالل  جيش  قمع  استمر   ميدانيا 
الساعات  في  الفلسطينيين  تجاه  الصهيوني 
الصدد أصيب شابان، أمس  األخيرة، وفي 
المواجهات  خالل  الصوت،  بقنابل  السبت 
االحتالل  قوات  قمع  عقب  اندلعت  التي 

المستوطنين  أحد  استيالء  على  للمحتجين 
جنوب  يطا  بادية  في  دونمات   10 على 
وأوضح  آخرين،  اعتقال  تخللها  الخليل، 
لمقاومة  والوطنية  الشعبية  اللجان  منسق 
لـ"وفا"،  الجبور  راتب  واالستيطان  الجدار 
بيوتا  أربعة  نصب  المستوطنين  أحد  أن 
متنقلة "كرفانات" في منطقة زويدن، على 
زويدين  منطقة  في  دونمات،   10 مساحة 
يطا،  بادية  في  الخير  أم  قرية  من  بالقرب 

اندلعت  مواجهات  أن  إلى  الجبور  وأشار 
عن  أسفر  ما  تلك،  االستيالء  عملية  عقب 
بقنابل الصوت في منطقة  إصابة مواطنين 
لتلقي  المستشفى  إلى  نقلهما  وجرى  القدم، 
اختناق، جراء  العالج، والعشرات بحاالت 

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  وأوضح 
وعبد  البسايطة،  سويلم  حسن  المواطنين 
المنطقة  محيط  في  البسايطة  الرحمن 
االحتالل  إن  الجبور،  وقال  المستهدفة، 
مزيد  على  االستيالء  يحاولون  ومستوطنيه 
المطلة  الشرقية  المنطقة  في  األراضي  من 
مسعى  في  واألغوار،  الميت  البحر  على 
 2000 من  أكثر  إلى  الوصول  من  لمنعهم 

دونم، بهدف التوسع االستيطاني.
األراضي  االحتالل  قوات  استهدفت  كما 
الزراعية جنوب ووسط قطاع غزة، وأفادت 

االحتالل  قوات  بأن  أمس  إعالمية  تقارير 
شرق  العسكرية  مواقعها  في  المتمركزة 
الرشاشة،  أسلحتهم  نيران  فتحت  القطاع 
للدموع  المسيل  الغاز  من  وابال  وأطلقت 
صوب أراضي المواطنين شرق بلدة خزاعة 
البريج  مخيم  وشرق  يونس،  خان  شرق 
على  المزارعين  أجبر  ما  القطاع،  وسط 
مغادرتها، خشية على حياتهم، وأضاف، أن 
المدمع  الغاز  قنابل  أطلقت  االحتالل  قوات 
صوب مركبة للصرف الصحي شرق بلدة 

خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
تستهدف  االحتالل  قوات  أن  إلى  يشار 
بشكل يومي أراضي المواطنين وممتلكاتهم 
القطاع  شرق  الفاصل  السلك  من  القريبة 
أراضيهم،  المزارعين من زراعة  لحرمان 
لقمة  لتحصيل  منها،  واالستفادة  وفالحتها، 

عيشهم.

من اإعداد: حياة �سرتاح

يرى اأن الهدوء الذي ت�سهده املنطقة 

حاليا م�سلل، تقرير:

جي�ش االحتالل يحذر 
من م�اجهة مفاجئة يف غزة

حذرت م�سادر ع�سكرية �سهيونية من اإمكانية اندلع مواجهة ع�سكرية 

وا�سعة مع حركة حما�س ب�سكل مفاجئ، ونقل موقع "والاله"، اأم�س 

ال�سبت عن امل�سادر قولها اإن الهدوء الذي ت�سهده احلدود مع غزة حاليا 

م�سلل، واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن التطورات الأمنية يف ال�سفة الغربية 

ميكن اأن ت�سعل فتيل مواجهة مع قطاع غزة.

صالح  الفلسطينيين  حقوق  لدعم  الدولية  الهيئة  رئيس  وصف 
الحقوقية  المؤسسات  االحتالل  حكومة  استهداف  العاطي  عبد 
عليها،  التضييق  خالل  من  اإلجرامية،  بالعقوبات  الفلسطينية، 
وأضاف عبد العاطي، في حديث إلذاعة صوت فلسطين، أمس 
السبت، أن االحتالل يشيطن عملها، ألنها تفضح جرائمه أمام 

المجتمع الدولي.
على  يصنفون  غفير  وبن  سموتريتش  الوزيرين  أن  وأضاف 
"قوائم اإلرهاب"، مؤكدا أنهم يعملون على تشريع االستيطان، 
وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد األقصى، وتوسيع 
السلطة  إلضعاف  المدنية"،  بـ"االدارة  تسمى  ما  صالحيات 

الوطنية.
بدوره أكد وزير العدل محمد شاللدة أن اقرار الكيان الصهيوني 
لمجموعة من اإلجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في 

مجلس األمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف شاللدة، في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، أن هذه 
سلطات  محمال  شعبنا،  أبناء  من  لالنتقام  تهدف  اإلجراءات 
االحتالل المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات 
الدولي وال االتفاقيات  القانون  على شعبنا، وأكد أنها ال تحترم 

الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني.

وقال شاللدة إن المجتمع الدولي خاصة مجلس األمن يتحملون 
المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات االحتالل، التي تشكل 
أممي،  قرار  بإصدار  مطالبا  الدوليين،  والسلم  لألمن  تهديدا 

باعتبار الكيان الصهيوني "دولة" فصل عنصري.
"فتح"  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  رئيس  نائب  وقال 
حكومة  اتخذتها  التي  االنتقامية  القرارات  إن  العالول،  محمود 
البشع  الوجه  وتكشف  وضوحا،  األكثر  هي  الفاشية  االحتالل 
ضد  جرائم  من  يرتكب  ما  يدرك  أن  العالم  وعلى  لالحتالل، 
شعبنا.وأضاف العالول في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، أن 
غفير  بن  واقتحام  الفلسطينية،  الضرائب  أموال  على  القرصنة 
لألقصى، ومنع البناء في مناطق "ج"، وتهديد األسرى، وإعطاء 
حكومة  عن  يعبر  تجاههم  القمع  عمليات  من  بمزيد  تعليمات 
يمينية فاشية، مشددا على أن ذلك لن يترك لشعبنا خيارا سوى 

المواجهة، وقبول هذا التحدي.
في  كافة  األصعدة  على  النضال  مواصلة  على  العالول  وشدد 
المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس 
األمن واألمم المتحدة، في اتخاذ اجراءات أكثر تأثيرا، ومواجهة 
تصعيد  خالل  من  ميدانيا  االحتالل  فرضها  التي  التحديات 

المقاومة الشعبية.

اأقر تخليدا لأرواح الذين قدموا اأنف�سهم 

من اأجل فل�سطني وحريتها وا�ستقاللها

ي�م ال�سهيد الفل�سطيني.. 
فر�سة ال�ستذكار االأبطال

صادف يوم أمس السبت، السابع من جانفي ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، الذي أقر 
تخليدا ألرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها واستقاللها.

وأعلن عن هذا اليوم في العام 1969، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى ارتقاء أول شهيد 
في الثورة الفلسطينية المسلحة، وهو الشهيد القائد أحمد موسى سالمة الذي استشهد عام 

1965، بعد أن نّفذ عمليته البطولية "نفق عيلبون"، ليكون يوما وطنيا.
منذ النكبة وإلى اليوم، قدم شعبنا الفلسطيني أكثر من 100 ألف شهيد، من أجل نيل 
حريته والبقاء على أرضه، دفاعا عن مقدساته وبيوته وأسراه، وردا على اعتداءات 
مستوطنيه.وتشير االحصائيات إلى استشهاد 224 فلسطينيا في العام 2022، بينهم 53 

من قطاع غزة.
كما تواصل سلطات االحتالل احتجاز جثامين المئات من الشهداء واألسرى في مقابر 
األرقام والثالجات، وقد تصاعدت هذه الّسياسة مجدًدا منذ عام 2015، ومع تصاعد 
عام  منذ  جثامينهم  المحتجزة  الشهداء  عدد  فإن  الماضي،  العام  خالل  الشهداء  أعداد 
االحتالل  يواصل   ،372 بين  من  وهم  أسيًرا،  شهيًدا   11 بينهم  من   ،)117(  ،2015

احتجازهم في مقابر األرقام والثالجات.
ومنذ عام 1967، قدمت الحركة األسيرة 233 شهيداً، منهم 73 قتلوا جراء التعذيب، 
و74 نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد )القتل البطيء(، و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء 
قتلهم المباشر بالرصاص الحي، وهناك 11 جثماًنا من األسرى الشهداء ننتظر االفراج 
وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقالن عام 1980، وعزيز عويسات عام 
2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثالثتهم اُستشهدوا خالل عام 
2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر والذي ارتقى خالل عام 2020، واألسير 
عام  اُستشهد  الذي  الزبيدي  داود  واألسير   ،2021 عام  اُستشهد  الذي  العمور  سامي 
2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى بذات العام في مستشفيات االحتالل، وكان 
الوقت  في  كبير  أبو  معهد  داخل  جثمانه  المحتجز  حميد،  أبو  ناصر  األسير  آخرهم 

الحالي.
وفي هذه الذكرى يستذكر شعبنا الشهداء الذين ارتقوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية 
ومسيرة النضال الوطني الطويل من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل الوطن 
وخارجه وفي السجون وعلى الحدود وشهداء األرقام الذين ما زال االحتالل يحتجز 

جثامينهم.
على  الزهور  من  أكاليل  وبوضع  الشهداء،  أضرحة  بزيارة  اليوم  هذا  شعبنا  ويحيي 
النصب التذكارية، وتنظيم المهرجانات والمسيرات الجماهيرية تخليًدا لمن ضحوا بكل 

أيامهم لكي نحيا أيامنا بعزة وكرامة.

قال مدير مركز حريات والدفاع عن احلقوق املدنية حلمي الأعرج:

"الت�سعيد املت�ا�سل بحق االأ�سرى 
ترجمة لليمني الفا�سي يف الكيان ال�سهي�ين"

عبد ربه: زيارة بن غفري ل�سجن نفحة حتمل بعدا عن�سريا ي�ستهدف حياة االأ�سرى
عن  والدفاع  حريات  مركز  مدير  قال 
الحقوق المدنية حلمي االعرج، إن التصعيد 
في  األسرى  بحق  المتواصل  الصهيوني 
جاء  ما  تنفيذ  يأتي ضمن  االحتالل  سجون 
في  الفاشي  لليمين  االنتخابية  الحملة  في 
لسياسات  امتداد  وهو  الصهيوني،  الكيان 

الحكومات الصهيونية المتعاقبة.
"صوت  إلذاعة  حديث  في  األعرج  وأكد 
فلسطين"، أمس السبت، أهمية مواجهة تلك 
في  الوطنية،  الوحدة  من  بمزيد  السياسات 

األسيرة  الحركة  بين  العضوية  الوحدة  ظل 
والشعب الفلسطيني.

شؤون  هيئة  باسم  المتحدث  قال  بدوره 
إن  ربه،  عبد  حسن  والمحررين  األسرى 
في  القومي  األمن  وزير  يسمى  ما  زيارة 
بن  ايتمار  المتطرف  االحتالل  حكومة 
عنصريا،  بعدا  تحمل  نفحة  لسجن  غفير 
للقانون  تحد  في  األسرى،  حياة  يستهدف 
في  ربه  عبد  وأضاف  واإلنساني،  الدولي 
ان  فلسطين"، أمس  حديث إلذاعة "صوت 

تصريحات بن غفير العنصرية تعني موافقة 
أوتي  ما  بكل  للعمل ضد األسرى،  ضمنية 

من صالحيات.
وأشار إلى أن المرحلة صعبة، وتحتاج الى 
رّص الصفوف، في الوقت الذي بدأت فيه 
واالستنفار،  الهمم  بشحذ  األسيرة  الحركة 
ستضع  مشتركة،  سيادية  هيئة  خالل  من 
ادارة  قوانين  منظومة  على  للتمرد  برامج 
السجون، ضمن خطوات تصعيدية ستتوج 

بخوض إضراب مفتوح عن الطعام.



قال إن هللا  بالجنود  فلما فصل طالوت   {  : نعالى  قال 
مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه 
إال  منه  فشربوا   ۚ بيده  غرفة  اغترف  من  إال  مني  فإنه 
ال  قالوا  معه  آمنوا  والذين  فلما جاوزه هو   ۚ منهم  قليال 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودهۚ  قال الذين يظنون أنهم 
 ۗ بإذن هللا  كثيرة  فئة  غلبت  قليلة  فئة  من  كم  مالقو هللا 
قائد  تأّمل معي حال   249: البقرة  الصابرين{  وهللا مع 
عسكري جيء به لقيادة جيش، ثم بعد قليل يتولى كثيٌر 
من الجند لسبب أو آخر، وقبل أن يتحرك الجيش. فكيف 
سيكون وضعه؟ إن قائداً مطلوب منه الخروج لمواجهة 
جيٍش قوي في العدد والُعدة والعزيمة المرتفعة، ثم يتولى 
كثيرون من جيشه عنه منذ البداية، ال شك أنه في موقف 
الذي  القائد  وهذا  القادة.  من  خاصة  نوعية  إلى  يحتاج 
يبَق معه سوى جمٌع، ال  لم  نتحدث عنه وهو طالوت، 
يزال يُطلق عليه جيش، رغم انسحاب كثيرين منه لسبب 
سيقوم  أنه  نفسه،  قرارة  في  لكن  أسلفنا،  كما  آخر  أو 
بالمهمة رغم كل إشكاليات البداية، لكنه يرى أن كل من 
اختار المسير معه، ال يمكنه خوض معركة حاسمة بهم 
قبل أن يختبرهم بنفسه ويرى قوة اإلرادة عندهم واقعاً 
متجسداً، حتى ال يتكرر االنسحاب أثناء المعركة، مثلما 

كان قبل الخروج للمعركة، ألن االنسحاب من الميدان 
طالوت  قام  يختبرهم؟  فكيف  كارثة.  ستكون  حينذاك 
بهم  بلغ  وقد  الحر،  في  بعد مسير طويل  وأخبرهم من 
بالطريق أمامهم، ويطلب منهم  العطش مبلغاً، أن نهراً 
ضبط النفس وعدم اإلسراف في الشرب منه، إال بقدر 
كف اليد. ومن زاد عن ذلك، يكون دخل نطاق عصيان 
األوامر، وعقوبة ذلك أال يكمل المسير معه ويرجع إلى 
داره. االختبار القاسي اختبار قاس دون أدنى شك، حيث 
تعليمات  فخالفوا  كثيرون،  االختبار  ذلك  في  يصمد  لم 
للقائد  ثانية  المخالفة كانت ضربة أو نكسة  القيادة. تلك 
طالوت، ألنه أوضح لهم بأن أي مخالفة منهم ألوامره، 
تستدعي الخروج من الجيش، وهذا ما حدث مع كثيرين 
من جيشه، لكنه مع ذلك لم ييأس. لماذا؟ ألنه في مثل هذه 
األحوال والظروف، تُعتبر تلك المخالفات أمراً ال يُغتفر. 
فالعصيان وعدم إطاعة األوامر من شأنهما إلحاق كوارث 
بالجيش إذا ما وقعت الواقعة فعاًل وحدثت مواجهة بين 
الفريقين، والتي تحتاج لكثير صبر وقوة تحمل. انفصل 
القرآن–  ظالل  في  جاء  -كما  ألنهم  عنه  إذن  كثيرون 
“ال يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم. وكان 
من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف، 

ليست  والجيوش  وهزيمة.  وخذالن  بذرة ضعف  ألنهم 
بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الصامد، واإلرادة الجازمة، 
واإليمان الثابت المستقيم على الطريق. ولم يهز طالوت 
تخلف األكثرية من جنده عند التجربة األولى، بل مضى 
في طريقه” لمالقاة جالوت وجنوده. العبرة ليست بالكثرة 
الكثرة ليست دوماً عامل كسب وحسم في الحروب؛ إذ 
ربما تكون عامل خسارة وهزيمة، إذا كانت تلك الكثرة 
كغثاء السيل. وتلكم حقيقة استوعبتها البقية الباقية ممن 
صمدت مع طالوت ونجحت في اختبار النهر، ويقينها 
الراسخ يومها أن قلة صابرة محتسبة صامدة وواعية، 
سيبارك هللا فيها ويكون النصر عبرها، إذ } كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا { البقرة :249 . وقد قيل 
بأن عددهم بعد النكسة األولى والثانية بلغ في المرحلة 
عشر  وبضعة  ثالثمائة  حوالي  المواجهة،  قبل  األخيرة 
رجاًل كعدة أصحاب بدر. قلة صابرة، لكن توفرت فيها 
شروط تحقيق أو تنزيل التأييد اإللهي والفوز بالمعركة. 
الهدف تحقق بفضل هللا، وكان المطلوب: النصر وحسم 
المعركة وإلحاق الهزيمة بالعدو، سواء كانت عبر كثرة 
أو قلة جنود. وفي قصتنا، تحقق النصر عبر قلة صابرة 
ِ َوَقَتَل َداُوۥُد  محتسبة موقنة بنصر هللا } َفَهَزُموُهم ِبإِْذِن ٱللَّ

هذه  من  نماذج  التاريخ  وفي   .251  : البقرة   } َجالُوَت 
المعارك، لعل أبرزها معركة بدر الكبرى. من أسرار 
النجاح االنضباط وااللتزام بتعليمات القيادة، السيما إن 
كانت قيادة واعية مخلصة وذات رؤية، من أسباب تحقيق 
النجاح والنصر في صراع الحق والباطل. وأي تلكؤ أو 
تردد أو مخالفة للتعليمات، فالنتيجة تميل غالباً إلى األكثر 
انضباطاً وتنظيماً، وساعتئذ ال عالقة لإليمان بالمسألة ها 
هنا، وأقصد أنه مهما كان الجند على درجة من اإليمان 
عالية، لكن دون انضباط ودون احترام للقيادة، فالمسألة 
الحاسمة  والنتيجة  بحتة،  مادية  أو  دنيوية  إلى  ستتحول 
بالتعليمات، وأحكم في  التزاماً  أكثر  يكون  لمن  ستكون 
التخطيط واالستعداد المادي والمعنوي، مهما يكن دينه. 
هل يشك أحدنا في إيمان وإخالص الرماة الخمسين في 
معركة أحد؟ لقد خرج الجميع مع خير خلق هللا رغبة في 
الشهادة، وإعالء كلمة هللا ودحر الكفر والكافرين. وبتلك 
العقلية والهمة اإليمانية العالية، وصل من تبقى مع النبي 
النفاق  الكريم إلى ميدان المعركة، بعد أن سحب رأس 
ابن سلول، ثلث الجيش وهم في الطريق إلى أحد. وبدأت 
المعركة وأبلى الجميع بالًء حسناً بادئ ذي بدء، وكان 
الكفار.  أمر  حسم  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  المسلمون 
لكن ساعة أن تسربت المشاعر المادية في نفوس غالبية 
كانت  الكارثة..  وقعت  ومتاعها،  الدنيا  وحب  الرماة 
تعليمات القيادة لهم قبل المعركة دقيقة وصارمة وحازمة 
الميدان  في  أصحابهم  رأوا  ولو  مواقعهم  ترك  بعدم 
الميدان، فإن  الطير. ولو يحدث ما يحدث في  تخّطفهم 
مهمتهم هي البقاء في مواقعهم على الجبل، وأداء الدور 
المطلوب منهم ال أكثر. حدثت المخالفة، ونزل كثير من 
الرماة عن الجبل لجمع الغنائم، فكانت بمثابة ثغرة استفاد 
منها العدو، فدخل منها وانقلبت األمور، وحدث ما حدث 
في قصة المعركة المعروفة. وكم وقعت كوارث ومآس 
الثورات  أو  المعارك  عبر  سواء  تاريخنا،  في  مماثلة 
المؤلفة  اآلالف  ضحيتها  وراح  والظالمين،  الظلم  ضد 
في قصة  ذكرناها  التي  النوعية  تلك  من  أخطاء  بسبب 
الذين شربوا  رماة معركة أحد، أو قصة جنود طالوت 
إن  الحديث  لهم. لب  أكثر مما كان مسموحاً  النهر  من 
قصص القرآن وقصص التاريخ ليست ترفاً فكرياً، بل 
هي دروس وتجارب للتأمل والتدبّر، نتعلم من األخطاء 
كيفية تجنب تكرار المآسي واألحزان، وفي الوقت نفسه 
نتعلم كيفية تحقيق االنتصارات. التاريخ دوماً يعيد نفسه، 
واألحداث هي هي تتكرر في كل زمان ومكان، ولكن 
النتائج  تكون  وغالباً  مختلفة،  وطقوس  شخوص  عبر 
والمآالت واحدة، إن لم يستفد الخلف من تجارب السلف 
} َقْد َخلَْت ِمن َقْبلُِكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفانُظُروا 

ِبيَن { آل عمران : .137 َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فمن �شرب منه فلي�س مني 

ُهًدى   ۛ ِفيِه   ۛ َرْيَب  اَل  اْلِكَتاُب  لَِك  }َذٰ وتعالى  تبارك  هللا  لقول  تفسيره  في 
لِّْلُمتَِّقيَن{ )البقرة: 2(؛ بين اإلمام ابن عاشور – رحمه هللا – بأن المراد 
من الهدى ومن المتقين في اآلية هو “أن القرآن من شأنه اإليصال إلى 
أي  المتقون،  هم  إليها  به  للوصول  المستعدين  وأن  الخيرية،  المطالب 
التقليد  حضيض  عن  أنفسهم  ونزهوا  المكابرة،  عن  تجردوا  الذين  هم 
هذا  من خطر غضب هللا،  أنفسهم  وصانوا  العاقبة،  وخشوا  للمضلين، 
وبمحمد ص  بالل  آمنوا  الذين  المؤمنون  بالمتقين  والمراد  الظاهر،  هو 
وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل به، كما ستكشف عنهم األوصاف 
اَلَة  اآلتية”، أي في اآليتين التاليتين: }الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ
ا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن، َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلَِك  َوِممَّ
َوِباآْلِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن{ )البقرة: 3-4(. ووضح بعد ذلك أن “في بيان كون 
القرآن هدى وكيفية صفة المتقي معان ثالثة”، وهي: * “األول؛ أن القرآن 
)هدى( في زمن الحال؛ ألن الوصف بالمصدر عوض عن الوصف باسم 
الفاعل، وزمن الحال هو األصل في اسم الفاعل، والمراد حال النطق. 
والمتقون هم المتقون في الحال أيضا؛ ألن اسم الفاعل حقيقة في الحال 
هذا  يهديه  الكمال  لقبول  وأعدها  نفسه  نزه  من  جميع  أن  أي  قلنا،  كما 
الكتاب، أو يزيده هدى…” * “الثاني؛ أنه هدى في الماضي، أي حصل 
به هدى، أي بما نزل من الكتاب، فيكون المراد من )المتقين( من كانت 
فيكون  وعليه؛  فاتقوا.  فيهم  أثره  ظهر  الهدى  أن  أي  شعارهم،  التقوى 
مدحا للكتاب بمشاهدة هديه وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به. وإطالق 

الغالب  فيما مضى – وإن كان غير  بالتقوى  المتصفين  )المتقين( على 
في الوصف باسم الفاعل – إطالٌق يعتمد على قرينة سياق الثناء على 
الكتاب”. * “الثالث؛ أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون في المستقبل، 
المصدر ال  بالمصدر في )هدى(؛ ألن  الوصف  وتعين عليه هنا قرينة 
يدل على زمان معين”. ثم علق على وفرة المعاني في هذه اآلية الكريمة، 
وما أحسن تعليقه وما أنفعه لمن ينشد هدايات القرآن الكريم الوافرة في 
وفرة  من  بالمصدر  الكتاب  من وصف  “حصل  فقال:  المجاالت،  شتى 
المعاني ما ال يحصل لو وصف باسم الفاعل فقيل )هاد للمتقين(. فهذا ثناء 
على القرآن وتنويه به وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا بهديه، 
فالقرآن لم يزل ولن يزال )هدى للمتقين(، فإن جميع أنواع هدايته نفعت 
المتقين في سائر مراتب التقوى، وفي سائر أزمانه وأزمانهم على حسب 
حرصهم ومبالغ علمهم واختالف مطالبهم، فمن منتفع بهديه في الدين، 
ومن منتفع في السياسة وتدبير أمور األمة، ومن منتفع به في األخالق 
والفضائل، ومن منتفع به في التشريع والتفقه في الدين. وكل أولئك من 
المتقين، وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. وقد جعل أئمة األصول 
االجتهاد في الفقه من التقوى، فاستدلوا على وجوب االجتهاد بقوله تعالى 
َ ما اْسَتَطْعتُْم﴾”. وختم ابن عاشور تعليقه بقوله: “فإن قصر بأحد  ﴿فاتَُّقوا هللاَّ
سعيه عن كمال االنتفاع به، فإنما ذلك لنقص فيه، ال في الهداية، وال يزال 
أهل العلم والصالح يتسابقون في التحصيل على أوفر ما يستطيعون من 

االهتداء بالقرآن.“
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هذا الفريق الجزائري " فارم اي"، الذي يقدم حاًل للتعامل 
طائرات  باستخدام  المزارع  تواجهها  التي  المشاكل  مع 
المركز  على  حصل  االصطناعي؛  والذكاء  طيار  بدون 
شركة   11 بين  تميز  كما   ، العالم  مستوى  على  الثاني 
لجنة  أعضاء  أمام  العرض  بعد  وهذا   ، العالم  في  ناشئة 
التحكيم الدولية، وبذلك فاز الفريق الجزائري بشيك قدره 
اي"  "فارم  فازت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  ألف دوالر،   15
بجائزة أفضل اختيار للجمهور بأكثر من 10 آالف صوت 
للمنتخب الجزائري.ومن المتوقع أن يتنافس فريق "فارم 
اي" في شهر فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 
100000 دوالر، حسب ما أوضحه بيان لهواوي الجزائر 
اي"  "فارم  مشروع  أن  المصدر  وأوضح  السبت،  أمس 
من  الزراعي  التمكين  عصر  على  الضوء  تسليط  يريد 
الذكاء االصطناعي. خطوة في مزرعة خالية من  خالل 
األمراض. "فارم اي" هو نظام مبكر للكشف عن الصدأ 
القمح  حقول  لرصد  اصطناعي  ذكاء  نموذج  باستخدام 
بطائرات بدون طيار ، وهو يحل مشكلة الخسارة الكبيرة 

لحقول القمح بسبب الصدأ.
وبخصوص المسابقة أشار البيان ذاته أن "التكنولوجيا من 
أجل الصالح العام" هي مشروع جديد تم إطالقه في عام 

2021 كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات 
هذه  في  يطلب  المستقبل،  بذور   ، هواوي  من  الرقمية 
والتوصل  اجتماعية  مشكلة  تحديد  الطلبة  من  المسابقة، 
المعلومات  تكنولوجيا  يعتمد على مهارات  تقني  إلى حل 
تصميم  تم  البرنامج.  خالل  يكتسبونها  التي  واالتصاالت 
من  الجماعي  والعمل  القيادة  لتنمية  أيًضا  المسابقة  هذه 
خالل التدريب الجماعي والمنافسة.تم إطالق برنامج بذور 
المستقبل في عام 2008 لتطوير المواهب المحلية الماهرة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسد فجوات 
االتصال بين البلدان والثقافات. في هذا البرنامج ، يدرس 
الشباب من جميع أنحاء العالم تقنيات تكنولوجيا المعلومات 
والمهارات  الخبرة  ويكتسبون  المتقدمة  واالتصاالت 

العملية.
شارك في برنامج 2021 أكثر من 3500 مشارك من أكثر 
من 117 دولة ، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للمشاركين 
طالب   120.000 إلى  الماضية  عاًما   13 الـ  مدار  على 
يمثلون 136 دولة ومنطقة. في الجزائر ، استفاد أكثر من 
120 طالًبا من برنامج بذور المستقبل الذي هو في نسخته 

الثامنة.
حياة �سرتاح

قال أطباء وأخصائيون أن سرطان الرئة يعتبر من أنواع 
السرطانات التي تصيب الرجال أكثر من النساء كما أنه 
أن  كاشفون  الجزائر،  في  بالسرطان  للوفاة  األول  السبب 
80 بالمائة من حاالت اإلصابة به يتم اكتشافها في مراحل 

متقدمة.
وأكد عدد من هؤالء ممن شاركوا في أشغال يوم إعالمي 
الماضي  الخميس  نظم  السرطان  مرض  حول  تكويني  و 
سطيف  والية  شرق  بالعلمة  لألساتذة  العليا  بالمدرسة 
يتم  الرئة  بسرطان  اإلصابة  بالمائة من حاالت   80" بأن 
الدكتورة  أوضحت  و  متقدمة«،  في مراحل جد  اكتشافها 
الصدرية  األمراض  في  مختصة  طبيبة  غول,  ابتسام 
سعادنة  النور  عبد  محمد  الجامعي  االستشفائي  بالمركز 
بسطيف، خالل أشغال هذا اللقاء بأن "المصابين بسرطان 
األعراض  بداية ظهور  منذ  المرض  يشخصون  ال  الرئة 
على غرار السعال الحاد و السعال المصاحب لخروج دم 

و صعوبة التنفس و غيرها ».
النوع  هو  الرئة  سرطان  بأن  غول  الدكتورة  ذكرت  و 
للوفاة  األول  السبب  و  الرجل  لدى  األول  السرطاني 
أنواع  بين  من  أنه  من  بالرغم  الجزائر  في  بالسرطان 
السرطانات التي يمكن الوقاية منها الفتة إلى أن "العامل 
بنوعيه  التدخين  هو  الرئة  بسرطان  لإلصابة  األساسي 

النشط و السلبي«.
و استنادا لذات الطبيبة المختصة فإن رحلة عالج سرطان 
الفتة  المصاب  بموت  تنتهي  ما  غالبا  و  "طويلة"  الرئة 

في نفس السياق إلى أن " 90 بالمائة من حاالت اإلصابة 
بسرطان الرئة لدى الرجال سببها التدخين ».

المبكر  "التشخيص  أن  السياق  ذات  في  اعتبرت  كما 
بالتالي  اكتشافه في مراحله األولى و  للمرض يساهم في 
الذي  الجراحي  التدخل  من خالل  المريض  شفاء  إمكانية 

يعتبر العالج الوحيد الذي يمكن أن يكون ناجعا«.
و استنادا لذات المتدخلة، فقد تم خالل الفترة الممتدة من 
 75 تسجيل   2022 أوت  غاية  إلى   2021 سبتمبر  شهر 
بوالية سطيف مشيرة  الرئة  حالة إصابة جديدة بسرطان 
مرحلة  في  الجديدة  الحاالت  هذه  من  بالمائة   80 أن  إلى 

متقدمة.
حياة �سرتاح
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لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

ي�صيب الرجال بدرجة اأكـثـر ب�صبب التدخني، اأخ�صائيون:

 خالل الفرتة ما بني

| 10 و14 جانفي اجلاري

�صالون الرتقية العقارية 
والبناء الع�صري والديكور 

يعود يف طبعته الثانية
سيتم تنظيم الطبعة الثانية لصالون الترقية العقارية 
والبناء العصري والديكور من 10 الى 14 جانفي 
البحري،  الصنوبر  المعارض  بقصر  الجاري، 
 60 من  أزيد  بمشاركة  العاصمة،  بالجزائر 

عارضا، حسبما أفاد به بيان للمنظمين.
و أوضح ذات المصدر أن الصالون, الذي تحضره 
عن  وممثلين  وخاصة  عمومية  وطنية  شركات 
شركات أجنبية ناشطة في مختلف المجاالت ذات 
أكيدة  "فرصة  يشكل  الصالون,  بموضوع  عالقة 
للقاءات المهنية بين مختلف متعاملي هذا القطاع 
الحيوي من اجل خلق فرص شراكة واستثمارات 
جديدة لتطويره وعصرنته وفقا للتطورات التقنية 
والتكنولوجية الحديثة«.كما سيتم خالل هذه الطبعة 
الثانية للصالون عرض نماذج ناجحة حول انتاج 
مواد البناء واللمسات العصرية للتجهيز والديكور 
وكذا الجانب المعماري للبنايات، و ما يميز هذه 
ترقية  مؤسسات  مشاركة  البيان,  حسب  الطبعة, 
"التقرب  بغرض  ساحلية  والية   15 من  عقارية 
فيالت  شقق,  اقتناء  في  الراغبين  المواطنين  من 
وتخفيضات  عروض  مع  تجارية  محالت  او 
العملية  على  حيوية  سيضفي  مما  بالمناسبة 
التجارية وخاصة أن الراغبين في الشراء ستكون 
األنسب".و  واالختيار  المقارنة  فرصة  امامهم 
تتزامن الطبعة الثانية لصالون" سكناتاك اكسبو" 
مع بداية السنة الجديدة 2023, والتي تعد "فرصة 
مستقبلية  مشاريع  في  والتفكير  اإلنجازات  لتقييم 
والمنافسة  التطورات  ظل  في  نجاعة   أكثر 
بقطاع  المتعلقة  النشاطات  مختلف  تشهدها  التي 
بنوك  كذلك  الصالون  هذا  في  يشارك  و  البناء"، 
ومؤسسات مالية للترويج لمنتوجاتها وخدماتها في 
مجال القروض العقارية وكذا التمويالت المتعلقة 
االقتصادي واالستثماري بشكل عام مع  بالنشاط 
الصالون،  سيفتح  أيام،  خمسة  طيلة  الشركات.و 
الذي ينتظر ان يستقطب حوالي 20.000 زائر، 
السادسة  الى  صباحا  العاشرة  من  يوميا  أبوابه 
المهنيين  الزوار  من  واسعة  لفئة  للسماح  مساءا 
الترويجية  العروض  من  باالستفادة  والخواص 

والخبرات المهنية.
حياة �سرتاح

يف ح�صيلة �صجلتها

 �سرطة العا�سمة 

خالل �صهر دي�صمرب الفارط

حجز اأكرث من 2 كلغ 
من القنب الهندي 

و28297 قر�س مهلو�س
الجزائر  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
من  المنصرم  ديسمبر  شهر  خالل 
حجز)02( كلغ و)137(غ من القنب 
مؤثر  قرص   )28297( الهندي، 
عقلي، باإلضافة إلى حجز )53.72( 
)2.51( غرام  الكوكايين،  غرام من 
من  غرام   )5.41( الهيروين   من 
األفيون  و )257( قارورة  محلول 

مخدر.
األمنية  العمليات  هذه  وعالجت 
ذات  عن  صدر  إعالمي  بيان  وفق 
المصالح أمس من قبل عناصر أمن 
مختلف  إلى  ينتمون  الجزائر  والية 
القضائية في مجال  الشرطة  مصالح 
أنواعها  بشتى  الجريمة  مكافحة 
السيما المتعلقة بقضايا الترويج غير 
المؤثرات  بالمخدرات،  المشروع 
الصلبة،  المخدرات  وكذا  العقلية 
من  عدد  توقيف  إلى  أفضت  وقد 
أمام  تقديمهم  تم  الذين  المتورطين 

الجهات القضائية المختصة.
حياة �سرتاح

خالل عمليات اأمنية مل�صالح 

الأمن احل�صري ال�صاد�س

 ل�صيدي اأحممد بالعا�صمة

الإطاحة مبروج 
للمخدرات باأنواعها 
يف الو�صط ال�صباين

الجزائر  والية  أمن  مصالح  عالجت 
السادس"  ممثلة في األمن الحضري 
المقاطعة  بأمن   " الشهداء  شارع 
قضية  أمحمد،  سيدي  اإلدراية 
بالمخدرات    المشروع  غير  اإلتجار 
العقلية  والمؤثرات  الهندي"  القنب   "
"كريستال"  الصلبة  والمخدرات 
أسلحة  على  الحيازة  و"الهيروين"، 
بيضاء محظورة دون مبرر شرعي 

مع العود.
بيان  وفق  القضية  حيثيات  وتعود 
المصالح  ذات  عن  صدر  إعالمي 
مؤكدة  معلومة  إلى  أمس  األمنية 
مفادها  الحضري  األمن  لعناصر 
في  قضائيا  مسبوق  شخص   وجود 
قضايا المتاجرة و ترويج المخدرات 
حيث يقوم ببيعها في األوساط الشبانية 
السكني  الحي  في  القصر  فيهم  بما 
استياء  أبدى  ما  هذا   ، إقامته  محل 
ابنائهم،  على  والخوف  الحي  سكان 
المختصة  النيابة  مع  الدائم  بالتنسيق 
إقليميا  وتنفيذا إلذن بالتفتيش ، قامت 
عناصر االمن الحضري من توقيف 
المشتبه فيه مع ضبط  و حجز  120 
من  لفافات   3 عقلي،  مؤثر  قرص 
بوزن  "هيروين"  الصلبة  المخدرات 
المخدرات  لفافات من  )0.26(غ، 3 
)1.3( بوزن  "كريستال"  الصلبة 

"القنب  المخدرات  من  قطع  غ، 
الهندي«،4 قارورات تحتوي محلول 
 4 محظورة،  بيضاء  أسلحة  مخدر، 
بالعملة  مالي  ومبلغ  نقالة،  هواتف 
من  دج  بـ)5300(  المقدر  الوطنية 

عائدات الترويج.
بعد  تم  فقد  ذاته  المصدر  ووفق 
القانونية،  اإلجراءات  كافة  استكمال 
النيابة  أمام  فيهم  المشتبه  تقديم 

المختصة إقليميا.
حياة �سرتاح

البي�س:

ثالث �صنوات حب�س نافذة 
مع الإيداع يف حق 4 متورطني 

بالرتويج للمخدرات
القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  عناصر  تمكنت 
ألمن دائرة بوعالم  التابعة ألمن والية البيض، من 
وضع حد لشبكة إجرامية منظمة و حجز مايقارب 
أربعة  تــوقيف  و  المعالج  الكيف  من  غرام   400
 27 مابين  أعمارهم  تتراوح  فيهم  مشتبه  أشخاص 
و 36 سنة  . وتعــود حيثيات القضية ، إثــر قيام 
ألمن  القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  عناصر 
دائرة بوعالم بدوريات راكبة على مستوى مدينة 
البيض، أين لفت إنتباههم تحركات مشبوهة لمركبة 
سياحية  و بعد توقيفها بطريقة نظامية و إخضاعها 
لعملية التفتيش، تم ضبط 04 صفائح من المخدرات 
داخل  بإحكام  مخبأة  375 غرام   بــ:  وزنها  يقدر 
غالف الباب الخلفي للمركبة ، و توقيف شخصين 
 ، سنة   36 و  العمر27  من  يبلغان   فيهما  مشتبه 
مقر  إلى  تحويلهما  و  مجاورة  والية  من  ينحدران 
الفرقة لمباشرة التحقيق ، الذي أفضت نتائجة عن 
توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر33 
و 36 سنة .وبعد إستكمال اإلجراءات القانونية من 
تفتيش و تمديد إختصاص،  تـم إنجاز ملف إجراء 
قضائي ألجل حيازة و نقل المخدرات بصفة غير 
مشروعة لغرض البيع ، قدم بموجبه المشتبه فيهم 
وفقا  البيض  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام 
حقهم  في  أين صدر   ، الفوري  المثول  إلجراءات 
حكم بثالث سنوات حبس نافذة مع اإليداع و غرامة 

مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
حياة �سرتاح

تاأهلت لتناف�س يف فيفري القادم للفوز برعاية قدرها 100 األف دولر

�صركة نا�صئة جزائرية تفتك املركز 
الثاين عامليا يف م�صابقة "تاك 4 قود"

حت�صل فريق جزائري على املركز الثاين خالل النهائي العاملي مل�صابقة هواوي

 "التكنولوجيا  من اأجل ال�صالح العام" اأو  "تاك4قود" ،الذي نظمته هواوي اخلمي�س املا�صي.

�صرطان الرئة ال�صبب الأول
 للوفاة بهذا الداء يف اجلزائر

80 باملائة من حالت الإ�صابة به يتم اكت�صافها يف مراحل متقدمة
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