
 اكد على اأهمية اإدراج الرقمنة

 والتعاون مع مراكز البحث في الجامعات

وزير ال�صناعة يدعو المجمعات العمومية 
للم�ساهمــــــة في تحقيق الأمن الغذائي 

 ارتفــــــــــاع النتيجــــة ال�صافيـــــــــــــة لمجمع

 "اأغروديــــف" بـ 105 بالمائــــــــــــة في 2022

بداية من الثالثي الأول 

من عام 2023

"�سيدال" تعلــــن
 عن ال�ســـــــروع 

يف انتاج الأن�سولين 
واللقاحـــــــــــات 

جدد التزام ال�صلطات العمومية 

برفع العراقيل اأمام الم�صتثمرين

نفى ان�صحاب الكاميرون واأوغندا من 

الم�صاركة في المناف�صة الإفريقية، اأوكالي:

"اأنفانتينــــــــــو من بين 
ال�سخ�سيـــات البارزة التي 
�ستح�سر حفل افتتاح ال�سان"
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تناف�س على جوائز مهرجان الم�صرح المحترف في دورته الـ 15
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"ن�ساء كازانوفا" ت�سلط ال�سوء على الت�سامح وال�سراع على ال�سلطة والمال
تت�صّيد �صادرات المنتجات الزراعية في 

بالدنا بح�صة تفوق الـ 90 بالمائة

التمور الجزائريــة 
�ستكت�سح 150 دولة 
اآفـــــــــــاق 2024

ع�صا�صي يوؤكد �صعي ال�صندوق تو�صيع الخدمات بفعالية ويك�صف:

هذه الحالت التي يمكن للمنت�سبين لـ"كا�سون�س" �سراء �سنوات ال�ستراك
05

وزير المجاهدين يحيي ذكرى وفاة الزعيم الراحل هواري بومدين، ويوؤكد:

 "الجزائـــر وفيـــة للعهد وما�سيـــــة 
في نهج بناء موؤ�س�ساتها وممار�سة �سيادتها "

 "هواري بومدين كان زعيما عربيا بامتياز"

02

03

وزيـــــــــر ال�سياحـــــــــة 
يــوؤكد �سرورة ا�ستغـــالل 
التظاهرات للترويـــــــــج 
للوجهة ال�سياحية للجزائـر
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خصص وزير المجاهدين وذوي الحقوق 
العيد ربيقة، جزءا هاما من الكلمة التي 

ألقاها لدى إشرافه أمس على انطالق الملتقى 
الوطني حول الرئيس الراحل هواري 
بومدين، للحديث عن بطوالت الرجل 

وإنجازاته، مشيدا بفترة حكمه للبالد والتي 
قال إنها "مثلت صفحة المعة في التشييد 
والبناء والبذل والعطاء"، وعاد الوزير 

بالتفصيل للحدث عن مآثر الرئيس الراحل 
بومدين الذي قال إنه "أرسى ركائز دولة 

المؤسسات وخدم الوطن والشعب وحارب 
الفقر والجهل وأمم الثروات وأقر مجانية 

التعليم والعالج وبنى المستشفيات والجامعات 
والمعاهد"، مسترسال في تعداد إنجاوزات 

وبطوالت القائد الرمز.
 واغتنم وزير المجاهدين فرصة انعقاد 

الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل هواري 
بومدين، للعودة بالحضور إلى فترة حكمه، 
فأكد في كلمته أن الرئيس هواري بومدين 
مايزال "اسمه خالدا في ذاكرة الجزائريين 
وإنجازاته مفخرة لألجيال بتعاقب السنين، 

فهو الرجل المخلص لبلده البار بأمته الوفي 
لشعبه"، مشيدا بمواقفه الصارمة والحازمة 

والثابتة إزاء القضايا الوطنية والعربية 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي اورثنا 
نصرتها فخلّد مقولته الشهيرة "مع فلسطين 

ظالمة أو مظلومة"، وفي هذا الشأن قال 
وزير المجاهدين إن الراحل هواري بومدين، 

جعل من الجزائر "قبلة للثوار" بفضل 
عالقاته المتينة مع قادة العالم، ليؤكد أنه كان 

"زعيما عربيا بامتياز.”
إلى ذلك، واصل وزير المجاهدين الثناء على 

خصال الزعيم الراحل، قائال إن " الرئيس 
بومدين حمل رؤية واعدة للواقع بمتغيراته 
بمستقبله وتحدياته، وفق نظرة استشرافية 

طرحت فكرة مراجعة الواقع المختل 
للمنظومة الدولية ودعا الى اعادة النظر في 

العالقات بين دول الشمال والجنوب وفقا 
نظام دولي جديد يكون أكثر عدال وإنصافا”.
ووفاء بعهد الشهداء، اكد وزير المجاهدين 

أن "الجزائر اليوم كلها ثقة وعزم بحفظ 
الوصال والسير نحو المستقبل في ربط حبل 
األجيال وتشييد دولة ال تزال بزوال الرجال 

وفاء لقيم ثورة أول نوفمبر"، ليضيف أن 
"الجزائر اليوم بفضل القيادة الرشيدة لرئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون، ال تزال 
وفية للعهد وماضية في نهج الشهداء، في 

تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها 
وممارسة سيادتها، بما يحمي أمنها ويحفظ 
كرامة وراحة شعبها، الجزائر اليوم كلها 

وعي وإدراك بالتحديات والتضحيات، 
مناصرة لقضايا أمتها بقوة عقيدتها وثبات 
مواقفها فلمت شمل الفلسطينيين وناصرت 

إخوانها الصحراويين"، وختم الوزير بالقول 
إن " الجزائر اليوم أضحت رقما فاعال في 

نصرة المظلومين.”
وفي هذا الشأن، اورد وزير المجاهدين أن 

الرئيس تبون "يجدد التزامه الكامل بأن يظل 
حرصه على تأمين الذاكرة وتحقيق المناعة 

المجتمعية لتعظيم العظماء والوفاء ببطوالتهم 

وتضحياتهم الجسيمة ومواقفهم النبيلة.”

اأني�سة بومدين:"على امل�سوؤولني حفظ 

الأمانة وموا�سلة بناء اجلزائر"

 من جهتها، دعت أرملة الرئيس الراحل 
أنيسة بومدين، المسؤولين إلى حفظ األمانة 

ومواصلة مسيرة البناء والتشييد التي باشرها 
الرئيس الراحل هواري بومدين، من خالل 
العمل على بناء الجزائر وإرساء مؤساتها، 

مستذكرة أهم محطات مسيرة الزعيم الراحل 
السياسية ومواقفه البارزة تجاه القضايا 

الوطنية والعربية، وكذا قراراته التي عززت 
السيادة الوطنية وحققت التنمية وأممت 

ثروات البالد وحمت حدودها، حين قالت في 
كلمة بالمناسبة إن بومدين كان "رجل نظام، 
يكره الفوضى واالرتجال، يفكر في عواقب 

قراراته ويدرس جميع أبعاد المشاكل، كما أنه 
كان يملك إرادة قوية ويتصف باإلنسانية ما 

جعله محبوب الفقراء والمحرومين"، مضيفة 
أن "وفاته شكلت صدمة للشعب الجزائري 
برمته ومألت شوارع البالد وأزقتها حزنا 

ظهر جليا في عيون المواطنين"، وأن "ذكراه 
ستبقى حاضرة في قلوب الجزائريين بمرور 

الوقت.” 
وانعقد أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات 

عبد اللطيف رحال، الملتقى الوطني حول 
الرئيس الراحل هواري بومدين تحت شعار 

"هواري بومدين ...رجل دولة بعزيمة أمة"، 
حضره أعضاء من الحكومة ورفقاء الزعيم 
الراحل وأساتذة ومؤرخون إلى جانب عدد 
من المجاهدين الذين عايشوا فترة حكمه، 

حيث تم خالل الملتقى، عرض شريط وثائقي 
حول سيرة ومسيرة المجاهد الرئيس الراحل 

هواري بومدين وأبرز خطاباته،  ويأتي 
هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة المجاهدين 

وذوي الحقوق تحت الرعاية السامية لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، لتجسيد قراءة 
في تجربة الرئيس الراحل هواري بومدين 
بين السياق التاريخي واألبعاد المستقبلية، 

حيث يهدف اللقاء إلى "بناء إطار مرجعي 
للتجربة الرائدة للرئيس الراحل وترسيخ 

ثقافة االعتراف بفضل أبناء الجزائر 
ورجالها المخلصين إلى جانب االستلهام من 

سير وتجارب عظمائها وتثمين المنجزات 
والمكتسبات الوطنية على كافة األصعدة"، 
ولقد تخلله تنظيم جلسات علمية وورشات 

حول سيرة هواري بومدين المجاهد والرئيس 
ومشروعه السياسي واستراتيجيته االقتصادية 

غداة االستقالل، إلى جانب دعمه الكبير 
وغير المشروط لقضايا التحرر في العالم 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أقيمت صباح أمس بمقبرة العالية بالجزائر 
العاصمة، وقفة ترحم على روح الرئيس 
الراحل هواري بومدين و ذلك بمناسبة 

الذكرى ال 44 لوفاته. وبهذه المناسبة، قام 

وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, 
رفقة أرملة الرئيس الراحل بومدين وعدد 

من رفقاء الفقيد ومجاهدين وممثلي السلطات 
المحلية وبراعم من الكشافة اإلسالمية 

الجزائرية, بوضع إكليل من الزهور على 
ضريح الرئيس الراحل وقراءة فاتحة الكتاب 

الكريم على روحه الطاهرة.
ع.ط

 استحضر رئيس مجلس األمة, صالح 
قوجيل, أمس, "الوطنية المشهودة" للرئيس 

الراحل هواري بومدين و "نزاهته و 
كبرياءه"، وهذا بمناسبة إحياء الذكرى الـ 44 

لرحيله. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال 

قوجيل: "باعتزاز وشموخ، نحيي الذكرى الـ 
44 لوفاة الرئيس الراحل، المجاهد هواري 

بومدين". وتابع في ذات الصدد: "وإذ نترحم 
عليه وعلى شهدائنا ومجاهدينا الذين قضوا 

في سبيل سؤدد الجزائر، نستحضر اليوم في 

زمن الجزائر الجديدة وحولياتها، السائرة 
على ذات الدرب، وطنيته المشهودة ونزاهته 

وشهامته وكبرياءه الذي سما بمكانة البالد 
وأعلى شأنها بين األمم.. تحيا الجزائر".

ع.ط

اإميان. �س

وزارة املجاهدين  حتيي ذكرى وفاة الزعيم الراحل هواري بومدين وربيقة يوؤكد:

"اجلزائر وفية للعهد وما�ضية يف نهج 
بناء م�ؤ�س�ساتها وممار�سة �سيادتها "

 "هواري بومدين كان زعيما عربيا بامتياز"

اأ�ساد وزير املجاهدين وذوي احلقوق العيد ربيقة اأم�س، مب�سرية الرئي�س الراحل هواري بومدين، م�ستذكرا  

اأبرز حمطات فرتة حكمه التي قال اإنها مثلت"�سفحة لمعة يف الت�سييد والبناء والبذل والعطاء"، ليجدد 

يف هذا ال�سياق، التاأكيد على اأن اجلزائر اليوم، "تبقى وفية للعهد وما�سية يف نهج تعزيز �سرح موؤ�س�ساتها 

وحماية مكت�سباتها وممار�سة �سيادتها، مبا يحمي اأمنها ويحفظ كرامة وراحة �سعبها".

الأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب ي�ضيد 
بنجاح القمة العربية التي احت�ضنتها اجلزائر

أشاد األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أمس، بنجاح الدورة 
الـ31 للقمة العربية التي احتضنتها الجزائر مطلع نوفمبر الفارط، مشيرا إلى أنها جرت في أحسن 

الظروف.
وفي تصريح له عقب استقباله من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم 

مراد، اعتبر السيد كومان هذا اللقاء "فرصة لتهنئة الجزائر على ما قامت به إلنجاح القمة العربية 
التي جرت في أحسن الظروف".

من جهة أخرى، توقف األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عند تجربة الجزائر في مجال 
مكافحة اإلرهاب والتطرف، واصفا إياها بـ"الرائدة والمتميزة"، مبرزا أن الجزائر "استطاعت بفضل 

هللا وجهود الدولة والجهات األمنية من القضاء على هذه الظاهرة المنبوذة على كافة المستويات".
يذكر أن األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب سلم للسيد مراد دعوة رسمية لحضور أشغال 
الدورة األربعين للمجلس التي من المقرر أن تجري أشغالها في الفاتح من مارس المقبل بالعاصمة 

التونسية.
ع.ط

 ي�ستجيب للمتطلبات الجتماعية 

واملهنية والبيداغوجية للأ�ستاذ

م�ضروع القانون الأ�ضا�ضي اخلا�س مبوظفي 
قطاع الرتبية �ضيكون جاهزا قريبا

أكد وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, أمس، بوهران أن مشروع القانون األساسي الخاص 
بموظفي األسالك الخاصة بالتربية الوطنية يستجيب للمتطلبات االجتماعية والمهنية والبيداغوجية 

لألستاذ.
وأبرز الوزير في تصريح إعالمي على هامش زيارته التفقدية إلى الوالية أن "مشروع القانون 

األساسي الخاص بموظفي األسالك الخاصة بالتربية الوطنية الذي يوشك من االنتهاء منه يحمل في 
طياته الكثير من المستجدات لفائدة العمال ويستجيب للمتطلبات االجتماعية والمهنية والبيداغوجية 

لألستاذ".
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون "يحمل العديد من اإلجراءات لفائدة األستاذ, السيما ما تعلق 
بالتصنيف وتقليص الحجم الساعي ألساتذة األطوار التعليمية الثالثة وإعفائه من األشغال غير 

البيداغوجية والعمل على إرجاع السلطة البيداغوجية لألستاذ".
وأضاف بلعابد أن تقليص الحجم الساعي لألساتذة في األطوار التعليمية الثالثة "سيكون تدريجيا مع 

األخذ بعين االعتبار أقدمية وسن األستاذ".كما يتضمن مشروع القانون األساسي الخاص بموظفي 
األسالك الخاصة بالتربية الوطنية, يضيف الوزير, إجراءات في الترقية حيث سيفسح المجال لألساتذة 

"الولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية" و"استحداث رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية 
الثالثة" و"إمكانية الترقية إلى مناصب العليا ذات الطابع البيداغوجي".

وفي الجانب االجتماعي, أبرز بلعابد أن مشروع القانون يتضمن أيضا "استحداث مناصب مكيفة 
والتي سيتم تقنينها حسب وضعية كل أستاذ" و"التكفل بالمتاعب الصحية الناجمة عن أداء مهنة 

األستاذ" و"تقريب األساتذة إلى أماكن إقامتهم" وكذا "التفكير في كيفيات تفعيل الصيغ السكنية التي 
أقرتها الدولة لفائدة األستاذ".

وذكر الوزير بأنه تم على مدار أربعة أشهر من التحضير لمشروع القانون تنظيم لقاءات في لجنة 
تقنية مع الشركاء االجتماعيين البالغ عددهم 29 نقابة وكذا لقاءات ثنائية مع الشركاء االجتماعيين 

للقطاع.
ع.ط

من اأجل ترقية تبادل اخلربات حول البحث والتطوير 

 اإبراز اأهمية خلق روابط بني املواهب 
املقيمة داخل الوطن وخارجه

أبرز المشاركون في لقاء حول االبتكار نظم أمس بالجزائر العاصمة أهمية خلق روابط بين المواهب 
الجزائرية داخل الوطن وخارجه من أجل ترقية تبادل الخبرات حول البحث والتطوير والمقاوالتية 

المبتكرة ودعم االقتصاد الوطني.
وفي لقاء تحت عنوان "الندوة" مخصص للتبادل بين طلبة الجامعات الجزائرية والفاعلين الجزائريين 

المقيمين بالخارج في مجال التقنيات العالية واالبتكار ترأسه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات 
الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف 

بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي, نور الدين غوالي ووزير البريد والمواصالت السلكية 
والالسلكية, كريم بيبي تريكي ووزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

وبهذه المناسبة أكد وليد على الفرص التي يتيحها هذا الحدث في مد الجسور بين الفاعلين المحليين 
وفي الخارج من أجل "تبادل الخبرات وطرح األفكار التي تتيح تنفيذ االبتكار واقتصاد قائم على 

المعرفة".وأشار إلى مشاركة 12 متدخال يقيمون في عدة مناطق من العالم على مدار ثالثة أيام من 
عمر هذه التظاهرة التي ستختتم يوم غد، كما أكد الوزير أن مجمل اقتراحات المشاركين المنبثقة عن 

"الندوة" التي يحتضنها قصر الثقافة ستسجل وتسلم للسلطات المعنية لتنفيذها.     
ومن جانبها, أكدت وزيرة الثقافة والفنون على ضرورة االستفادة من قدرات االبتكار التي يتمتع به 

الجزائريون سواء المقيمون في داخل الوطن أو خارجه "والذين برهنوا على تميزهم وعبقريتهم".
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يستفيد قطاع الثقافة والفنون من خبرات هذا الحدث, مذكرة بالقرب 

بين قطاعها واالبتكار الناتج عن اقتصاد المعرفة والذكاء االصطناعي.
من جهته, أكد الشريك في تنظيم التظاهرة، المهندس في الذكاء االصطناعي على مستوى شركة 
"أنتل" مراد بوعاش أن "الندوة" تهدف أيضا إلى التأسيس لنموذج جديد من الندوات في الجزائر 

يتيح حل االشكاليات الملموسة بفضل التبادل حول االبتكار  للخبراء الجزائريين المقيمين في الوطن 
وخارجه.

كما ذكر بوعاش مختلف االستعماالت الممكنة للذكاء االصطناعي لتلبية االحتياجات األولوية للبلد 
في قطاعات الصحة واألمن الغذائي والتربية والطاقة والتنمية المستدامة.وتعرف "الندوة" في نسختها 
األولى مشاركة خبراء جزائريين مقيمين في الواليات المتحدة االمريكية وكندا وفرنسا وإيرلندا وقطر 

واالمارات العربية المتحدة حيث سيعالجون مواضيع تتعلق بالذكاء االصطناعي والبحث العلمي 
وابتكار البيانات والمقاوالتية.

ر.ن

 امل�سروع يرمي اإىل مواكبة الت�سريع الوطني

 للم�ستجدات الدولية

امل�ضادقة على الن�س املعدل لقانون الوقاية من 
تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس بالجزائر العاصمة ,على النص المعدل والمتمم للقانون 

المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما, في جلسة علنية ترأسها رئيس 
المجلس, إبراهيم بوغالي ,وحضرها وزير العدل حافظ األختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة العالقات 

مع البرلمان, بسمة عزوار.
ويرمي هذا المشروع إلى مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية 

بما يتوافق مع المعاهدات واالتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر, فضال عن كونه أداة جديدة لحماية 
االقتصاد الوطني.وتنقسم مضامين هذا المشروع إلى )5( محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد 

من المصطلحات لتكون أكثر دقة, تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

كما حدد ذات النص العقوبات اإلدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير 
المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخاللهم 

بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبالغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.ويتضمن نفس 
المشروع األحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة, كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات 

ارتكاب الجريمة األصلية, تتم المتابعة بجريمة تبييض األموال كجريمة أصلية, إلى جانب تعديالت 
أخرى تتعلق السيما بمصادرة األموال حتى في حالة غياب حكم باإلدانة.

ر.ن

وقفة ترحم مبقربة العالية على روح الرئي�س الراحل هواري بومدين

وزير املجاهدين رفقة اأرملة الرئي�س الراحل ي�ضعان اإكليل من الزهور على قرب الفقيد

يف الذكرى الـ44 لرحيله

  قوجيل ي�ضتح�ضر وطنية ونزاهة الرئي�س الراحل هواري بومدين



للصناعات  العمومي  المجمع  سجل 
الغذائية "أغروديف" قفزة في النتيجة 
الصافية بنسبة 105 بالمائة في 2022 
مقابل  دج،  مليار  8ر4  إلى  لتصل 
حسبما   ،2021 في  دج  مليار  3ر2 
الصناعة.  لوزارة  بيان  أمس  به  أفاد 
خالل  النتائج  هذه  عرض  تم  وقد 
ترأسه  المجمع،  اجتماع مع مسؤولي 
وزير الصناعة، أحمد زغدار، وذلك 
التقييمية  اللقاءات  سلسلة  إطار  في 
للقطاع  التابعة  العمومية  للمجمعات 
الصناعي التي تنظمها الوزارة بهدف 
ومستوى  نشاطاتها  أدائها،  تقييم 
في  وتم   .2022 سنة  خالل  نجاعتها 
نشاطات  اإلطار عرض حصيلة  هذا 
وأهم  له  التابعة  والفروع  المجمع 
به،  الخاصة  االقتصادية  المؤشرات 
األعمال،  برقم  يتعلق  فيما  السيما 

اإلنتاج، الربحية والوضعية المالية.
وتظهر هذه الحصيلة تسجيل المجمع 
بالمائة   12 بـ  أعماله  لتطور في رقم 
دج  مليار   53 من  أكثر  إلى  ليصل 
 ،2021 في  دج  مليار   47 مقابل 
القيمة  في  بالمائة   14 بـ  وتطورا 
المضافة التي انتقلت من 3ر11 مليار 
مليار دج  9ر12  إلى   2021 دج في 
الذي  البيان  ذات  حسب   ،2022 في 
أشار إلى أن هذه النتائج تعد األحسن 
في  "أغروديف"  مجمع  نشأة  منذ 
اإلنتاجية  للقدرات  2015.وبالنسبة 
نفس  أوضح  للمجمع،  السنوية 
المصدر أن قدرات إنتاج السميد تقدر 
بـ  والفرينة  قنطار،  مليون  5ر8  بـ 
5ر12 مليون قنطار، العجائن الغذائية 
بـ 520 ألف قنطار، الكسكس بـ 200 
بـ  المائدة  زيت  سنويا،  قنطار  ألف 
140 ألف طن والعصائر والمصبرات 

ب 410 ألف طن.ولتوزيع جزء من 
منتجاته، يحوز مجمع أغروديف على 
من  مكونة  به  خاصة  توزيع  شبكة 
كامل  على  موزعة  بيع  نقطة   380
التراب الوطني "سيتم توسيعها"، وفق 

ذات المصدر.
الشغل،  مناصب  بتوفير  يتعلق  وفيما 
البيان  حسب  حاليا،  المجمع  يشغل 
عامال   1833 بزيادة  موظفا   7834
مقارنة بالسنة الماضية بعد دخول عدة 
مشاريع حيز الخدمة في 2022 على 
إلنتاج  "المحروسة"  مصنع  غرار 
خالل  عرض  تم  كما  المائدة،  زيت 
تطوير  مشاريع  التقييمي  اللقاء  هذا 
التي سيتم  الجديدة  المجمع والوحدات 
والسنوات  األشهر  خالل  إطالقها 

القليلة المقبلة.

أبرز  النتائج،  هذه  على  تعقيبه  وفي 
في  "أغروديف"  مجمع  دور  زغدار 
الغذائي  األمن  تحقيق  في  المساهمة 
في  أساسيا  "محورا  يشكل  الذي 
للبالد"  العليا  السلطات  استراتيجية 
إلى رفع  الخصوص،  في هذا  داعيا، 
كل  باستغالل  المجمع  إنتاج  وتيرة 
وتنويعه،  المتوفرة  اإلنتاجية  القدرات 
وتطوير  المنتجات  نوعية  وتحسين 
تقنيات تسويقها، فضال عن مضاعفة 
المردودية والتحكم في تكاليف اإلنتاج.
وشدد المسؤول األول في هذا القطاع 
مع  والتنسيق  التعاون  ضرورة  على 
البحث  ومراكز  المخابر  الجامعات، 
تطوير  وكذا  األهداف  هذه  لتحقيق 
مخابر لالبتكار الصناعي "فاب الب" 
على مستوى عدد من وحدات وفروع 

النتائج  الوزير  ثمن  كما  المجمع، 
المحققة من طرف المجمع، داعيا إلى 
وضرورة  والتنسيق  الجهود  تكثيف 
بها  تعهد  التي  االلتزامات  احترام 
والتي سيتم إدراجها في عقود النجاعة 

لسنة 2023.
االستثمارية  المشاريع  يخص  وفيما 
شدد  "أغروديف"،  سطرها  التي 
احترام  ضرورة  على  زغدار 
والدخول  اإلنجاز  بمواعيد  وااللتزام 
مشروع  غرار  على  االستغالل  في 
في  العصائر  إلنتاج  "جومارغو" 
جيجل ومشروع الخميرة في وهران، 
كما أسدى تعليمات بوضع، في أقرب 
على  فعال  معلوماتي  نظام  اآلجال، 
مسار  في  واإلسراع  المجمع  مستوى 

الرقمنة، حسب البيان.

سيدخل فندق سيرتا بوالية قسنطينة المغلق منذ جانفي 2014 من أجل الخضوع 
ألشغال تجديد من أجل االرتقاء به إلى المعايير العالمية، حيز الخدمة في "أبريل 
2023" حسب ما كشف عنه بقسنطينة وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين 
حمادي. وأوضح الوزير خالل تصريح للصحافة في أعقاب زيارة عمل وتفقد 
لوالية قسنطينة بأن هذا الفندق الذي يعتبر معلما تراثيا يرمز لهوية مدينة الصخر 
العتيق ويمتاز بطابعه المعماري العربي المغاربي الخاص "سيعاد فتحه قبل 16 

أبريل2023".
بهذا  األشغال  تقدم  معدل  فإن  للوزير  المكان  بعين  المقدمة  للشروح  واستنادا 
المشروع الذي خصص له غالف مالي يقدر ب 6 ماليير دج بلغ 90 بالمائة.

ومن بين العراقيل التي أعاقت استالم مشروع تجديد فندق سيرتا الواقع بقلب 
مدينة قسنطينة، عدم إغالق الجزء العلوي من شارع رحماني عاشور )باردو 
سابقا( مما أثر على وتيرة األشغال حسب الشروح المقدمة ل/وأج من طرف 
للشرق/ السياحي  التسيير  مؤسسة  هو  و  الرئيسي  المشروع  صاحب  ممثلي 
قسنطينة. وعند استكمال أشغال تجديد هذه المؤسسة الفندقية التي تم تشييدها سنة 
1912 ستحصي على وجه الخصوص 50 جناحا و مسبحا مفتوحا و حظيرة  
تحت أرضية لركن المركبات و قاعة عروض مزودة بمطعم تم تصميمها من 

خالل تحويل قاعة السينما السابقة به حسب ما تمت اإلشارة إليه.
ع.ط
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اكد على اأهمية اإدراج الرقمنة والتعاون مع مراكز البحث يف اجلامعات

 وزير ال�صناعة يدعو املجمعات العمومية
 للم�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي 

lارتفاع النتيجة ال�صافية ملجمع "اأغروديف" بـ 105 باملائة يف 2022
دعا وزير ال�شناعة اأحمد زغدارن املجمعات ال�شناعية العمومية التابعة لقطاعه غلى امل�شاهمة يف امل�شاروع الوطني القائم على حتقيق االمن 

الغذائي، م�شريا اإىل اهمية اإدارج الرقمنة يف عملها وكطا التعاون بجدية مع خمتلف مراكز البحث التابعة للجماعات بهدف تطوير منتوجاتها، 

ت�شريحات الوزير جاءات على هام�ص العر�ص الذي قدمه جممع "اأغروديف" واخلا�ص بح�شيلته ال�شنوية لعام 2022، حيث ا�شتطاع اأن يرفع 

النتيجة ال�شافية للمجمع بـ 105 باملائة، اإىل جانب مزيد من الغنجازات التي حتققت خالل نف�ص ال�شنة.

ع.ط

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، 
التظاهرات  استغالل  ضرورة  على  بعنابة  أمس، 
الوطن  عبر  وهناك  هنا  تنظم  التي  والدولية  الوطنية 
للترويج للوجهة السياحية للجزائر والتعريف بمقوماتها 
زيارة  الوزير خالل  وتثمينها.وأوضح  المجال  هذا  في 
سياحية  ومشاريع  فندقية  مرافق  بها  وتفقد خص  عمل 
لبطولة  القارية  التظاهرة  بأن  بالوالية  اإلنجاز  قيد 
المقررة   "2022 "شان  المحليين  لالعبين  افريقيا  أمم 
التي  و   2023 فبراير   4 إلى  يناير   13 من  بالجزائر 
ستحتضن والية عنابة جانبا من فعالياتها تمثل "محطة 
مختلف  داعيا  للبالد"  السياحية  بالمقومات  للتعريف 

إلى مستوى سمعة  ترتقي  إلى "صنع صورة  الشركاء 
والمتنوعة".وأضاف  الثرية  السياحية  البالد  ومقومات 
فرصة  تفوت  أن  يمكن  ال  عنابة  "مدينة  بأن  الوزير 
إلى  المدينة" داعيا  لتثمين تراث  المقبل  القاري  الحدث 
الذاكرة  الستحضار  محطة  السياحية  الفضاءات  جعل 
وخالل  للمدينة.  السياحية  والمقومات  والتراثية  الثقافية 
والحرفية  التقليدية  للصناعات  معرض  ألجنحة  تفقده 
أقيم بفندق سيبوس الدولي الذي استفاد من عملية تهيئة 
استغالل  إلى  الحرفيين  الوزير  وتوسيع وعصرنة دعا 
المقومات  تعكس  فنية  بتحف  لإلبداع  الشعبي  التراث 
الشيراطون  بفندقي  الوزير  المنطقة.وتفقد  لهذه  التراثية 

وصبري على التوالي "5 و 4 نجوم" اللذين سيستقبالن 
جانب  إلى  ومنتخبات  رسميين  من  "الشان"  ضيوف 
فندقين آخرين تم إنجازهما في إطار االستثمار الخاص 
بمدينة عنابة، نوعية الخدمات وظروف اإليواء المتاحة 
حيث شدد على ضرورة ترقية نوعية الخدمات السياحية 

وجعلها عامل استقطاب للسياح المحليين واألجانب.
رأس  منطقة  يربط  الذي  السياحي  الطريق  عاين  كما 
ببلدية  بقراط  واد  بشاطئ  عنابة  بكورنيش  الحمراء 
البحر  على  تطل  كلم   6 طول  على  والممتد  سرايدي 
مؤكدا على ضرورة احترام آجال تسليم هذا المشروع 
وزار   2023 المقبلة  السنة  من  سبتمبر  نهاية  المرتقبة 

الوزير مشاريع سياحية قيد اإلنجاز بمنطقة عين عشير 
بكورنيش عنابة من بينها فندقين وإقامة سياحية يجرى 
معاينة  .ولدى  الخاص  االستثمار  إطار  في  إنجازهم 
العمومية  السلطات  التزام  الوزير  أكد  المشاريع  هذه 
هذه  أصحاب  داعيا  المستثمرين،  أمام  العراقيل  برفع 
احترام  تحدي  برفع  بدورهم  االلتزام  إلى  المشاريع 
السياحية  الهياكل  شبكة  لدعم  اإلنجاز  وجودة  اآلجال 
المقبلة  القارية  و  الدولية  التظاهرات  الستقبال  تحسبا 
 "2025 "كان  إفريقيا  أمم  كأس  الخصوص  على وجه 

الذي ترشحت الجزائر الحتضانه.
ع.ط

جدد التزام ال�شلطات العمومية برفع العراقيل اأمام امل�شتثمرين

وزير ال�سياحة يوؤكد �سرورة ا�ستغالل التظاهرات للرتويج للوجهة ال�سياحية للجزائر

خ�شع الأ�شغال جتديد بهدف االرتقاء به اإىل املعايري العاملية

فندق �سريتا بق�سنطينة �سيدخل حيز اخلدمة يف اأبريل 2023

و�شيط اجلمهورية ي�شع النقاط على احلروف 

خالل زيارته اإىل والية الوادي

التاأكيد على �سرورة 
تفعيل �سجل ال�سكاوى 

لتح�سني اأداء املرافق العمومية
أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أول أمس، بوالية الوادي 
على ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية والهيئات اإلدارية 
لـ "سجل الشكاوي" الموجه للمواطنين كونه آلية ناجعة من 
ما  المعنية  السلطات  الى  المواطن  انشغاالت  إيصال  شأنها 
يضمن تحسين أداء المرفق العمومي. وأشار ذات المسؤول 
المرافق  من  العديد  إلى  قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة  في 
العمومية والخاصة عبر اقليم الوالية أن السلطات العمومية 
تولي أهمية كبيرة لـ "سجل الشكاوى" باعتباره اآللية الوحيدة 
الى  المواطن  وتطلعات  انشغاالت  "إيصال"  شأنها  من  التي 
والمناطق  المعزولة  بالقرى  خصوصا  المعنية  السلطات 

النائية.
وأضاف عمور أن هذا اإلجراء )سجل الشكاوى( جاء بأمر 
تبون في االجتماع  المجيد  السيد عبد  الجمهورية  من رئيس 
المواطن في  الماضي, لجعل  أكتوبر  المنعقد شهر  الوزاري 
قلب االهتمام والنظر النشغاالته والعمل على اتخاذ التدابير 
الالزمة لتدارك النقائص.وبخصوص المشاريع التنموية التي 
تمت برمجتها في القرى المعزولة والمناطق النائية )مناطق 
الظل( بالوالية أكد السيد عمور أنها تندرج في إطار برنامج 
العزلة وإعادة  رئيس الجمهورية و تهدف باألساس الى فك 
االعتبار لهذه المناطق المحرومة تنمويا بهدف تحسين االطار 
المعيشي للمواطن.وحسب عمور فقد ساهمت هذه المشاريع  
.وخالل  المناطق  هذه  في  التنموية  للحركية  دفع  اعطاء  في 
زيارته للوالية تفقد وسيط الجمهورية 12 مرفقا على مستوى 
7 بلديات منها 10 مرافق عمومية  ومرفقين للخواص حيث 

استمع مليا الى انشغاالت القائمين عليها.
ر.ن

بحث فر�ص التعاون يف املجال الق�شائي 

والقانوين بني البلدين

وزير العدل ي�ستقبل 
�سفرية الوليات املتحدة 

الأمريكية باجلزائر
استقبل وزير العدل حافظ األختام، عبد الرشيد طبي، أمس، 
إليزابيت  بالجزائر،  األمريكية  المتحدة  الواليات  سفيرة 
واقع  حول  للتباحث  فرصة  اللقاء  شكل  حيث  أوبين،  مور 
القضائي  المجال  في  خاصة  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 
الوزارة.وأوضح  لذات  بيان  به  أفاد  ما  حسب  والقانوني، 
بين  الثنائية  العالقات  "واقع  تناول  اللقاء  أن  المصدر  نفس 
القضائي  المجال  في  السيما  المجاالت,  مختلف  في  البلدين 
والقانوني وسبل تعزيزه, باستكمال اإلطار االتفاقي وتأطير 
التعاون المؤسساتي وكذا تبادل الخبرات والتجارب, خاصة 

في الميدان التشريعي، بما يخدم مصلحة البلدين".

مراد ي�ستقبل الأمني العام ملجل�س 
وزراء الداخلية العرب

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 
إبراهيم مراد، أمس، بالجزائر العاصمة، األمين العام لمجلس 
الذي سلمه  العرب، محمد بن علي كومان،  الداخلية  وزراء 
للمجلس،  األربعين  الدورة  أشغال  لحضور  رسمية  دعوة 
حسب ما أفاد به بيان للوزارة. ومن المقرر أن تجري الدورة 
الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية في 

الفاتح من مارس المقبل، مثلما أوضحه ذات المصدر.
ع.ط



البنوك  من  عدد  في  ومسؤولون  محافظون  أكد 
التحديات  حول  الندوة  أشغال  خالل  المركزية، 
المستقبلية للبنوك المركزية، على ضرورة اإلسراع 
الخدمات  وآلية  المصرفية  األنظمة  عصرنة  في 
كما  المالي،  الشمول  تحقيق  أجل  من  ورقمنتها 
شددوا على ضرورة التعاون والتكامل االقتصادي 
اإلفريقية  الفضاءات  في  اإلقليمي، السيما  والمالي 
عالمي  اقتصاد  سياق  في  والمشرقية،  والعربية 
يتعافى شيئا فشيئا من األزمة الصحية لكوفيد-19، 

لكنه يواجه اآلن تضخما تصاعديا قويا.
الجزائر،  بنك  محافظ  أوضح  الصدد،  هذا  وفي 
للبنوك  الراهن  التحدي  أن  طالب  الدين  صالح 
المركزية يكمن في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد 
بسبب  ملحة  ضرورة  أصبح  بحيث  األطراف، 
االقتصاد  على  الصحية  لألزمة  الملموسة  اآلثار 
العالمي. وأشار في ذات السياق، إلى أن العالم قد 
عرف "وباء جديدا وهو التضخم" بمعدالت عالية 
معدالتها،  لرفع  المركزية  البنوك  دفع  مما  جدا، 
حلوال  تجد  أن  دولة  كل  على  "ينبغي  أنه  مضيفا 
لهذا الوضع حسب خصوصياتها.”وبالنسبة لآلفاق، 
على  يقع  أنه  "أعتقد  طالب،  الدين  صالح  يقول 
عاتقنا التوصل إلى حلول من خالل التعاون الثنائي 
والمتعدد األطراف بين البنوك  المركزية مع تبادل 
الخبرات واالستفادة من الحلول المطبقة في أماكن 
أخرى وكذا تبادل التجارب حتى نتمكن من توسيع 

مجال تدخلنا.”
ومن جانبه، أكد الرئيس المدير العام لصندوق النقد 
العربي، عبد الرحمن الحميدي، أنه في ظل األزمة 
الصحية، عزز الصندوق إجراءاته التمويلية بفضل 
الدول  لصالح  العربية  التجارة  تمويل  برنامج 
خالل  دوالر"  مليار   2 تجاوزت  "بحيث  العربية 
استحداث  خالل  من  وذلك  الصحية،  األزمة  فترة 

منصة دفع بين الدول العربية.
هاته  من  االستفادة  الى  الجزائرية  البنوك  “أدعو 
المنصة التي تساهم في تجسيد االندماج االقتصادي 
نفس  أكده  حسبما  العربية",  البلدان  بين  والمالي 
في  أيضا  يعمل  الصندوق  أن  مضيفا  المسؤول, 
تكوين المورد البشري المصرفي, في مجال المالية 

واالحصائيات والدعم التقني لصالح الدول العربية 
األعضاء.

لتونس,  المركزي  البنك  محافظ  ذكر  جانبه,  من 
لبنك مركزي,  القاعدية  بالمهمات  العباسي  مروان 
التضخم,  في  والتحكم  المالي  االستقرار  هي  أال 
على  االندماج"  "لعدم  السلبي  األثر  الى  مشيرا 
الصعيدين  وعلى  األدنى  والشرق  المغرب  دول 

االقتصادي والمالي.
“ان كل دول المغرب والشرق األدنى لديها عناصر 
تنمية, من بينها, الوسائل المالية خصوصا, مورد 
بشري شاب ومثقف, لكن في غياب اندماج اقليمي 
العباسي  السيد  واقتصادي ومالي", حسبما الحظه 
الذي رافع في هذا المنحى, لصالح رؤية استشرافية 
البنوك  مساهمة  مع  االدماج  هذا  تجسيد  أجل  من 

المركزية.
ولدى تدخله, أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية, 
للبنوك  الرقمي  التحويل  أن  الى  ملحم  فراس 
الفلسطينية و التشغيل األلي للخدمات البنكية هي في 
محور استراتيجية هاته المؤسسة, مضيفا أن العديد 

من األعمال األخرى مرتقبة, من بينها تعزيز أمن 
المدفوعات والفوترة االلكترونية والدفع و التحويل 
البنوك  أن  الى  أيضا  المحافظ  الفوريين.وأشار 
الصحية,  األزمة  منذ  عملها,  ركزت  الفلسطينية 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تمويل  على 
مشاريع  خالل  من  الصغيرة,  جد  والمؤسسات 
دعم, بنحو المساهمة في دعم االقتصاد الفلسطيني. 
وتجدر االشارة الى أن محافظ بنك الجزائر طمأن 
في معرض رده على سؤال للصحافة على هامش 
تعديل  اطار  في  الرقمي  للدينار  المرتقب  االدراج 
النقد والقرض, بأن "األمر يدخل في اطار  قانون 
استئناف المهمة السيادية ألي بنك مركزي, أال و 

هي اصدار العملة وتنظيم سوق النقد.”
"بخصوص الدينار الجزائري الرقمي, كل البنوك 
وطوعي,  تنظيمي  نحو  على  أعلنت  المركزية 
الوطنية,  لعمالتها  الرقمي  النقد  استحداث  عن 
لكي تستعيد قليال ما مهماتها السيادية, أي اصدار 
العملة", على حد تعبيره, مضيفا أنه " ال يمكن ترك 

فاعلي العملة الرقمية المشفرة تنظيم السوق.”

 ثمن االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين, أول أمس، في بيان له, القرارات 
تبون, من  المجيد  الجمهورية, عبد  أقرها رئيس  التي  التحفيزية  واإلجراءات 
أجل تحفيزهم على االهتمام أكثر بإنتاج الحبوب والمواد الواسعة االستهالك 

بغية تحقيق األمن الغذائي.
التي  التحفيزية  واإلجراءات  للقرارات  ارتياحه  له,  بيان  في  االتحاد,  وسجل 
أقرها الرئيس تبون "لتذليل الصعاب وتخفيف العناء على الفالحين وتحفيزهم 
الصدد,  هذا  االستهالك".وفي  الواسعة  والمواد  الحبوب  بإنتاج  أكثر  لالهتمام 
أكد االتحاد تعبئته للفالحين لاللتفاف حول البرنامج الوطني "الطموح" لرئيس 
القمح  مقدمتها  وفي  بأنواعها  الحبوب  بإنتاج  يتعلق  فيما  خاصة  الجمهورية 
الفالحين  اتحاد  االستهالك.وأشاد  الواسعة  والمواد  والشعير  واللين  الصلب 
بما تحقق من برنامج رئيس الجمهورية خالل السنوات الثالثة الماضية رغم 

كل  على  أثرها  تجلى  والتي  بأكمله  العالم  على  أثرت  التي  كورونا  جائحة 
االقتصاديات الدولية، كما نوه بإنجازات القطاع, مؤكدا تتبعه باهتمام "كبير" 
لمختلف اإلنجازات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية في شقه الفالحي، 
ومنها االلتزامين 13 و18 والذي يجعل الفالحة من بين القطاعات االستراتيجية 
التدابير  بجملة  أشاد  اإلطار،  هذا  الوطني.وفي  لالقتصاد  الرئيسي  والمحرك 
الرئاسية و التي من أهمها دعم المواد االستراتيجية و انتاج الحبوب من خالل 
باستيراد  للفالحين  الترخيص  وبقرار  الفالحين  الحبوب من  رفع سعر شراء 
مختلف  أنواع المكننة الزراعية ألقل من سبع سنوات، كما ثمن اإلتحاد سياسة 
االجتماعي  التكفل  جانب  الى  المحيطات،  وتهيئة  الطرفات  وشق  العزلة  فك 

بعالم الريف و التغطية االجتماعية للفالحين.
ع.ط

نظمت جمعية GRAVIR  " المشاة الهواة للبليدة" 
 )TRAIL( الدرب  الجاري سباق  األسبوع  خالل 
في طبعته الثانية وهدا تحت اشراف مديرية الشباب 
والشريعة.  البليدة  بلديتي  وبالتنسيق مع  والرياضة 
وحسب أحد المنظمين " سندس عزي " فقد شارك 
كال  من  مشارك   300 حوالي  الطبعة  هده  في 
الجنسين من بينهم دوي االحتياجات الخاصة والدين 
والية(   38( الوطن  واليات  مختلف  من  جاؤوا 

الجتياز مضمار طوله 10كلم، كما أقيم هدا السباق 
وسط إجراءات امنية محكمة.وكانت نقطة االنطالق 
من ساحة أول نوفمبر باتجاه بلدية الشريعة مرورا 
وبن  العسة  منطقتي  الى  وصوال   ، ريكة  بمنطقة 
سبيحة والتي تتواجد بهما مراكز لتزويد المتسابقين 
بالماء باإلضافة الى نقاط مراقبة  المتسابقين على 
طول المضمار ، واخيرا خط الوصول بساحة أول 
نوفمبر .وحسب ما صرحت به "سندس عزي" فقد 

تم تقسيم المشاركين الى ثالث فئات عمرية بالنسبة 
الطبعة  انتهت  و  للنساء.  بالنسبة  فئتين  و  للرجال 
الثانية لسباق الدرب بفوز"جمعية النادي الرياضي 
حسب   " غليزان  لوالية  للجميع  للرياضة  الهاوي 
من  االوائل  الفائزات  و  الفائزين  تكريم  و  الفرق  
كل فئة بجوائز مالية تتراوح ما بين 30.000 دج 

و5000 دج.
لعجاج حمود عزيز

ع.ط
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ت�ستهدف تالميذ املدار�س ورّبات البيوت 

بهدف توعيتهم

توا�سل احلملة التح�سي�سّية ال�ّسنوية 
�سّد اال�ستعمال ال�ّسيئ للغاز بغرداية

فعالّيات  تن�سيط  بغرداية  والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  توا�سل 

ملو�سم  للغاز  ال�ّسيئ  اال�ستعمال  �سّد  ال�ّسنوية  التح�سي�سّية  احلملة 

2022 - 2023، التي با�سرتها منذ منت�سف �سهر نوفمرب 2022، على 
م�ستوى كل البلديات الّتابعة الإقليم والية غرداية حتت �سعار "من 

ورّبات  املدار�س  تالميذ  ت�ستهدف  والتي  واآمن"،  دافئ  �ستاء  اأجل 

البيوت بهدف توعيتهم ووقايتهم من االأخطار التي تنجّر عن �سوء 

املقايي�س  احرتام  عدم  عن  تنُجم  التي  واملخاطر  الغاز،  ا�ستعمال 

والقواعد االأمنّية الاّلزمة، حيث يتّم تقدمي درو�س حول املو�سوع، 

توزيع مطويات وُمل�سقات، اإ�سافة اإىل تن�سيط ح�س�س اإذاعّية وبّث 

ف�سل  فرتة  خالل  غرداية  اإذاعة  اأمواج  على  حت�سي�سّية  وم�سات 

ال�ستاء. 

الوالية،  اإقليم  عرب  تربوية  موؤ�ّس�سة   64 من  اأزيد  زيارة  مّت  وقد 

اأين مّت حت�سي�س 6147 متمدر�س يف االبتدائي، التكميلي والثانوي، 

بع�س  م�ستوى  على  احلملة  تن�سيط  مّت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

خمتلف  مع  للتوا�سل  البلديات  خمتلف  يف  العمومية  ال�ّساحات 

تن�سيط  اإىل  باالإ�سافة  املو�سوع،  حول  وحت�سي�سهم  املجتمع  فئات 

 123 عن  يزيد  ما  وبّث  املو�سوع،  يف  اإذاعّية  ح�س�س   08 من  اأزيد 

وم�سة اإذاعّية حت�سي�سّية عرب اأمواج اإذاعة غرداية اجلهوّية. ومّت 

 )Porte a porte( املنازل  اأبواب  على  الّدق  عملّية  تنظيم  كذلك 

930 منزال يف خمتلف  بهدف التح�سي�س والتوعّية حيث مّت زيارة 

اأحياء بلديات الوالية، باالإ�سافة اإىل تنظيم اأبواب مفتوحة حول 

ملديرية  التابعة  التجارية  الوكاالت  خمتلف  م�ستوى  على  املو�سوع 

توزيع الكهرباء والغاز.

اأن فعالّيات احلملة التح�سي�سّية �سّد اال�ستعمال  جتُدر االإ�سارة اإىل 

ال�ّسيئ للغاز �ستتوا�سل اإىل نهاية �سهر مار�س 2023. وموازاة مع هذه 

احلملة التح�سي�سّية تتوا�سل خدمة املراقبة امليدانّية التي تخ�س 

واالأجهزة  للغاز  الداخلية  ال�سبكة  ُمعاينة  ق�سد  الزبائن  منازل 

الكهرباء  الطاقة، حيث و�سعت مديرية توزيع  التي ت�ستغل بهذه 

متناول  يف  املجانّية  االختيارية  اخلدمة  هذه  بغرداية  والغاز 

والتوعوّية  التح�سي�س  لغر�س  طلبهم  على  بناءا  الكرام  زبائنها 

ق�سد املحافظة على اأمن و�سالمة زبائنها امل�ستفيدين من امتيازات 

 82 عددهم  والبالغ  غرداية،  والية  اإقليم  كامل  يف  الطبيعي  الغاز 

اأك�سيد  واأحادي  الغاز  ت�سربات  خماطر  من  حلمايتهم  زبون،   954
ال�سبكة  تركيبة  يف  خلل  وجود  عن  عادة  الناجتني  الكربون، 

الداخلّية للغاز، اأو انعدام �سروط االأمن وال�ّسالمة بها.

وقد و�سعت حتت ت�سّرف الزبائن الّراغبني يف العملية الرقم 3303 

 24 مدار  على  التوا�سل  خدمة  يوّفر  الذي  النداء  مبركز  اخلا�س 

ات�ساالتهم،  لتلّقي  االأ�سبوع،  اأيام  كامل  امتداد  على  اليوم  يف  �ساعة 

مما ي�سمح للفرق التقنية بتلبية الطلبات والتدّخل للقّيام بعملية 

املعاينة بكل �سهولة واحرتافّية.

ر.ن

حث املواطنني على التبليغ عن كل ما من �ساأنه 

امل�سا�س باأمن و�سالمة االآخرين

الدرك الوطني 
يطلق حملة حت�سي�سية للوقاية 
من خماطر الت�سوق االلكرتوين

اأطلقت قيادة الدرك الوطني حملة حت�سي�سية للوقاية من خماطر 

امليالدية  ال�سنة  حلول  اقرتاب  مع  خا�سة  االلكرتوين،  الت�سوق 

الف�ساء  عرب  التجارية  العرو�س  خاللها  تكرث  التي  اجلديدة 

االمني. اجلهاز  لذات  بيان  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب  ال�سربياين، 

"توعية املواطنني  واأو�سح نف�س امل�سدر اأن هذه احلملة تهدف اإىل 

اأثناء  احلذر  توخي  اىل  ودعوتهم  الت�سوق  من  النوع  هذا  مبخاطر 

على  املواطنني  الوطني  الدرك  قيادة  حثت  كما  التعامالت،  هذه 

عن  املواطنني  و�سالمة  باأمن  امل�سا�س  �ساأنه  من  ما  كل  عن  التبليغ 

ال�سكاوي  وموقع   1055 املجاين  االأخ�سر  بالرقم  االت�سال  طريق 

للدرك  "طريقي"  و�سفحة  موقع  اأو   PPGN.MDN.DZ امل�سبقة 

الوطني.

ع.ط

اجللفة 

حجز كمية معتربة 
من مادة التبغ ببحبح

دائرة  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�سر  متكن 

توقيف  من  اجلاري،  االأ�سبوع  بحر  اجللفة  والية  بحبح  حا�سي 

اأربعة )4( اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم ما بني 29 و47 �سنة لتورطهم 

اإثر  على  جاءت  العملية  التبغ.  مادة  من  معتربة  كمية  حيازة  يف 

حتزين  مفادها  موؤكدة،  جد  ملعلومات  الفرقة  ذات  عنا�سر  تلقي 

اأحد االأ�سخا�س لكمية معتربة من مادة التبغ "  ال�سمة وال�سجائر " 

مب�سكنه، ليتم بعد تاأكيد �سحة املعلومات تفتي�س م�سكنه وم�ساكن 

من  معتربة  كمية  على  بداخلهم  عرث  الذين  الثالثة  �سركائه 

 ، االأنواع  خمتلف  من  وحدة  قدرها:215875  "ال�سمة"  التبغ  مادة 

باالإ�سافة  اإىل كمية اأخرى من علب ال�سجائر املختلفة االأنواع بلغ 

عددها:37970 علبة.

امل�ستبه  ُقِدَم  الق�سية،  يف  التحقيق  اإجراءات  ا�ستيفاء  وبعد 

ليتم  بحبح،  حا�سي  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهم 

منهم   )3( ثالثة  على  احلكم  الفوري،  املثول  اإجراءات  بعد 

مالية  غرامة  اإىل  باالإ�سافة  االإيداع(،  )دون  نافذة  حب�س  بعامني 

اإنعدام  التهريب،  اأ�سا�س  على  �سنتيم  قدرها:6.593.650.000 

خمادعة  وهمية،  جتارية  عالمة  يحمل  منتج  حيازة  الفواتري، 

اأما  للخطر  امل�ستهلك  �سحة  تعري�س  املنتج،  مبكونات  امل�ستهلك 

رابعهم فا�ستفاد من الرباءة.

لعجاج حمود عزيز

اإبراز دور البنوك املركزية يف التكامل االإقليمي والرقمنة

دعوة اإىل االإ�سراع يف ع�سرنة 
االأنظمة امل�سرفية واآلية اخلدمات

اأبرز عدد من م�سوؤويل البنوك املركزية، اأول اأم�س، باجلزائر العا�سمة، دور هذه البنوك يف التعاون والتكامل املايل االإقليمي 

ويف رقمنة املنتوجات امل�سرفية يف �سياق االأزمة العاملية.

"GRAVIR "تنظم الطبعة الثانية ل�سباق الدرب TRAIL بالبليدة 

م�ساركة اأكرثمن 300 عداء من 38 والية

اأ�سار اإىل االإجراءات التحفيزية التي اأقرت لدعم القطاع الفالحي

االحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني 
يثمن قرارات الرئي�س تبون



أمواج  على  له  تصريحات  وفي 
إلى  عساسي  نّوه  الوطنية   اإلذاعة 
كافة  تقديم  "الكاسنوس"  إدارة  حرص 
التسهيالت للمنخرطين أو أولئك الذين 
سينتسبون الحقا. وأشار مدير صندوق 
العمال غير األجراء إلى أّن المرسوم 
الجديد 21/22؛ يكفل هذه التسهيالت، 
مع  بالتقسيط،  اإلتاوات  دفع  ويتيح 
 31 إلى  االشتراكات  آجال  تمديد 
مارس. وسّجل ذات المسؤول أّن 216 
العام  بالسداد  يلتزموا  لم  منخرط  ألف 
الماضي، عادوا هذه السنة ليوفوا بكافة 

منخرط  ألف   58 عن  كاشًفا  األعباء، 
الرهان  أّن  عساسي  وأوعز  جديد. 
الصندوق،  ديمومة  ضمان  في  يكمن 
وتوسيع الخدمات بما يتيح فعالية أكبر 
عمليات  بعدة  يتكفل  الذي  للصندوق 
إمكانية  إلى  عساسي  وأحال  طبية. 
حاالت  في  االشتراك  سنوات  شراء 
أن  المتحدث،  وأوضح  قانوًنا،  محّددة 
لحصول  اإللزامية  االشتراك  سنوات 
تكون  ان  يجب  التقاعد  على  المؤمن 
في  أنه  إلى  وأشار  كاملة.  سنة   15
بالتأمين  يقم  لم  المنتسب  كان  حال 

من  االستفادة  يستطيع  وال  مؤخرا  إال 
اشتراكات  بتسديد  له  يسمح  التقاعد، 
ضمان  اجل  من  المتبقية  السنوات 
على  تقوم  "سياستنا  وتابع:  تقاعده.  
المنخرطين"  من  أكثر  والتقدم  الحوار 
ان  المتحدث  ذات  أكد  فقد  بالمقابل 
أشواطا  قطعت  قد  "كاسنوس"  إدارة 
كبيرة في مجال رقمنة الخدمات وهذا 
الحصول  إجراءات  تخفيف  إطار  في 
االنخراط  وتسهيل  األداءات  على 
دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق 
االنتساب  طلب  الصندوق  يوفر  حيث 

االشتراك  بوعاء  والتصريح  بعد  عن 
عن  االشتراكات  دفع  كذا  و  بعد  عن 
تم  كما  بعد  عن  الوثائق  وطلب  بُعد 
وتطوير  استحداث  عساسي  حسب 
تسمح  رقمية  وأرضية  تطبيقات  عدة 
بتخفيف اإلجراءات اإلدارية والتحسين 
المتواصل للخدمة العمومية، مشرا ان 
إلى  اإلجراءات  تهدف  أيضا  الرقمنة 
محاربة البيروقراطية وأنسنة العالقات 
والصندوق  االجتماعي  المؤمن  بين 
واألنجع  السريع  التكّفل  ضمان  قصد 

بانشغاالت المؤمنين االجتماعيين.

وشركة  )ألجيراك(  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  وقعت 
تعزيز  حول  تعاون  إطار  اتفاقية  سونلغاز-خدمات 

الكفاءات واعتماد هيئات مراقبة الجودة.
وكشف أمس بيان لذات الهيئة أن االتفاقية التي وقعها 
في 21 ديسمبر الجاري بمقر الهيئة كل من المدير 
العام أللجيراك, نور الدين بوديسة والرئيس المدير 
في  تندرج  زغود,  شريف  لسونلغاز-خدمات  العام 
إطار سياسة تحسين الكفاءات وتحديث اليات مراقبة 

لشعار  مطابقة  لتكون  لسونلغاز-خدمات  الجودة 
موثوقة ومسؤولة  توفير طاقة  مجمع سونلغاز وهو 
في  والمساهمة  جودة  ذات  عمومية  خدمة  وضمان 
رخاء زبائنها". وفي هذا االطار اتفق الطرفان على 
إلى  يرمي  حقيقي"  "انسجام  لخلق  جهودهما  تعزيز 
تعاون تقني في جوهره يرتكز على تحسين وتكوين 
للمعايير  مطابق  جودة  منهج  ووضع  المستخدمين 
الدولية. كما اتفقا على ضم جهودهما والمساهمة في 

لسونلغاز-خدمات  والتنافسية  األداء  مستوى  "رفع 
وأضاف  ضمنهما".  اعتماد  مسار  وضع  خالل  من 
سنوات  خمس  مدتها  التي  االتفاقية  هذه  أن  البيان 
عقود  يتضمن  عمل  "برنامج  وضع  على  تنص 
خاصة تحدد كيفيات التنفيذ وكذا مساهمة كل طرف 
حسب خصائص كل عملية", موضحا أن لجنة توجيه 

ستتكفل بإعداد هذا البرنامج.
�ش.زمو�ش
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ع�شا�شي يوؤكد �شعي ال�شندوق تو�شيع اخلدمات بفعالية ويك�شف:

هذه احلاالت التي ميكن للمنت�سبني 
لـ"كا�سنو�س" �سراء �سنوات اال�سرتاك 

اأبرز املدير العام لل�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي للعمال غري الأجراء؛ بوزيد ع�شا�شي اأم�س مراهنة اإدارة "الكا�شنو�س" 

على تو�شيع اخلدمات و�شمان فعالية اأكرب يف ت�شيري اخلدمات خا�شة اخلدمات عن بعد والذي بات يقدمها ال�شندوق يف اإطار 

ا�شرتاتيجية منتهجة لتعميم الرقمنة، م�شريا اإىل اإمكانية �شراء �شنوات ال�شرتاك يف حالت حمددة قانونا.

�ش.زمو�ش

تت�شّيد �شادرات املنتجات الزراعية 

يف بالدنا بح�شة تفوق الـ 90 باملائة

التمور اجلزائرية �ستكت�سح 
150 دولة اآفاق 2024

أكد أمس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق 
التنافسية  تتمتع بخاصية االفضلية  الجزائرية  التمور  أن 
على المستوي العالمي لذلك فمن الصعب أن نجد منتوج 
باتت  والتي  الجزائرية  التمور  ينافس  ان  يمكنه  تمور 
تصدر حاليا ألزيد من 74 بلد على أن يتم خالل الفترة 
الوطني من  بالمنتوج  بلد   150 لتغطية  الوصول  المقبلة 

التمور.
خالل  له  كلمة  في  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  وقال 
األبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها  
مصادر  تنويع  في  سيساهم  التمور  وتصدير  إنتاج  أن 
الدخل القومي من العملة الصعبة. حيث تتسيّد هذه الشعبة 
صادرات المنتجات الزراعية في بالدنا بحصة تفوق الـ 
حجم  زيادة  على  تعمل  الجزائر  أن  مشيرا  بالمائة.   90
إنتاجها بأكثر من 1.2مليون  التي بلغ  التمور  صادرات 
طن سنويا. وقال الوزير إن التمور الجزائرية تعرضت 
إلى حملة لتشويه وتلطيخ سمعتها لكبح الديناميكية والنسق 
مصالح  لكن  الجزائرية  التمور  لتصدير  التصاعدي 
الوزارة، عملت على التصدي لها. كما كشف الوزير، أن 
دڤلة نور جزائرية 100 بالمائة  وهي مفخرة الجزائر، 
مؤكدا عزم الجزائر على تصدير التمور نحو 150 دولة 
في نهاية 2024، موضحا أنه حاليا يتم التصدير إلى نحو 
74 بلدا. وأشار وزير التجارة، ، أن التمور الجزائرية 
تتمتع باألفضلية التنافسية على الصعيد العالمي سواء من 
حيث الجودة، النوعية والسعر وكذا السمعة الجيدة التي 
مشيرا  وبالخارج،  الجزائري  المستهلك  عند  بها  تتمتع 
بالنسبة  تحتلها  التي  الريادة  مرتبة  من  بالرغم  أنه  إلى 
تمتلك  أنها  إال  بالدنا.  في  الزراعية  المواد  لصادرات 
القدرات واإلمكانات الهائلة لمضاعفة صادراتها بالنظر 
إلى وفرة اإلنتاج الوطني من هذه المادة. وأضاف الوزير 
أن التمور الجزائرية  ال تتم معالجتها  بشكل عام بالمواد 
الكيميائية وهذا يعني أن العملية التي تسمح باالنتقال إلى 
ليست  المنتجين  من  للكثير  بالنسبة  العضوية  الزراعة 
هيئات  توجد  ال  أنه  التجارة  وزير  وأضاف  بالمعقدة. 
إشهاد للمنتجات العضوية معترف بها باألسواق األوربية 
سيتم  أنه  السياق،  ذات  في  مؤكدا  الجزائر.  في  معتمدة 
المعنية  الوزارية  القطاعات  مختلف  مع  بالتنسيق  العمل 
توفير في أقرب اآلجال كافة التسهيالت اإلدارية إلنشاء أو 
استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، 
أجل  من  الكبرى  العالمية  األسواق  في  بها  المعترف 
السماح للمزارعين والمنتجين والمصدرين الجزائريين، 
السيما منتجي التمور و مشتقاتها اإلستفادة من هذه الخدمة 
والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي. كما 
أفاد وزير التجارة، أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور 
إرتفع في العشرة أشهر األولى من هذه السنة إلى 365 
والمتناسق  المشترك  العمل  إلى ضرورة  داعيا  مصدر. 
لتطوير هذا القطاع من حيث إنتاج تثمين وتصدير التمور  
للظفر  تنافسية وتفاضلية عالية  الذي يحوز على قدرات 
بحصص أكبر من األسواق الخارجية. بالمقابل فقد أعلن 
مختلف  عبر  للتمور  معرضا   58 اقامة   عن  الوزير 
التعريف  أيام كاملة من اجل  لثالثة  الوطن تمتد  واليات 

بالقدرات الوطنية  في هذا المجال.
�ش.زمو�ش

بهدف تعزيز الكفاءات واعتماد هيئات مراقبة اجلودة

اتفاقية اإطار بني "اأجلرياك" و"�سونلغاز خدمات"

عن  األول  أمس  "صيدال"  مجمع  أعلن 
)المحاليل  األنسولين  انتاج  في  االنطالق 
والحقن( في الثالثي األول من عام 2023 
تبلغ  إنتاجية  بطاقة   1 قسنطينة  مصنع  في 
الوقت  في  معلنا  السنة،  في  قارورة  مليون 
ذاته  العمل على إنشاء مشروع مشترك مع 
لقاحات  إلنتاج  الصينية  "سينوفاك"  مخابر 
الرهان  ليبقي  كورونا،  لقاح  غير  أخرى 
ضمان  هو  صيدال  مؤسسة  ترفعه  الذي 
توفير األدوية لقارة افريقيا بتسجيل منتجاتها 

في أكثر من 10 دول أفريقية.
يتطلع  أنه  له   بيان  في  المجمع  وأكد 
الصناعة  وزارة  من  وبدعم   ,2023 في 
مستوى  الى  يرقى  "أن  الصيدالنية, 
تلك  سيما  ال  الجمهورية,  رئيس  تطلعات 
وضمان  الوطنية  السوق  بتغطية  المتعلقة 
باإلنتاج  الجزائري  للمواطن  األدوية  توفير 

المحلي". وأضاف ذات البيان أن "صيدال" 
عرفت  تطورا واضحا على مدى السنوات 
الثالث األخيرة, سواء من حيث رقم األعمال 
وفي إثراء قائمة المنتجات )أكثر من 200 
مما  عالجي(,  قسم   20 على  موزع  منتج 
األهداف  تحقيق  "من  بالتأكيد  سيمكنه 
وأكد  السنة".  لهذه  الحكومة  سطرتها  التي 
العام  هذا  أن  متصل,  سياق  في  المجمع, 
سيكون "أيضا عاما يركز على الصادرات, 
وال سيما إلى البلدان األفريقية مثل السنغال 
والبنين وموريتانيا وطوغو و ساحل الحاج 

وغيرها", وفقا للبيان.
 العمل على اإن�شاء م�شروع م�شرتك 

مع "�شينوفاك" لإنتاج لقاحات اأخرى

ومن أجل تحقيق هذه األهداف, يقول البيان, 
ثالثة  على  "صيدال"  استراتيجية  تقوم 
عالية  مضافة  قيمة  ذات  إنتاجية  محاور 

لصحة المواطن تقوم على انتاج األنسولين 
اللقاحات.  و  للسرطان  المضادة  واألدوية 
طبقا  أنه  الشأن,  هذا  في  المجمع,  وأبرز 
"صيدال"  انطلقت  تبون,  الرئيس  لتعليمات 
كورونا,  لفيروس  المضاد  اللقاح  إنتاج  في 
مع  بالشراكة  )شهرين(,  قياسي  وقت  في 
انه  مذكرا  "سينوفاك",  الصيني  المختبر 
في 29 سبتمبر 2021, انطلق إنتاج اللقاح 
بمصنع  "كورونافاك"  اسم  يحمل  الذي 
 96 الي  تصل  انتاج  بقدرة   1 قسنطينة 
مليون جرعة في السنة قبل توسيع الشراكة 
موسومية  لقاحات  النتاج  "سينوفاك"  مع 
وفي  "صيدال".  مجمع  من طرف  مصنعة 
"سينوفاك",  مع  الشراكة  استمرارية  إطار 
العمل  "يجري  أنه,  أيضا  المجمع  أعلن 
على إنشاء مشروع مشترك إلنتاج لقاحات 
أخرى". وبخصوص إنتاج األدوية المضادة 

مع  بالشراكة  "صيدال",  تزود  للسرطان, 
المتخصصة  الكورية-اإلندونيسية  الشركة 
في إنتاج المنتجات المضادة للسرطان "سي 
الجزائريين  المرضى  فارما",  أوتو  دي  كا 
بـ 06 أدوية موجهة للعالج الكيماوي و 06 

أدوية موجهة لمعالجة السرطان.«
الت�شدير اإىل 10 دول افريقية يف 

2023 و ال�شتثمار يف اخلارج
"عام  أن  المجمع  أعلن  اخر,  وعلى صعيد 
2023 سيكون أيضا عاما للتصدير", حيث 
تهدف "صيدال" إلى ضمان توفير األدوية 
من  أكثر  في  منتجاتها  بتسجيل  الفريقيا, 
حاليا  المجمع  و"يخطط  أفريقية,  دول   10
فنزويال".  مثل  أخرى  دول  إلى  للتصدير 
في  عقدين  توقيع  المجال  هذا  في  وذكر 
لمنتجات  للترويج  داكار  في   2022 ماي 
"صيدال" في السنغال و في غينيا. وزيادة 

عن التصدير, تهدف "صيدال" إلى تطوير 
نشاطها "من خالل االستثمار خارج التراب 
وفق  أخرى",  افريقية  بلدان  في  الجزائري 
البيان. وبخصوص التوقعات الرئيسية لعام 
رقم  أن  بيانه  في  المجمع  أوضح   ,2023
أعماله عرف ارتفاعا يقدر ب 78 بالمائة من 
2021 الى 2022 وسيصل إلى 44 بالمائة 
في 2023. كما تطورت حصة الشركة في 
السوق من 3 بالمائة في سنة 2019 الى 9 
البيان-  وتتطلع -حسب   2022 بالمائة سنة 
الى مضاعفتها سنة 2024. ويسعى مجمع 
"صيدال" إلثراء قائمة منتجاته بأدوية ذات 
قيمة مضافة عالية تتعلق بأدوية األمراض 
القلب  أمراض  السكري,  )داء  المزمنة 
الناتجة  األدوية  وإنتاج  الدموية(,  واألوعية 

عن البيوتكنولوجيا, حسب البيان.
�ش.زمو�ش

بداية من الثالثي الأول من عام 2023

«�سيدال» تعلن عن ال�سروع يف انتاج االأن�سولني واللقاحات 
lالت�سدير اإىل 10 دول اإفريقيــــــة يف 2023 واال�ستثمــــار يف اخلـــارج



يف اإطار جهودها الرامية اإىل كبح جرائم 

املوؤثرات العقلية

الإطاحة بفتاتني
 �صمن ع�صابة تروج املخدرات 

باأحياء والية �سطيف
تمكنت مصالح أمن والية سطيف إثر عمليتين نوعيتين من وضع حد 
لنشاط 05 أشخاص خطرين يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات 
حي  من  بكل  ينشطون  فتاتين  بينهم  من  الوالية،  بعاصمة  العقلية 
يحياوي وحي ثليجان بسطيف،  مع حجز كمية من المخدرات الصلبة 
" كوكايين"، قطع من مادة الكيف المعالج، عدد من األقراص ألدوية 
ذات مفعول مؤثر عقليا ومبلغ مالي هام هو من عائدات ترويج هذه 

السموم.
عمليتين  إثر  أمس  أمني  بيان  له  أشار  ما  حسب  ذلك  جاء  حيث 
منفصلتين أطرتا من قبل أفراد فرقة البحث والتدخل، بعد رسم خطة 
ينشطون  فتاتين  بينهم  من  مروجين خطيرين   5 بـ  لإلطاحة  محكمة 
بحي يحياوي " طانجة " وحي ثليجان " بومرشي"  بسطيف، بعد أن 
أكدت تقارير أفراد التحري الميداني ضلوعهم في ترويج المخدرات  
 14.9 مع حجز  تباعا  توقيفهم  تم  العقلية، حيث  والمؤثرات  الصلبة 
غرام، من المخدرات الصلبة " كوكايين"  كمية من الكيف المعالج 
على شكل قطع مهيئة للترويج، وعدد من كبسوالت دواء ذا مفعول 
مؤثر عقليا، إلى جانب مبلغ مالي معتبر قدر بـ أكثر من 127 مليون 

سنتيم هو من عائدات ترويج تلك السموم.
الضبطية  أعدت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم،عن قضية حيازة المخدرات 
و المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد 
أمام  بموجبه  أحيلوا  الصحة دون رخصة   مهنة  البيع، مع ممارسة 

وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.
حياة �سرتاح

البي�ض:

حكم بعام حب�س نافذ
 يف حق �سخ�س عرث بحوزته 

على �سالح �أبي�س حمظور
تمكنت عناصر األمن الحضري األول بأمن والية البيض من توقيف 
شخص يبلغ من العمر 38 سنة في قضية  حمل سالح أبيض محظور 
من الصنف السادس )ساطور( دون مبرر شرعي مع رفض الخضوع 
إحداث  و  السافر  العلني  السكر  مع  بالشخص  المتعلقة  للتحقيقات 

الضوضاء الليلية بالطريق العام و اإلخالل بالسكينة العامة. 
تعــود حيثيات القضية ، إثــر نداء من محطة اإلرسال مفاده وجود 
حادث مرور عرضي عليه توجه عناصر األمن الحضري األول إلى 
عين المكان أين تم توقيف السائق و الذي كان في حالة سكر متقدمة 
حامال سالح أبيض محظور(ساطور( محدثــا ضوضاء في الطريق و 

عليه تم إقتياده إلى مقر األمن الحضري و فتح تحقيق.  
أمام وكيل  المشتبه فيه  تقديم  القانونية ، تم  بعد استكمال اإلجراءات 
الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا إلجراءات المثول الفوري ، أين 
صدر ضده  حكم بعام حبس نافذ مع اإليداع في قضية حمل سالح 
أشهر حبس غير  بستة  مبرر شرعي و حكم   دون  أبيض محظور 
نافذة مع غرامة مالية قدرها: 20 ألف دج في قضية رفض الخضوع 
إحداث  و  السافر  العلني  السكر  مع  بالشخص  المتعلقة  للتحقيقات 

الضوضاء الليلية بالطريق العام و اإلخالل بالسكينة العامة.
حياة �سرتاح

تيارت:

 وكالة عدل ت�سع 
99 حمل للبيع باملز�د

السكن  لتحسين  الوطنية  للوكالة  العامة  المديرية  األول  أمس  أعلنت 
ومهني،  تجاري  استعمال  ذا  محل   99 بيع  عن  عدل،  وتطويره 

بالمزايدة وبالتعهدات المختومة وذلك في والية تيارت.
يتعلق  "الفايسبوك"  في  الرسمية  في صفحتها  للمديرية  بيان  وحسب 
لوالية  باإليجار  البيع  برنامج  اطار  في  المنجزة  بالمحالت  األمر 
تيارت. وتتواجد المحالت بمشرع 574 البيع باإليجار بكارمان ببلدية 
تيارت، حيث تباع المحالت كل على حدى. كما تؤكد مديرية عدل أنه 
بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة االطالع 
على مضمون اإلعالن. مشيرة إلى أنه وبإمكان أي شخص طبيعي أو 
معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى مقر المديرية 
آخر  تحديد  وتم  الشروط.  دفتر  لسحب  تيارت  عدل  لوكالة  الجهوية 
أجل لسحب دفتر الشروط بـ15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا 
اإلعالن على الساعة 12:00. فيما حدد أخر اجل إليداع العروض 
باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن على الساعة 12:00 
فتح األظرف في جلسة علنية في  الجهوية. وسيكون  المديرية  بمقر 
النهائي إليداع العروض  اليوم الموافق لتاريخ  نفس المقر وذلك في 
في  الراغبين  المواطنين  المديرية  14:00. هذا ودعت  الساعة  على 
الحصول على المزيد من المعلومات، التقرب من المصلحة التجارية 

للوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره بتيارت.
�ض.زمو�ض
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حياة �سرتاح

أما ديون الزبائن الخواص )المصانع والمحيطات 
 285 تجاوز  فقد  الخاصة(  والشركات  الفالحية 
مليون دينار، وهي مقسمة الى 25 مليون دينار 
دينار  مليون  و285  المنخفض  التوتر  لزبائن 
الى  اإلشارة  تجدر  كما  المتوسط،  التوتر  لزبائن 
ان ديون البلديات قد تجاوزت 654 مليون دينار 
وهي تمثل نسبة 75.27% من اجمالي المستحقات 

المالية لدى اإلدارات العمومية.
المديرية  استرجاع  وبغية  الوضعية،  هذه  وأمام 
األخيرة وفق  هذه  أقدمت  المتراكمة،  لمستحقاتها 
أمس  المصالح  لذات  إعالمي  بيان  له  أشار  ما 
على تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية بغية 
إنجاح المخطط بداية بإشعار المتخلفين عبر جملة 
فضال  ديونهم،  تسديد  أجل  من  اإلعذارات  من 
بضرورة  االشهارية  بالومضات  تحسيسيهم  عن 
المتاحة،  والوسائل  الطرق  بمختلف  التسديد 
كالتسديد عبر مكاتب البريد القريبة منهم، او عبر 
عبر  المتواجدة   )7( السبعة  التجارية  الوكاالت 

تراب الوالية.
بالوادي  التوزيع  مديرية  فإن  الصدد  هذا  وفي 
تحصيل  على  الشركة  لمساعدة  الجميع  تدعو 

ضمان  أجل  من  زبائنها  على  المترتبة  ديونها 
مختلف  تجسيد  ومواصلة  المواطن  رفاهية 

لتحسين  أساًسا  الُموجهة  االستثمارية  المشاريع 
وترقية نوعية الخدمة وضمان استمراريتها.

العطلة  من  بالتزامن  و  الحضري  الوسط  في  الجريمة  مكافحة  إطار  في 
المركبات مصالح شرطة  التي تعرف حركية كبيرة لألشخاص و  الشتوية 
غرداية تكثف من نشاطاتها الميدانية من خالل تسخير كافة اإلمكانيات المادية 
و البشرية بالمناسبة للسهر على أمن وسالمة المواطنين و الممتلكات، حيث 
تم  أين  متفرقة  قضايا  في  فيهم  مشتبه  11 شخصا  توقيف  مؤخرا  أحصت 

تقديمهم أمام الجهات القضائية.
وتفاصيل مختلف القضايا التي سجلت مؤخرا أوضحت خلية اإلعالم لذات 
األمن  معالجة عناصر  في  تمثلت  أنها  أمس  لها  بيان  في  األمنية  المصالح 
الحضري األول بشعبة النيشان لقضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب 
جنحة، جنحة الضرب و الجرح العمديان تحت طائلة التهديد بواسطة سالح 
تمكنت  كما  سنة(،   38 و   27( فيهما  مشتبه  شخصين  توقيف  مع  أبيض، 
ذات المصالح من توقيف 03 أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية من 
بينهم شخص خطير محل عدة أوامر قضائية عن قضايا حيازة المخدرات و 

المؤثرات العقلية لغرض االتجار.
بريان  دائرة  أمن  عناصر  تمكنت  ذاته  المصدر  وفق  أخرى  عمليات  وفي 
من معالجة لغز قضية إخفاء أشياء مسروقة، حيازة المخدرات و المؤثرات 

العقلية مع توقيف شخص مشتبه فيه، فيما تمكنت مصالح أمن دائرة متليلي 
من معالجة قضايا متعلق بحيازة المخدرات )كيف معالج(، جنحة حيازة و 
نقل  و  حيازة  الفوترة، جنحة  مقلدة، جنحة عدم  البيع بضاعة  بغرض  نقل 
بغرض البيع لمنتوج مضر بالصحة موجه لالستهالك البشري، مع توقيف 
شخص و حجز كمية  من المخدرات،  1250 وحدة من الشمة المقلدة من 
مختلف األنواع ، أين تم تحويل المشتبه فيهما و المحجوزات لذات المصالح 

بغية مواصلة اإلجراءات القانونية. 
الحضري  األمن  التدخل،  و  البحث  فرقة  من  كل  عناصر  تمكنت  بدورها 
بينهم  من  فيهم  مشتبه  أشخاص   04 توقيف   من  زلفانة  دائرة  أمن  الثاني، 
مطلوبين قضائيا محل عدة قضايا متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض 
المتاجرة، حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية، حيازة مشوبات كحولية، 
جنحة السرقة، مع حجز 21 قرص من المؤثرات العقلية، ليتم تحويلهم رفقة 

المحجوزات لذات المصالح بغية مواصلة اإلجراءات. 
وأشار المصدر إلى أنه بعد االستيفاء من كافة اإلجراءات القانونية تم تقديم 

المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.
حياة �سرتاح

باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
بجاية  والية  ألمن  التابعة  الخامس  الحضري 
خالل هذا األسبوع من اإلطاحة بشخصين يبلغان 
من العمر 28 و 46 سنة تورطا في سرقة مسكن 

ببجاية.
وجاءت تفاصيل العملية وفق بيان إعالمي لذات 
الشرطة  مصالح  تلقي  بعد  أمس  األمني  الجهاز 
مكالمة هاتفية على الرقم األخضر لألمن الوطني 
القبض  إلقاء  مفادها  مواطن  طرف  من   1548
على سارق في حالة تلبس داخل مسكنه العائلي 
الكائن بطريق الجامعة، فور ذلك تنقلت عناصر 
الشرطة مباشرة إلى عين المكان، أين تم توقيف 
الذي كان  28 سنة  العمر  البالغ من  فيه  المشتبه 
مصاب وينزف من رأسه جراء محاولته الفرار 

على  بحوزته  ضبط  وقد  الساللم،  من  وسقوطه 
مخبأ  كان  سنتيم  مليون   25 يفوق  مالي  مبلغ 
ليتم  المنزل،  من  بسرقته  قام  داخل جيب سترته 
األولية،  اإلسعافات  لتلقي  المستشفى  إلى  تحويله 
والذي  فيه  المشتبه  عم  تورط  التحقيق  بين  وقد 
تم توقيفه هو اآلخر، هذا األخير يعمل كبستاني 
لدى الضحية صاحب المنزل منذ ما يقارب 15 
سنة، وقد إتفق مع إبن شقيقه قصد سرقة المسكن 
الذي يعمل فيه بإعطائه المفاتيح و إخطاره بكل 
المراقبة  كاميرات  وجود  و  المنزل،  تفاصيل 
الدخول  بمجرد  الكهربائي  التيار  بقطع  وأوصاه 
المسكن  خلو  فرصة  أستغال  وقد  المنزل،  إلى 
بفعل  للقيام  الرياضية  لممارسة  وخروج صاحبه 
يالحظ  مدة  ومنذ  األخير  هذا  أن  غير  السرقة، 

منزله  في  يتركها  التي  المالية  المبالغ  في  نقص 
ألنه  لديه  يعمل  الذي  للبستاني  شكوكه  وأتجهت 
الوحيد الذي يملك مفاتيح المنزل وبإمكانه الدخول 
بأنه  الفاعل  وأوهم  لذلك وضع خطة  في غيابه، 
غادر المنزل لممارسة الرياضة كعادته لكنه ترك 
خلسة البعض من أقربائه داخل المنزل للتربص 
بالسارق، وهو ما تم بالفعل أين ضبط الفاعل في 

حالة تلبس بالسرقة.
ضد  جزائي  ملف  إنجاز  تم  فقد  المصدر  ووفق 
مسكن  داخل  من  السرقة  ألجل  فيهما  المشتبه 
أمام  تقديمهما  وتم  مصطنعة،  مفاتيح  بإستعمال 
المثول  المختصة، وبعد جلسة  القضائية  الجهات 

الفوري صدر ضدهما أمر إيداع.    
حياة �سرتاح

م�سالح الأمن كثفت من تدخالتها امليدانية تزامنا مع حلول العطلة ال�ستوية

توقيف 11 �سخ�س م�ستبه فيهم
 يف ق�سايا متفرقة بوالية غرد�ية

اإثر ات�سال من مواطن عرب الرقم الأخ�سر 1548

�الأمن �حل�سري �خلام�س ببجاية
 يطيح ب�سخ�سني تورطا يف �سرقة منزل

�سونلغاز الوادي:

�أكرث من 2604 مليون دينار
 م�ستحقات �ملديرية جتاه زبائنها

جتاوزت امل�ستحقات املالية غري امل�سددة من طرف زبائن مديرية التوزيع ل�سركة الكهرباء والغاز بالوادي 2604.32 مليون 

دينار مع بداية �سهر دي�سمرب 2022، منها 869 مليون دينار على عاتق الإدارات واملوؤ�س�سات العمومية من بينها 516 مليون 

دينار لزبائن التوتر املنخف�ض و353 مليون دينار لزبائن التوتر املتو�سط، كما بلغ حجم ديون الزبائن العاديني )املنازل( 

1449 مليون دينار.



من الشائع أن يواجه األفراد صعوبًة في تنظيف األسنان بشكٍل صحيٍح 
خالل فترة وضع المثبّت، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث فجواٍت أو حفر 
سنيٍة، باإلضافة إلى حدوث تسّوٍس في األسنان؛ مما قد يسبب الشعور 
الفموي،  التجويف  نظافة  على  بالحفاظ  يُنصح  فإنه  وبالتالي  باأللم، 
وتجنّب الطعام اللزج والغني بالسكر؛ للوقاية من حدوث هذه المشاكل 

بمثبّتات  للعناية  العمليّة  النصائح  من  مجموعٌة  يأتي  وفيما  السنيّة، 
األسنان:

اتباع تعليمات طبيب األسنان بدّقٍة حول كيفيّة استخدام ووضع المثبّت، 
وتنظيفه، وحفظه.

المثبّت  أسالك  بين  الفاصلة  األماكن  لتنظيف  األسنان  خيط  استخدام 
اللويحات  تراكم  لتجنّب  وذلك  باألسنان؛  متصلًة  تكون  التي  الثابت 

السنيّة عليها.
استخدام  يمكن  كما  الفاتر،  الماء  باستخدام  المتحّرك  المثبّت  تنظيف 
معجون األسنان وفرشاة األسنان لتنظيفه، وذلك بعد تناول المأكوالت 

والمشروبات المختلفة.
حمل صندوق حفظ المثبّت طوال الوقت لتجنّب ضياعه.

االحتفاظ بالمثبّت بعيًدا عن األماكن التي تزيد درجة حرارتها عن 46 
سيلسيوس، مثل: السخان، والمدفأة، وغسالة الصحون، ولوحة عدادات 
السيارة، وذلك ألّن المثبّت المتحرك مصنوٌع من البالستيك الحّساس 

للحرارة الشديدة.
إبعاد المثبّت عن الحيوانات األليفة. 

الحاجة الستبدال المثبّت بشكٍل دورّي أحياًنا؛ ألنه قد يستخدم لسنواٍت 
عديدٍة. 

طرق تخفيف الوحم
هنالك بعض األمور التي يمكن للمرأة الحامل 
ما  ومنها  لديها،  الوحام  لتخفيف  تتبعها  أن 

يأتي:  
مصادر  على  يحتوي  متوازن  غذاء  تناول 
قليلة  األلبان  وأطعمة  البروتين،  من  خالية 
الدسم، باإلضافة إلى الحبوب الكاملة والفواكه 

والخضراوات، والبقوليات.
وجبات  ست  على  الطعام  وجبات  توزيع 
صغيرة في اليوم، وذلك لتخفيف نسبة السكر 
الرغبة  في  الشعور  في  تساهم  التي  الّدم  في 

الشديدة في الطعام. 
ممارسة نشاط بدني منتظم بالنحو الذي يسمح 

به الطبيب.
والمثلّجات،  الحلويات  تناول  عن  االبتعاد 
المتوازنة  الطعام  وجبات  تناول  بعد  خاصًة 
تناول  إلى  باإلضافة  قصير،  بوقت  والمفيدة 
رغبتها  عند  الحلويات  من  صغيرة  كميات 
الشديدة بذلك، كما يمكنها إبعاد تفكيرها قلياًل 

من  وذلك  األطعمة،  تناول  في  الرغبة  عن 
القراءة،  الذهاب في نزهة قصيرة، أو  خالل 

أو الجلوس مع صديق. 
التركيز على األطعمة ذات السعرات الحرارية 
استبدال بعض  المنخفضة، وذلك عن طريق 
يمكن  فمثاًل  لها،  مشابهة  بأخرى  األطعمة 

الدسم  قليلة  والحلوى  البارد  الزبادي  تناول 
بداًل من اآليس كريم. 

إعداد  مثل:  بنفسها،  الصحيّة  األغذية  إعداد 
أو  الكريميّة،  الجبنه  مع  الفراولة  كوكتيل 
الدسم  قليل  البرتقال، أو حليب مجّمد  عصير 

مع الفانيال. 
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شطف وغسل البشرة المحيطة بجفون العين:
أو ضمادات  بالماء،  المخلوط  األطفال  شامبو  باستخدام  ذلك  ويكون   

خاصة بتنظيف الجفن، وبعد ذلك تُجفَّف المنطقة برفق.
استخدام الكمادات الباردة ووضعها على العين وهي مغلقة: 

في  الموجود  الكافيين  إّن  إذ  الباردة؛  الشاي  أكياس  كاللجوء الستخدام 
أكياس الشاي قد يساعد على تضييق األوعية الدموية الدقيقة الموجودة 
في العينين والجفون، وتقليل كمية السوائل في المنطقة، وهذا قد يساهم 

في تخفيف تورم العينين.
تجنب استخدام العدسات الالصقة إلى حين اختفاء تورم الجفن:

 والتأكد من أنَّ هذه العدسات ليست السبب في إثارة تورم العين أو جفن 

العين؛ فقد يكون الشخص مصاًبا بحساسية تجاه إحدى المواد المصنوعة 
منها العدسات الالصقة.

رفع الرأس لألعلى عند االستلقاء أو النوم:
 إْذ يساعد ذلك على التخلص من السوائل الزائدة وتصريفها من منطقة 

الجفون واألنسجة المحيطة وتوزيعها في الجسم.
استخدام محلول ملحي لشطف كلتا العينين: 

باألخص في حالة خروج إفرازات منها.
استخدام الدموع االصطناعية:

التــي ال تحتاج وصفة طبية لصرفها، وذلــــك لتخفيف مشكلة جفاف 
العيــــون.

جمال ور�شاقة

احلامل واجلنني

كيفية عالج خوف االطفال من املدر�سة
لمشكلة  المبكر  العالج  من  بّد  ال 
المدرسة،  من  األطفال  خوف 
األسباب؛  بمعرفة  ذلك  ويكون 
المناسبة  الحلول  إيجاد  ثّم  ومن 
التي  النصائح  بعض  وهنا  لها، 

يمكن للوالدين اتباعها: 
يتصارح  أن  المهم  من  الحوار: 
الطفل والوالدان وأن يتم الحديث 

لمعرفة  األمثل  الطريقة  هي  فهذه  وتأن،  بهدوء  ومناقشتها  المشكلة  هذه  عن 
األسباب التي أدت إلى خوف الطفل من المدرسة ورفضه الذهاب إليها، وهذه 
يعامالنه كشخص  والديه  أّن  يجد  بنفسه حيث  الطفل  ثقة  تعزز  أيضاً  الطريقة 
كبير وناضج، ومن المهم عدم إجراء هذا الحوار أمام إخوة الطفل أو أحد من 
أقاربه، بل يجب أن يكون على انفراد، ويجب على الوالدين بعدها اتخاذ خطوات 

لحل المشكلة.
الصبر: فال يعقل أن يصبح الطفل محباً للمدرسة بين ليلة وضحاها، بل يجب أن 
يأخذ الوقت الكافي، وفي هذه الفترة يجب على الوالدين أن يشجعا طفلهما وأن 
يعّززا ثقته بنفسه وأن يبثوا فيه األفكار اإليجابية عن المدرسة، ويمكن لألم أن 
تذهب مع طفلها إلى المدرسة، وتقضي اليوم برفقته خصوصاً إذا كان هذا أول 
يوم للطفل في المدرسة، فبذلك يشعر الطفل أن المدرسة مكان آمن، ويكتشف أنه 

ال يوجد شيء يدعو للخوف أو القلق من المدرسة.
إذا كان سبب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة هو غيرته من المولود الجديد 
وعطف  انتباه  من  يحتاجه  ما  الطفل  بإعطاء  الوالدان  يقوم  أن  عندها  فيجب 
ورعاية وعدم االنشغال عنه أو إهمال متطلباته، ويستحسن أن تتحدث األم إلى 
طفلها، وتخبره بمقدار حبها له واهتمامها به كي ال يشعر بالغيرة من المولود 

الجديد وبالتالي يرفض الذهاب إلى المدرسة. 
يمكن للوالدين أن يتواصال مع معلمة الطفل أو مع المسؤولة في المدرسة لتراقب 
للمعلمة  ويمكن  المدرسة،  على حب  وتشجعه  الالزم  االهتمام  وتمنحه  الطفل، 
يساعد  مما  الصف  في  قائداً  تجعله  أو  وزمالئه،  أقرانه  أمام  الطفل  تمدح  أن 
يحب  مكاناً  إليه  بالنسبة  المدرسة  فتصبح  واالستحقاق،  باألهمية  شعوره  على 
الذهاب إليه. يجب على الوالدين أن ال يتأّخرا على الطفل في المدرسة، بل من 
المستحسن أن يصطحبه إلى البيت مبكراً خصوصاً في بداية التحاقه بالمدرسة، 
أما في األيام العادية، فيجب االلتزام بمواعيد االنصراف؛ ألّن التأخر على الطفل 

يؤدي إلى خوفه ورهبته من المدرسة. 
يمكن أن ينشأ الخوف من المدرسة إذا تم نقل الطفل إلى مدرسة جديدة، لذلك 
يجب أن يتم التواصل مع المدرسة للتأكد من ارتياح الطفل فيها، ويجب تشجيع 

الطفل على تكوين صداقات جديدة في المدرسة لتشجيعه للذهاب إليها. 
يستحسن أن يتم إلحاق الطفل بروضة قبل إلحاقه بالمدرسة بحيث تكون الروضة 
ويجعله  المدرسة  لجو  الطفل  يهيئ  فهذا  الوقت،  ذات  في  والتعلم  للعب  مكاناً 

اجتماعياً فال يرهب المدرسة. 
يفضل أن يقرأ الوالدان في العلوم النفسية والتربوية، فهذا األمر مهم جداً لمراحل 
نمو طفلهم المختلفة، فكل عمر يحتاج رعايًة خاصًة ويستلزم عنايًة من الوالدين، 
أن  الوالدين  على  أسهل  وسيكون  جداً،  حساس  سن  بالمدرسة  االلتحاق  وسن 

يتعامال معه إذا كانا مطلعين على الكتب التربوية. 

طرق اإزالة ال�سوبر جلو
الملح 

على  الملح  من  ملعقٍة  يتّم وضع 
من  القليل  وإضافة  اليد،  كف 
الماء حتى تصبح مثل المعجون.

المعجون  بهذا  جيداً  اليد  تفرك 
على  التركيز  مع  دقائق،  لبضع 

مكان بقع الجلو.
يتّم غسل اليد بالماء إلزالة الملح، 

ويالحظ أن الجلو زال أو أن جزءاً كبيراً منه زال. 
تُكّرر العمليّة إذا بقي أثٌر للجلو على اليد. 

الجلو  ومادة  الناعمة  الملح  حبيبات  بين  االحتكاك  على  تعتمد  الطريقة  هذه 
الخشنة، وهذا هو سبب زوال الجلو، وليس حدوث تفاعٍل بين الملح والجلو، هذه 
الطريقة تساعد في تقشير الجلد الميّت مّما يُعطى اليد جمااًل ونعومًة باإلضافة 

إلى إزالة الجلو عنها. 
مزيل طالء األظافر ) األسيتون( 

توضع كميٌّة مناسبٌة من مزيل طالء األظافر على قطٍن أو منديٍل.
يفرك بها مكان التصاق السوبر جلو على اليد.

يالحظ أثناء الفرك تغيّر لون القطن أو المنديل، وهذا يدّل على بدء نزع الجلو 
عن اليد. 

تغسل اليد جيّداً بالماء إلزالة أثر األسيتون عنها.
يفّضل وضع اللوشن على اليد، وذلك ألّن األسيتون يسبّب جفافاً للجلد. 

يجب عدم ترك األسيتون لمدٍة طويلٍة على الجلد، وذلك ألنه مادٌة سامٌة ويؤدي 
إلى تهيج في الجلد. 

في حال كانت البقعة في الوجه وقريبٌة من العين وفتحة األنف واألذن والفم، ال 
ينصح باستخدام األسيتون إلزالتها.

تجدر اإلشارة إلى أنّه يمكن استخدام الكحول البيضاء بداًل من األسيتون وبنفس 
الطريقة، والكحول أكثر لطفاً على الجلد من األسيتون.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 
�شحتك

تدابري منزلية لتخفيف تورم العني
غالًبا ما ُيق�سد يف تورم العني احلالة التي يحدث فيها تورم يف اجلفن اأو يف الأجزاء املحيطة بالعني، وقد يعود ال�سبب يف حدوث 

كلتا  يف  تورًما  ُت�سبب  الأ�سباب  هذه  ومثل  احل�سا�سية،  اأو  النوم،  قلة  اأو  ال�سوائل،  احتبا�س  اأو  بالإجهاد،  ال�سعور  اإىل  التورم  هذا 

العينني، ويف هذه احلالت الب�سيطة ُين�سح باتباع خطوات ون�سائح معينة، منها ما ياأتي: 

العناية مبثّبتات االأ�سنان 



القدم،  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  رئيس   خرج 
إمكانية  على  وعلّق  صمته  عن  تابيا،  كالوديو 
"ألبيسيليستي"،  الـ  لمنتخب  الفني  المدير  رحيل 
من  اقترب  عقده  أن  وخاصة  سكالوني،  ليونيل 

الوصول إلى نهايته.
وأكد تابيا أنه سيفي بوعده تجاه سكالوني بتجديد 
عقده، وذلك بعدما قاد المنتخب األرجنتيني للتتويج 
ببطولة كوبا أميركا 2021، وثم لقب كأس العالم 
الذي أقيم بقطر في الفترة الممتدة بين 20 نوفمبر 

الماضي و18 ديسمبر الحالي.
وقال تابيا في تصريحات نقلتها قناة "تي واي سي 
سبورت" األرجنتينية: "اتفقنا شفوياً على التجديد 
إلى  رحلة  في  ذهب  سكالوني  بوعدي،  وسأفي 
وعندما  أبنائه،  ألحد  سفر  جواز  إسبانيا إلصدار 
سابقاً«،  فعلنا  كما  سنتحدث  البالد  إلى  يعود 
وأضاف: "طلبت منه المساعدة في أسابيع الفيفا، 
لقد أقنعني بأنه حان وقت تغيير األجيال، أخبرني 
قبل بطولة كوبا أميركا 2019 بأنه يريد عقداً حتى 

نهاية كأس العالم 2022، وفعلنا ذلك«.
بقوله: "عندما  تابيا حديثه عن سكالوني  وواصل 
وقع اختيارنا على سكالوني، أعتقد 99% أننا كنا 
مخطئين أو حتى مجانين، ولكن هذا المدرب هو 
التتويج باأللقاب  من أعاد السعادة للمشجعين بعد 

الثالثة«.
"لدينا  حديثه:  األرجنتيني  االتحاد  رئيس  وختم 

اآلن منتخب وطني سيكون بإمكانه المنافسة لمدة 
ثماني أو 10 سنوات، في المونديال األخير كان 
منتخبنا هو الوحيد الذي شارك جميع العبيه في 

البطولة، كما لم نكرر التشكيلة التي تبدأ كل لقاء 
من المواجهات السبع، لدينا أفضل طاقم تدريب«.
ونجح سكالوني في قيادة منتخب "التانغو" للتتويج 
ليصبح  تاريخه،  في  الثالثة  للمرة  العالم  بكأس 
سيزار  من  كل  بعد  باللقب  يتّوج  مدرب  ثالث 
باألرجنتين،   1978 مونديال  في  مينوتي  لويس 
وكارلوس بيالردو في مونديال المكسيك 1986.

الوكاالت
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اآر�صنال يبتعد موؤقتا ب�صدارة الرتتيب

 يف الربوميريليغ، واأرتيتا ي�صرح: 

" مل نبداأ اللعب كما اأردنا ووا�صلنا 
ال�صغط والإميان وا�صتحققنا الفوز"

آرسنال  مدرب  عبر 
عن  أرتيتا،  ميكيل 
فريقه  بفوز  سعادته 
ضيفه  على  الصعب 
يونايتد  هام  وست 
3-1 مساء أول أمس، 
 17 الجولة  ضمن 
اإلنجليزي  بالدوري 
تخلف  و . ز لممتا ا
قدموا  العبيه  لكن  األول،  الشوط  نهاية  مع  النتيجة  في  آرسنال 
المطلوب في الشوط الثاني، وأحرزوا ثالثية حملت توقيع بوكايو 
مؤقتا  آرسنال  نكيتياه.وابتعد  وإيدي  مارتينيلي  وجابرييل  ساكا 
بصدارة الترتيب، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يلعب 

مساء اليوم أمام ليدز يونايتد، في ختام الجولة.
"أظهرنا  برايم":  "أمازون  لمنصة  تصريحات  في  أرتيتا  وقال 
أردنا،  كما  اللعب  نبدأ  لم  والجودة.  الجأش  رباطة  من  الكثير 

وواصلنا الضغط واإليمان واستحققنا الفوز«.
البرازيلي  غياب  عوض  الذي  نكيتياه  بمهاجمه  أرتيتا  وأشاد 
المصاب غابرييل خيسوس: "لقد عانقته للتو ألنه كان يستحق ذلك 
قوته وجودته ورباطة  قدمه. أظهر  الذي  األداء  تماًما من خالل 
أداًء رائًعا منه«.وتابع: "كان يحاول  لقد كان  النهاية.  جأشه في 
في المباريات القليلة الماضية ولديه القدرة على التسجيل. نراه كل 
يوم في التدريبات، وهذا سيمنحه الثقة، لقد أظهر الموسم الماضي 
أيًضا أنه عندما نحتاج إليه، فهو دائًما موجود«.وفي تصريحات 
أخرى لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، علق أرتيتا على 
ركلة الجزاء التي جاء منها هدف وست هام الوحيد، بقوله: "لقد 
كانت حركة واحدة، لم ندافع عن اللعب المباشر بشكل جيد بما 
القرار من هناك«، وختم: "غابرييل  الحكم  اتخذ  ثم  الكفاية،  فيه 
الملعب،  تأثير على أرض  وله  الفريق،  يزال حول  ما  خيسوس 

رغم أنه ال يلعب. إنه يساعد إيدي".
الوكاالت

ليفربول ي�صتعيد املركز ال�صاد�س 

يف الدوري الإجنليزي، وكلوب يوؤكد:

"قدمنا م�صتوى مميزا 
امام اأ�صتون فيال يف مباراة �صعبة"

مدرب   أعرب 
األلماني  ليفربول، 
عن  كلوب،  يورغن 
سعادته بالمستوى الذي 
الفوز  في  فريقه  قدمه 
أستون  مضيفه  على 
أول   ،)1-3( فيال 
أمس، في الجولة الـ17 
من الدوري اإلنجليزي 
الممتاز.وقال كلوب بعد المباراة في تصريحات لشبكة "أمازون 
برايم": "قدمنا مستوى مميزا للغاية اليوم في مباراة صعبة، أعتقد 

أننا قدمنا في الشوط األول مستوى استثنائيا«.
وأضاف: "كان ألستون فيال لحظاته في المباراة، ولكن كنا جيدين 
للغاية، أعجبت كثيرا بما شاهدته، أخبرنا الالعبين بين الشوطين 
الشوط  في  الوحيدة  والمشكلة  أفضل،  بصورة  اللعب  يمكننا  أين 

الثاني كانت افتقادنا للمسة األخيرة«.
وتابع: "أستون فيال حاول بقوة، وهذا أمر طبيعي لخوضه المباراة 
على ملعبه، كنا نعلم بأن ذلك وارد حدوثه وعليك التعامل مع تلك 
الثالث في وقت  الهدف  الفترات«، وأتم: "كان بمقدورنا تسجيل 

مبكر، ولكن حسنا، أحببت الظروف المتعلقة بالهدف الثالث«.
ليستعيد  نقطة،   25 إلى  رصيده  ليفربول  رفع  الفوز،  هذا  وبعد 
المركز السادس في جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي، بينما تجمد 

رصيد أستون فيال عند 18 نقطة في المرتبة الـ12.
الوكاالت

لكرة  الدولي  االتحاد  أن  روسية،  تقارير   كشفت 
القدم، لن يمنع روسيا من المشاركة في التصفيات 
نقل عضويتها  2026 في حال  لمونديال  المؤهلة 

من االتحاد األوروبي إلى االتحاد اآلسيوي.
فإن  الروسي،  تيفي"  "ماتش  قناة  لموقع  ووفقا 
الروسي  لالتحاد  حاسما  سيكون  "الفيفا"  موقف 
لالتحاد  لالنضمام  قدما  المضي  بشأن  القدم  لكرة 

اآلسيوي.
سيتخذ  الروسي  االتحاد  أن  إلى  المصدر،  وأشار 
نهاية  اآلسيوي  االتحاد  إلى  االنتقال  بشأن  قراره 
االتحاد  أن  تقارير  عدة  وأكدت  الحالي،  ديسمبر 
األوروبي لكرة القدم، يعارض فكرة انتقال روسيا 
لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اآلسيوي.وكانت  لالتحاد 
سابق،  وقت  في  ناقشت  القدم،  لكرة  الروسي 

إمكانية نقل عضوية روسيا من االتحاد األوروبي 
وذلك  للعبة،  اآلسيوي  االتحاد  إلى  القدم  لكرة 
من  الروسية  والفرق  المنتخبات  منع  خلفية  على 

المشاركة في المسابقات األوروبية.
واألوروبي  "فيفا"  الدولي  االتحادين  أن  يذكر 
"يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 فيفري الماضي، 
مشاركة المنتخبات واألندية الروسية في المسابقات 

الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.
في  المشاركة  من  روسيا  منتخب  يتمكن  ولم 
وفي   ،2022 العالم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 
سيغيب  كما  األوروبية،  األمم  دوري  منافسات 
عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس األمم 

األوروبية 2024.
الوكاالت

رئي�س الحتاد الأرجنتيني يح�صم اجلدل حول م�صتقبل املدرب �صكالوين

الحتادية ونادي �صانتو�س 

ي�صتعدان لل�صاعات التي تلي 

الإعالن عن وفاته

الربازيل حت�صر نع�صا 
ذهبيا لالأ�صطورة بيليه

إديسون  صحة  تدهورت  األخيرة  األيام   في 
بيليه،  باسم  المعروف  ناسيمنتو،  دو  أرانتيس 
والبالغ 82 عاما، أسطورة كرة القدم البرازيلية 
الحية، ورغم نفي ابنة بيليه شائعات وفاة نجم 
سانتوس، لكنها اعترفت بأنه ال يزال يحارب 

السرطان.
العالم  أفاد األطباء أن بطل  وفي هذه األثناء، 
تطور  من  يعاني  مونديالية،  نسخ  ثالث  في 
أكثر  رعاية  إلى  ويحتاج  سرطانية،  أورام 

شموال لعالج الفشل الكلوي.
في  ساوباولو،  مستشفيات  أحد  بيليه  ودخل 
29 نوفمبر الماضي، بعد إصابته بعدوى في 
الجهاز التنفسي وإعادة تقييم العالج الكيميائي 

لسرطان القولون.
في  باولو"  ساو  دي  "فولها  صحيفة  وكشفت 
بيليه ال  أن  الماضي،  األسبوع  نهاية  المقابل، 
يتجاوب مع العالج الكيميائي، وأنه ال يقدم أي 
للمريض، وأن األطباء قرروا وضعه  إضافة 

في الرعاية المركزة.
تقوم  الحياة،  أجل  من  بيليه  يقاتل  وبينما 
الحكومة بالتنسيق مع االتحاد البرازيلي لكرة 
االستعداد  أجل  من  سانتوس،  ونادي  القدم 
بيليه،  وفاة  عن  اإلعالن  تلي  التي  للساعات 
في  ضخمة  خيمة  سانتوس  نادي  أعد  حيث 
إلى  باإلضافة  بيليه،  لجنازة  استعدادا  ملعبه 
نعش ذهبي، وضعت عليه الكثير من الصور 

ألسطورة كرة القدم البرازيلية.
نادي  في  الكروية  مسيرته  بيليه  وقضي 
عام  حتى   1956 عام  من  بداية  سانتوس، 
لنادي   1975 عام  في  ينتقل  أن  قبل   ،1974
فيه  مسيرته  أنهى  الذي  كوزموس  نيويورك 

عام 1977.
ويعد بيليه الالعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، 
الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثالث 
مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، 

وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.
لمنتخب  التاريخي  الهداف  هو  بيليه  زال  وما 
البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا 

سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.
الوكاالت

"الفيفا" ل تعار�ض م�صاركة رو�صيا 
يف ت�صفيات مونديال 2026 

"اتفقنا �صفويا على التجديد و�صاأيف بوعدي"

الدوري الإجنليزي املمتاز يت�صدر ت�صنيف دوريات القارة العجوز

مان�صي�صرت �صيتي يزيح البايرن من �صدارة الأندية الأوروبية
 أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم، عن التصنيف الخاص باألندية األوروبية لعام 
2022، والذي عرف العديد من المفاجآت، خصوصاً بعدما ابتعد نادي لاير مدريد 

اإلسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، عن المراكز الخمسة األولى.
من صدارة  األلماني  ميونخ  بايرن  فريق  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  فريق  وأزاح 
التصنيف، وذلك بعدما جمع بطل "البريميرليغ" 131 ألف نقطة، اعتماداً على نتائجه 

خالل المواسم الخمسة الماضية.
وحل النادي الملكي في المركز السادس برصيد 110 آالف نقطة، بالرغم من تتويج 
دوري  وبطولة  اإلسباني  الدوري  بلقبي  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي،  المدرب  كتيبة 

أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
ليفربول  ثم  نقطة،  ألف   130 برصيد  الثاني  المركز  في  البافاري  النادي  وجاء 

اإلنجليزي في المركز الثالث برصيد 123 ألف نقطة، بالتساوي مع فريق تشلسي 
اإلنجليزي، وقبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حل في المركز الخامس 

برصيد 112 ألف نقطة.
وتراجع فريق برشلونة اإلسباني إلى المركز السابع برصيد 98 ألف نقطة، ويأتي 
خلفه نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي في الترتيب الثامن برصيد 97 ألف نقطة، 
ثم جوفنتوس اإليطالي تاسعاً برصيد 90 ألف نقطة، أما أجاكس أمستردام الهولندي 
فحل في المركز العاشر برصيد 89 ألف نقطة.في المقابل، تصدر الدوري اإلنجليزي 
الممتاز تصنيف الدوريات األوروبية، فيما حل الدوري اإلسباني وصيفاً، ثم الدوري 

األلماني ثالثاً، واإليطالي رابعاً، أما الدوري الفرنسي فجاء في المركز الخامس.
الوكاالت

يف حال نقل ع�صويتها لالحتاد الآ�صيوي
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ريا�ضي
بلعمري يعاني من اإ�سابة في ع�سلة ال�ساق

بن دبكة هدافا ورجل مباراة الفتح 
وال�سباب في ال�سعودية

 
أبدى الدولي الجزائري سفيان بن 

دبكة سعادته بقيادة فريقه الفتح 
للفوز برباعية مقابل واحد أمام 

الشباب في البطولة السعودية.
وقال بن دبكة في تصريح لقناة 
"الرياضية" السعودية: "قدمنا 
أفضل مباراة لنا هذا الموسم، 

وأؤكد أننا نستحق الفوز بالنقاط 
الثالث بعد األداء الكبير الذي 
قدمناه، كان باستطاعتنا الفوز 
بنتيجة أكبر، لوال الحكم الذي 

ألغى هدفا شرعيا بداعي التسلّل”.
وأضاف ذات المتحدث: "احترمنا كثيرا الخصم، بحكم أنه يعتبر أفضل األندية في 

السعودية إلى جانب أنه يحتل مرتبة متقدمة في البطولة، والفوز سيكون حافزا لنا أمام 
فريق لم ينهزم منذ انطالق الدوري".

وانتهت موقعة الجولة 10 من دوري روشن السعودي للمحترفين برباعية لهدف وحيد، 
وسجل خريج مدرسة نصر حسين داي الهدف األول في مباراة اليوم من ركلة جزاء، 
كما منح بن دبكة تمريرة حاسمة في لقاء الشباب ليُختار رجل المواجهة من قبل موقع 

سوفا سكور بعالمة 8.2.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعالم سعودية أمس عن مدة غياب المدافع الدولي جمال 
بلعمري، عن الميادين، بعد اإلصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه الخليج ضد االتفاق 

برسم فعاليات دوري روشن السعودي.
وذكر موقع "الرياضية" السعودي، أن بلعمري، بعد إجرائه لفحوص مبدئية، تبين أن 

الالعب يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق.
يجدر لإلشارة، تسببت هذه اإلصابة في ضرر معنوي لمدافع المنتخب الوطني بلعمري، 

إذا غادر ملعب مباراة الخليج ضد االتفاق السبت الماضي باكيا.
ق.ر

ت�سوية لرزنامة الرابطة االولى لكرة القدم:

بلوزداد من اجل تعميق الفارق ومهمة 
�سعبة ل�سو�سطارة في بب�سكرة

 
يسعى متصدر ترتيب بطولة 
الرابطة فريق شباب بلوزداد 

الى تعميق الفارق عن مالحقيه 
وتأكيد احقيته التتويج باللقب 
الشتوى، عند مواجهته ألمل 
االربعاء، فيما سيكون فريق 

اتحاد الجزائر على موعد مع 
سفرية مفخخة تقوده الى بسكرة 
لتحدي االتحاد المحلي، بمناسبة 
تسوية رزنامة البطولة المقررة 

اليوم.
فالشباب المنتشي باللقب الشتوي 

الشرفي يسعى الى استغالل مقابلة تسوية الرزنامة هذه التي تجمعه بأمل االربعاء الى 
تحقيق الفوز ومن ثم االحتفاظ بسلسة "الالهزيمة" باعتبار ان ابناء "العقيبة" لم يتجرعوا 

مرارة خسارة منذ بداية الموسم.
اال ان امل االربعاء يبقى يملك من االدوات ما يجعله قادرا على خلط الحسابات، بالنظر 
الى الحصيلة االيجابية التي يملكها رفاق الهداف محمد الطيب )5 اهداف( في المقابالت 

التي يلعبونها بميدانهم.
ومن جهته، سيكون اتحاد الجزائر في مهمة مفخخة خارج القواعد، حيث سينزل ضيفا 
على اتحاد بسكرة في مواجهة سيحرص فيها أبناء "الزيبان" على الظفر بنقاطها الثالثة 

في اطار مسعاهم لالبتعاد عن منطقة الخطر.
وستكون هذه المقابلة، االولى ألبناء "سوسطارة" تحت قيادة مدربهم الجديد، عبد الحق 
بن شيخة الذي خلف على راس العارضة الفنية للفريق المدرب السابق بوعالم شارف 

الذي فسخ عقد مع النادي بالتراضي .
ق.ر/واج

 القرار اتخذ خالل اجتماع 

المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة

 تحديد فترة االنتقاالت ال�ستوية 
من 2 الى 31 جانفي 2023

 
تم تحديد فترة االنتقاالت الشتوية 
الخاصة ببطولة الرابطة األولى 

لكرة القدم "موبيليس"، من 2 الى 
31 جانفي 2023، حسبما كشفت 
عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم 

على موقعها الرسمي.
وأوردت الرابطة في بيان لها بأن 

"الميركاتو الشتوي لهذا الموسم 
)2022-2023( سينطلق يوم 
االثنين 2 جانفي وينتهي يوم 
الثالثاء 31 جانفي2023 في 

منتصف الليل، وخالل هذه الفترة 
سيتسنى لألندية استقدام ثالثة عناصر كأقصى حد«.

وتم اتخاذ القرار خالل اجتماع المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم، وأضاف 
المصدر أن "تم تقديم عرض مفصل حول سيرورة مرحلة الذهاب، في انتظار إجراء 
ثالث مباريات متأخرة يومي 28 ديسمبر 2022 والفاتح جانفي 2023«، واستنتجت 

الرابطة أن "عدد هام" من اللقاءات المتأخرة تم تسجيلها خالل الجزء األول من البطولة، 
بسبب مشاركة بعض األندية في المنافسات القارية.

وكتبت الرابطة أيضا أن "مرحلة الذهاب، التي دامت أربعة أشهر، عرفت رزنامة مكثفة 
بالنظر للعدد الكبير للمباريات المتأخرة، بسبب مشاركة األندية في المنافسات القارية 

وكذا أربعة تربصات للفريق الوطني المحلي، فضال عن برمجة مباريات الدورين 32 
و 16 لكأس الجزائر«، كما نوه اعضاء المكتب التنفيذي بالسير الجيد لمرحلة الذهاب 

والتي انتهت في آجالها المحددة.
ق.ر/واج

 ق.ر

كشف رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم بطولة 
أمم إفريقيا للمحليين، عن إمكانية حضور 
عدة شخصيات بارزة في عالم كرة القدم 
لحفل افتتاح المنافسة اإلفريقية، يتقدمهم 

رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.
وقال اوكالي في تصريحات تلفزيونية 

أمس: "ألول مرة، تمت دعوة كل رؤساء 
االتحادات لحضور افتتاح كأس إفريقيا 

لالعبين المحليين، كما سنسجل حضور 
رئيس االتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو".

ورد رئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا 
للمحليين، عن شائعات انسحاب منتخب 

الكاميرون من المشاركة في الشان، 
موضحا: "المعلومات المتعلقة بانسحاب أي 

منتخب هي مجرد شائعات"
وواصل أوكالي حديثه بالقول: "فيما يخض 
الكاميرون، لم يتم ارسال أي قرار رسمي 

للكاف، وال أعتقد أنهم سيغامرون باالنسحاب 

ويعرضون أنفسهم لعقوبات الكاف".
وأضاف ذات المتحدث: "أما بخصوص 

أوغندا عاد كل شيء إلى طبيعته، وسيكون 
منتخب هذا البلد حاضرا في الشأن"

وأكد اوكالي أن الجزائر عازمة على التألق 
في تنظيم المنافسة اإلفريقية، من اجل دعم 
ملف ترشحا الحتضان كأس إفريقيا لألمم 
2025: "نطمح إلنجاح هذه الدورة، كون 

ذلك سيعزز حظوظ الجزائر في سباقها للفوز 
بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025".

يستعد الدولي الجزائري رياض 
محرز إلى تسجيل ظهور جديد 
مع فريقه مانشستر سيتي، وهذا 

عند حلوله ضيفاً اليوم على فريق 
ليدز يونايتد، ضمن األسبوع 
الـ17 من منافسات الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتحدث محرز عن هذه المواجهة 

المرتقبة، والتي سيكون فيها 
الفريق السماوي مطالباً بالفوز 

من أجل تقليص الفارق عن 
المتصدر أرسنال الفائز بدوره، 

على حساب جاره وست هام 
يونايتد بثالثة أهداف لهدف.
وقال قائد المنتخب الوطني، 

لموقع مانشستر سيتي 
اإللكتروني: "علينا أن نبدأ العمل 

من أجل العودة إلى الصدارة، 
وهناك يجب أن نكون، سنلعب 

مباراة إثر مباراة، والهدف األول بكل تأكيد 
هو الفوز بلقب آخر في الدوري اإلنجليزي 

الممتاز«.
وتابع محرز تصريحاته: "هناك الكثير من 

الفرق في الدوري مازالت تملك حظوظاً من 

أجل تحقيق اللقب، لهذا نحن ال 
نركز فقط على أرسنال، على 

الرغم أنهم كانوا جيدين جداً حتى 
اآلن«.

وبخصوص ليدز يونايتد منافس 
مانشستر سيتي، قال: "ليدز فريق 
كبير ومن الصعب اللعب ضدهم 
في ملعبهم، لكننا نعرف ما يمكن 

توقعه مهم، سنكون مستعدين 
لذلك ونأمل أن نتمكن من 
الخروج بالنقاط الثالث«.

ويبقى محرز، مرشحاً بقوة 
للدخول أساسياً في تشكيلة 

المدرب اإلسباني، بيب 
غوارديوال، خاصة بعد استفاقته 

األخيرة ومساهمته في تأهل 
فريقه مانشستر سيتي للدور 
الربع نهائي لمسابقتي كأس 

الرابطة اإلنكليزية، عبر أهداف 
حاسمة بمرمى تشلسي ثم ليفربول.

ق.ر

قاد الالعب الفرانكو جزائري ريان آيت 
نوري فريقه وولفرهامبتون لتحقيق فوز 

قاتل على إيفرتون 2-1، في الجولة الـ17 
من عمر الدوري اإلنجليزي الممتاز، والتي 

عرفت تسجيل الدولي الجزائري سعيد بن 

رحمة لهدف فريقه في مرمى أرسنال.
على ملعب "جوديسون بارك"، أسقط آيت 
نوري صاحب األرض بهدف متأخر، بعد 
أن ظل التعادل اإليجابي بهدف لمثله هو 

المسيطر على اللقاء حتى الدقائق األخيرة، 

قبل أن يخطف وولفرهامبتون النقاط الثالث 
بهدف آيت نوري في الدقيقة الخامسة من 

الوقت المحتسب بداًل من الضائع.
ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 13 

نقطة، ولكنه ال يزال في منطقة الخطر 
)المركز الـ18(، بفارق األهداف أمام 

توتنغهام فورست، بينما يمتلك إيفرتون 14 
نقطة في المرتبة الـ17.

من جهته، ورغم خسارة فريقه 3-1، 
وضع الجزائري اآلخر سعيد بن رحمة 

بصمته خالل مواجهة فريقه ويستهام 
لنظيره أرسنال، على ملعب اإلمارات، 

بعد أن تقدم لفريقه مبكراً عند الدقيقة 27 
من ركلة جزاء، قبل أن يرد "المدفعجية" 

بثالثية تناوب عليها بوكايو ساكا وغابرييل 
مارتينيلي وإدوارد نيكيتاه، ليحتفظ أرسنال 

بالصدارة برصيد 40 نقطة، مقابل 14 
لجاره اللندني الذي يحتل حالياً المركز 

الـ16.
 ق.ر

نفى ان�سحاب الكاميرون واأوغندا من الم�ساركة في المناف�سة االإفريقية، اأوكالي:

ي�ستعد للم�ساركة اأ�سا�سيا اأمام ليدز اليوم، محرز ي�سرح:

االأول منح فريقه الفوز والثاني �سجل في مرمى اأالر�سنال

 "اأنفانتينو من بين ال�سخ�سيات البارزة
 التي �ستح�سر حفل افتتاح ال�سان"

"ال نركز فقط على اأر�سنال وهدفنا هو لقب اآخر في البرومييرليغ"

تاألق جزائري في البريميرليغ باإم�ساء اآيت نوري وبن رحمة
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ع.ط

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس، 
بوهران أن خريجي المدارس العليا لألساتذة لهم 

"األولوية المطلقة" في التوظيف في قطاع التربية. 
وأبرز بلعابد، في تصريح إعالمي على هامش زيارته 

التفقدية إلى الوالية، أن خريجي المدارس العليا 
لألساتذة لهم "األولوية المطلقة في التوظيف في قطاع 

التربية الوطنية )...( وأماكنهم مضمونة وال عالقة 
لهم بعملية إدماج األساتذة المتعاقدين.«

وبخصوص عملية ترسيم األساتذة المتعاقدين التي 
أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل 

مجلس الوزراء المنعقد في 11 ديسمبر الجاري، ذكر 
الوزير بأنه "تم إدماج 62 ألف أستاذة وأستاذ في 

مناصبهم، ونحن على بعد يوم أو يومين من غلق هذه 
العملية"، الفتا إلى أن هؤالء األساتذة المتعاقدين "هم 

اآلن مدمجون في رتبهم ونحن حاليا بصدد تأشير 
ملفاتهم.« وأضاف عبد الحكيم بلعابد بأن هؤالء 

األساتذة الذين كانوا في وضعية غير مستقرة "لهم 
خبرة طويلة تتراوح ما بين سنتين إلى 10 سنوات في 

التعليم وهي قيمة مضافة ألبنائنا وهم يخضعون إلى 
عملية تكوينية على غرار نظرائهم األساتذة.«

وفي تقييمه لنتائج الفصل األول للسنة الدراسية 
2022-2023، اعتبر الوزير بأنها "مقبولة جدا" 
وهناك تقدم في تنفيذ البرنامج وأحسن بكثير من 

الفصل األول من السنة الدراسية المنصرمة.

وبخصوص رقمنة المدرسة، أكد وزير التربية 
الوطنية بأنه تم تجهيز لحد اآلن 1.629 مدرسة 

ابتدائية على المستوى الوطني بألواح إلكترونية ذكية 
باعتبار مؤسسات هذا الطور التعليمي تعد األرضية 

الصلبة التي تبني عليها كل األنظمة التربوية في العالم 
"وسنعمل على رقمنة المناهج التربوية.« وأشار عبد 

الحكيم بلعابد إلى أن دائرته الوزارية ستعمل على 
"توسيع الثانويات المتخصصة، على غرار ثانويتي 

الفنون والرياضيات على المستوى الجهوي، كمرحلة 
أولى، ثم على المستوى المحلي"، مبرزا بأن "تقييم 

الفصل األول لثانوية الفنون "إيجابي جدا ويشجع على 
تعميم هذه المؤسسات المتخصصة.«

 دعت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها 
أمس، اإلذاعات والقنوات التلفزيونية إلى ضرورة 

التقيد بالتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالحمالت 
االشهارية حول المكمالت الغذائية. وأكدت سلطة 

الضبط على "ضرورة التقيد بالتعليمة الوزارية 
المشتركة الصادرة 04/08/2022 المحددة لكيفيات 

مراقبة مطابقة المكونات الغذائية الموجهة لالستهالك 
البشري"، وذلك "في جميع ما يبث من حمالت إشهارية 

ألي منتوج ذي صلة بالمكمالت الغذائية".
وذكرت بمضمون هذه التعليمة التي تنص على "التوقف 

عن وصف المكمالت الغذائية بادعاءات عالجية 
ووقائية لألمراض البشرية أو ادعاءات صحية غير 

مبررة"، وكذا "التأكد من وجود وصحة الرمز العمودي 
)كود بار( على رزم المكمالت الغذائية". وأنهت سلطة 
ضبط السمعي البصري إلى علم جميع وسائل اإلعالم 

السمعية البصرية بوجوب تقديم رخصة تصنيف منتج 
المكمل الغذائي الممنوحة من طرف وزارة الصحة قبل 

أي عملية إشهارية"، مشددة على ضرورة "االمتناع 
التام عن استغالل األطفال كنوع من أساليب الدعاية" 

وأنه سيتم "اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال اخطارها 
بأي خروقات لهذه األحكام". وأكدت سلطة الضبط 

أن هذا اإلجراء يهدف باألساس إلى "حماية المستهلك 
وسالمته والحفاظ على الصحة العمومية"، مشيرة إلى 

"تنامي الحمالت المضللة، والتي دفعت الهيئة إلى 
إصدار بيان في 08/07/2020 للحد من هذه الظاهرة و 
ضبط آليات الترويج اإلعالمي لهذه المواد، عالوة عن 
مطالبتها بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح ذات 
الصلة بموضوع منتجات المكمالت الغذائية، بما فيها 

الوكالة الوطنية لألمن الصحي".
ع.ط

قال اإنه اأماكنهم م�ضمونة وال عالقة لها بعلمية اإدماج املتعاقدين، بلعابد يوؤكد

خريجو املدار�س العليا للأ�ساتذة لهم الأولوية املطلقة يف التوظيف 
 نتائج الف�ضل االأول لل�ضنة الدرا�ضية 2022-2023 "مقبولة جدا"

اإ�ضـهـــار

وزارة ال�سوؤون الدينية تدعو 
 اىل اإقامة �سلة ال�ست�سقاء 

يوم اجلمعة املقبل
   

دعت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, في بيان 
لها أمس الى إقامة صالة االستسقاء يوم الجمعة 

المقبل, ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وأوضح 
البيان أنه "نظرا لقلة األمطار في معظم ربوع وطننا 
المفدى, وعمال بسنة المصطفى حينما شكي له القحط 

في زمانه, تدعو وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
المواطنين الى حضور صالة االستسقاء المزمع إقامتها 
يوم الجمعة 6 جمادى الثانية 1444 هـ الموافق لـ 30 
ديسمبر 2022 م, ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”، 
كما دعت الوزارة إلى "التأدب بآداب صالة االستسقاء 

من التوبة واالستغفار ورد المظالم وصلة األرحام 
والتصدق على الفقراء والمساكين، رجاء من هللا أن 

يسقينا غيثا مريئا مريعا, نافعا غير ضار عاجال غير 
آجل".

ع.ط

دعت اإىل التقيد بالتعليمة الوزارية امل�ضرتكة اخلا�ضة باحلمالت اال�ضهارية للمكمالت الغذائية

 �سلطة �سبط ال�سمعي الب�سري تلزم و�سائل
 الإعلم بوجوب تقدمي رخ�سة ت�سنيف منتج
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وتعالج مسرحية "نساء كازانوفا", المعروضة 
ال15  للطبعة  الرسمية  المنافسة  اطار  في 
مسألة  المحترف,  للمسرح  الوطني  للمهرجان 
على  الصراع  أيضا  و  الناس  بين  التسامح 
السلطة والمال, حيث يطلب "كازانوفا", وهو 
على فراش الموت, السماح من زوجاته حيث 
ليطلب  القصر  في  لتجتمعن  دعوة  لهن  وجه 
الصفح و اإلعتذار بعد معاناتهن جراء خياناته 
الفن  عشاق  من  الحضور  تفاعل  المتكررة.و 
الرابع, على مدار 75 دقيقة من زمن العرض 
المسرحي, مع شخصيات المسرحية, المتنوعة 
في مشاربها و تركيبتها النفسية واإلجتماعية, و 

القالب الكوميدي الساخر للمسرحية.
أبدع  التي  االخراجية  الرؤية  نجحت  قد  و 
اإلقتباس  و  جبارة  علي  المخرج  نسجها  في 
إيقاع  على  مراد  محمد  ملياني  لموالي  الذكي 

التركيب  مع  نون  المصمم موسى  سينوغرافيا 
الموسيقى لعبد العزيز يوسفي في خلق الفرجة 
جماليات  تحمل  األناقة  في  غائرة  أجواء  و 
الموسيقى وهندسة  الوسطى من خيار  القرون 

القصر واألزياء وغيرها من التفاصيل.
من,  كل  العرض  هذا  في  األدوار    ويتقاسم 
فتيحة وراد , جوهرة دراغلة , مونيا , نريمان 
برياح , فؤاد ناصري , سفيان حاج علي, محمد 
عرضا  قدموا  الذين  يرقي  محمد  و  فرشولي, 
تراجيديا بنفحات سخرية باللغة العربية الدارجة 
المهذبة.ويمثل هذا العمل حلقة جديدة من مسار 
الروائية  النصوص  من  استلهامه  في  المخرج 
مقتبسة  أعمال  تقديم  له  سبق  حيث  الجزائرية 

عن روايات كرواية "الملكة" ألمين الزاوي.
بدوره, اشار موالي ملياني مراد لوكالة األنباء 
فكرة  حول  "تتمحور  المسرحية  أن  الرسمية 

الترفع والمسامحة بين الناس بإسقاطات متعددة 
بعض  اختزل   " أنه  مبرزا   " المجتمع  على 
األعرج  واسيني  الروائي  نص  من  الشخوص 
و  يتناسب  بما  كازانوفا+  +نساء  األصلي  
منحه  ما  الركح  على  الدرامية  الحبكة  يخدم 
سهولة وانسيابية االنتقال من السرد إلى الكتابة 
باعتباره  الجمهور  إقحام  تم  كما  المسرحية 

عنصرا مهما في العملية المسرحية.«
للمهرجان  ال15  الطبعة  فعاليات  تتواصل  و 
الوطني للمسرح المحترف الى غاية الفاتح من 
الدين- محي  الوطني  بالمسرح   2023 جانفي 
قاعة  و  الوسطى  الجزائر  مسرح  بشطارزي, 
ابن خلدون, ببرمجة 13 مسرحية في المنافسة 
مسرح  منها  خارجها  عرضا   30 و  الرسمية 

الشارع.
حياة �سرتاح

جوائز  مسابقة  للعلمة  الجهوي  المسرح  دخل 
المقامة   15 الـ  دورته  في  المحترف  مهرجان 
حاليا بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي 
الذات  "موت  بعرض  العاصمة  بالجزائر 
الثالثة" وهي مسرحية درامية تصور المرحلة 
األخيرة من حياة "واهي" المتقاعد من منصب 
واالضطراب  العزلة  من  يعاني  والذي  هام 
النفسي، وال يجد من يؤنسه سوى خادمه راشي 
وصديقته نبيلة.ويتصاعد الصراع الدرامي بين 
فرصة  واهي  منح  تحاول  وهي  الشخصيات 
ليتصالح مع ذاته وينصرف عن فكرة االنتحار 
رغبته  المتقاعد  وينفذ  النهاية  في  تفشل  لكنها 
الذات  موت  مسرحية  نفسه.وتنطلق  قتل  في 
الثالثة من سؤال وجودي عن الجدوى والغاية 
ذاته  مع  األزلي  اإلنسان وصراعه  وجود  من 
وبحثه عن حاضر متصالح مع ماضيه.انطلق 
المخرج عيسى جغاطي من نص لمحمد األمين 
بن ربيع سبق وفاز بجائزة رئيس الجمهورية 
حد  إلى  محافظا  للخشبة  وأعده  معاشي  علي 
بالفصحى  المكتوب  النص  لغة  على  كبير 
في  الجزائرية  بالعامية  التطعيم  بعض  مع 
وكانت  بوشهير  مراد  السينوغرافيا  وقع  حين 
الموسيقي لحسان لعمامرة.وقال المخرج عيسى 
لفئة  االعتبار  إعادة  إلى  ترمي  المسرحية  إن 

المتقاعدين، واعتبر المخرج أن هذه الفئة ورغم 
كل ما تقدمه يأتي وقت تجد فيه نفسها مهمشة، 
و أضاف المتحدث أننا كمجتمع مدنون في عدة 

ميادين لمجهودات وتضحيات هذه الفئة.
من جهة أخرى، برر المخرج جغاطي اعتماده 
على اللغة العربية الفصحى، وتطعيمها ببعض 
إلى  الجزائرية  بالدارجة  والجمل  العبارات 
اتفاق مسبق مع الكاتب، وصاحب النص، الذي 
كتب  التي  األولى  اللغة  على  الحفاظ  اشترط 
االستناد  أن  جغاطي،  اعتبر  بينما  النص،  بها 

إلى العامية في بعض مقاطع وجمل المسرحية 
التي  والمواقف  الدرامية،  الضرورة  تقتضيه 
كانت فيها الشخصيات في وضع أدوار كوميدية 
كان الغرض منها شد انتباه الجمهور. من جهة 
أخرى، قال صاحب العرض إن اختياره لخلفية 
موسيقية تراثية مستمدة من التراث الجزائري 
ترمي إلى تثمين هذا التراث، وإبرازه، فضال 
على أن تأثيث العرض بهذه الخلفية خدم حسبه 
العرض وسعى إليصال الرسالة إلى الجمهور.
حياة �سرتاح

تقام حتت �شعار

 "�شباب اجلزائر اأهل للفن والإبداع"

وهران ت�ضبط عقارب
 �ضاعتها على وقع املهرجان الوطني 

للمو�ضيقى الع�ضرية لل�ضباب
بوهران  المنصرم  اإلثنين  أمسية  انطلقت 
للمهرجان  العشرين  الطبعة  فعاليات 
الوطني للموسيقى العصرية للشباب التي 
تقام تحت شعار "شباب الجزائر أهل للفن 

واإلبداع.«
المشاركة  الفرق  وفود  استعراض  وبعد 
في هذه التظاهرة المنتظمة بقاعة السينما 
افتتاحها  مراسم  جرت  والتي  "المغرب" 
مدير  أبرز  المحلية،  السلطات  بحضور 
الشباب والرياضة لوهران، ياسين سيافي، 
أهمية هذا المهرجان الوطني الذي يعتبر 
محطة من محطات تميز الشباب وفرصة 

سانحة لهم للتعريف بمواهبهم الفنية.
الفرق  بعض  ممثلو  أكد  جهتهم،  ومن 
استجوبتهم  الذين  المشاركة  الموسيقية 

للتعريف  الوطن  لشباب مختلف مناطق  الثقافي فرصة  الحدث  أن هذا  )وأج( 
بإبداعاتهم في مجال الموسيقى العصرية وإبراز ثراء التراث الغنائي الذي تزخر 
به الجزائر مع استعمال آالت موسيقية عصرية وكذا اكتساب تجارب جديدة 

للعمل على االرتقاء بالموسيقى العصرية إلى العالمية بلمسة فنية جزائرية.
و تميز حفل االفتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية اليوم األربعاء 28 
معطي  المطربين  أداء  من  الثورية  األغاني  من  باقة  بتقديم  الجاري  ديسمبر 
توقيع  الوطنية من  األناشيد  الحاج، و صابر هواري، و وصالت أخرى من 
سابقا(  )بالطو  البشير  وسيدي  بالعنصر  الشباب  لداري  الصوتية  المجموعة 

ببلدية وهران.
و افتتح برنامج اليوم األول للمهرجان بتقديم مقطوعات غنائية مستوحاة من 
التراث الجزائري بموسيقى عصرية من أداء ثماني فرق من واليات غليزان 
وسوق أهراس وبشار وتيسمسيلت و سطيف و بومرداس و وهران والمقاطعة 
اإلدارية الدبداب )اليزي( والتي صنعت أجواء ممتعة تجاوب معها الجمهور 

الذي حضر بقوة ليكتشف هذه المواهب الشابة.
و يشارك في هذه الطبعة التي تتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية 16 فرقة 
من 14 والية حيث تتنافس من أجل افتكاك المراكز الثالث األولى وذلك تحت 

إشراف لجنة تحكيم تتكون من موسيقيين معروفين في الساحة الوطنية.
والحديقة  مسرغين  ببلدية  فنية  عروض  تنشيط  الفرق  لبعض  سيتسنى  كما 
لفائدة  سياحي  برنامج  تسطير  مع  بوهران  لطفي"  "العقيد  بحي  المتوسطية 
غرب  عاصمة  بها  تزخر  التي  التاريخية  المعالم  زيارة  يتضمن  المشاركين 

البالد.
اشراف  تحت  المقام  للشباب،  العصرية  للموسيقى  الوطني  المهرجان  ينظم  و 
وزارة الشباب و الرياضة و والية وهران، مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق 
الوطني  الديوان  الشباب و  الثقافية لوهران و مؤسسات  النشاطات  مع رابطة 

للثقافة و اإلعالم .
حياة �سرتاح

 من خالل عر�ض �شريط لأبرز

 اأعمال الطلبة الذين اأ�شرف عليهم

تكرمي املكون العقون اعرتاف بدور 
املعهد العايل ملهن فنون العر�ض

كرم القائمون على مهرجان المسرح المحترف في دورته الـ 15 المقامة هذا 
األستاذ  العاصمة،  بالجزائر  بشطارزي  الدين  الوطني محي  بالمسرح  العام 
الدرامية  للفنون  العالي  المعهد  في  مشواره  نظير  العقون،  مالك  والمكون 

لسنوات، التكريم حضره عدد من طلبة األستاذ وجمع من الفنانين.
أعمال  ألبرز  شريط  عرض  أول  أمس  جرى  الذي  التكريم  حفل  وتضمن 
الطلبة التي أشرف عليها األستاذ مالك العقون في سنة1997، اعتلى األستاذ 
مالك عقون ركح مسرح بشطارزي رفقة طلبته الذين حضروا الحفل على 
بوكراس  داود، محمد  بن  فتيحة وارد، عثمان  غرار نضال، جمال قرمي، 

وريم تاكوشت، وعبد الغاني شنتوف.
وقالت نضال إن تكريم مالك العقون هو تكريم للتكوين، والمعهد العالي للفنون 
الدرامية الذي تكفل طيلة عقود بتخريج أجيال من الفنانين، والمسرحين في 
عز سنوات اإلرهاب.من جهته، قال محمد يحياوي إن تكريم األستاذ مالك 
العقون هو اعتراف بفضل مكون األجيال الذي كرس حياته لطلبته، وتخرجت 
على يده أسماء كبيرة هي اليوم في مختلف المناصب اإلدارية والفنية. واغتنم 
العقون وعرض عليه إخراج عمل مسرحي  تكريم األستاذ  يحياوي فرصة 
امتنانه  وعمق  شكره  عن  العقون  مالك  األستاذ  وعبر  طلبته.  فيه  يشارك  
الفرصة  المكرم  واغتنم  فيه،  أثرت  التي  االلتفاتة  على  المهرجان  لمحافظة 
ليؤكد أن أزمة المسرح الجزائري اليوم تكمن في التكوين. حيث وجه العقون 
نداءه لوزارة الثقافة قصد تكريس المزيد من الجهود لدعم التكوين، وخاصة 
فتح ملحقات جهوية للمعهد الوطني العالي لمهن العرض، وأضاف المتحدث 
أن المعهد بصفته المؤسسة الوحيدة في التكوين المسرحي في البالد أصبحت 
غير قادرة على استيعاب األعداد الكبيرة للطلبة الذين يقصدونه من مختلف 
مناطق الوطن. واعتبر المتحدث أيضا أن هناك مدارس جهوية في الموسيقي 
والفنون الجميلة في العديد من مناطق الوطن، بينما المعهد الوحيد المتخصص 

في التكوين المسرحي ال يتوفر على ملحقات.
حياة �سرتاح
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تناف�ض على جوائز مهرجان امل�شرح املحرتف يف دورته الـ 15

"ن�ضاء كازانوفا" ت�ضلط ال�ضوء 
على الت�ضامح وال�ضراع على ال�ضلطة واملال
ا�شتمتع جمهور امل�شرح الوطني حمي الدين ب�شطارزي باجلزائر العا�شمة, الإثنني املا�شي بعر�ض م�شرحية "ن�شاء كازانوفا"

من اإنتاج امل�شرح اجلهوي عبد املالك بوقرموح ببجاية و اخراج علي جبارة, عن ن�ض رواية الكاتب وا�شيني الأعرج.

من اإنتاج امل�شرح اجلهوي العلمة

"موت الذات الثالثة".. دراما ت�ضور املرحلة الأخرية 
من حيـــاة متقاعــد مــن من�ضب هـــام

lاملخرج عي�ضى جغاطي: العمل يعيد العتبار لفئة املتقاعدين



متار�ش يف حق املغاربة املطالبني باحلق يف العي�ش الكرمي والفارين من جحيم االعتقاالت

ال�شيا�شة املخزنية ت�شع �شباب املغرب يف "قوارب املوت"

 www.elraed.dz
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تزامنا مع الذكرى ال�سابعة ع�سر 

الختطاف جمموعة الـ 15 

اأمهات املختطفني 
ال�صحراويني من قبل 

االحتالل املغربي يطالنب 
بالك�صف عن م�صري اأبنائهن
طالبت أمهات المختطفين الصحراويين الـ15, أول 
أمس، بالكشف عن حقيقة اختطاف أبنائها من قبل 
سري,  معتقل  في  واحتجازهم  المغربي  االحتالل 

حسب وكالة األنباء الصحراوية )واص(.
ناشدن  المختطفين,  أمهات  أن  الوكالة,  وذكرت 
السابعة عشر  الذكرى  مع  تزامنا   - لهن  بيان  في 
المنظمات اإلسبانية  الـ 15 -  الختطاف مجموعة 
مساعدتهن, وذلك عبر قنوات وشبكة عالقاتهم, من 
أجل الكشف عن حقيقة اختطاف أبنائهن واعتقالهم 

في معتقل سري طيلة السنوات الماضية.
المنظمات  من  العديد  مع  األمهات  وتواصلت 
اإلسبانية المختصة في حقوق االنسان, على غرار 
و"منظمة  اإلنسان"  لحقوق  اإلسبانية  "المنظمة 
الدفاع عن  و"فيدرالية  اسبانيا"  الدولية/فرع  العفو 
الدولية  "المنظمة  جانب  إلى  االنسان",  حقوق 
"الرابطة  وكذا  اسبانيا",  االنسان/فرع  لحقوق 
أخرى,  ومنظمات  اإلنسان"  لحقوق  اإلسبانية 
أبنائهن  احتجاز  مكان  إيجاد  العمل على  أجل  من 

والكشف عنه.
التعسفية  السياسة  المختطفين  أمهات  أدانت  وبينما 
التي ينتهجها النظام المخزني, بمنعهن عن حقهن 
المشروع في التظاهر واالحتجاج ورفع مطالبهن 
لمعرفة مكان تواجد أبنائهن, شددن على ضرورة 
المغربي  االحتالل  به  يقوم  بما  والتنديد  التحرك 
من تجاوزات في حقهن وحق أبنائهن المختطفين.

وطالبن المنظمات المعنية, بمساعدتهن في ايصال 
استنكارهن الى المؤسسات والمنظمات اإلسبانية, 
خاصة في ظل الصمت الذي تمضي عليه الدولة 
بالدرجة  يعنيها  ملف  في  تدخلها  وعدم  االسبانية 
الصحراء  إلقليم  المديرة  القوة  كونها  االولى, 

الغربية.
للتذكير فإن 15 شابا صحراويا كانوا قد اختطفوا 
بتاريخ 25 ديسمبر 2005 بالسواحل الصحراوية, 
وقوف  والقرائن  األدلة  من  مجموعة  أكدت  أين 
سلطات االحتالل المغربي وراء المصير المجهول 
للشبان المختطفين.وتحمل لجنة عائالت المختطفين 
المغربي  االحتالل  دولة  ال15,  الصحراويين 
المسؤولية المباشرة والكاملة حول مصير أبنائها, 
وتطالب منذ سنوات باإلبالغ عن مكان وجودهم و 
أماكن وجود جميع الصحراويين ضحايا االختفاء 
الغربية  المغربي للصحراء  القسري منذ االجتياح 
النضال  مواصلة  مؤكدة   ,1975 عام  خريف 
في  المختفين  جميع  مصير  عن  الكشف  أجل  من 

الصحراء الغربية, والوصول إلى الحقيقية.

مغاربة  وإعالميون  حقوقيون  تداول 
صفحاتهم  على  واسع,  نطاق  على 
الرسمية وسم "صحافة التشهير ديقاج" 
المخزنية  السلطات  رفعت  بعدما  وهذا 
الكيدية",  التهم  "تلفيق  وتيرة  من 
خاصة "الالأخالقية", لألصوات الحرة 
تشهير  حملة  وتشن  والمعارضين, 

ضدها عبر المواقع الموالية لها.
وكان آخر ضحايا الحمالت التشهيرية 
"جماعة  في  القيادي  الحقوقيين,  من 
باعسو,  محمد  واإلحسان"  العدل 
أخالقية",  "ال  بتهم  حاليا  المسجون 
وذلك بسبب مواقفه المناهضة للفساد و 
االستبداد, والالفت أنه قبل سجنه شنت 
تشهير  حملة  المخزنية  المواقع  عليه 
جماعة  أكبر  من  و  منه  للنيل  شرسة, 
السياق, كتب  البالد.وفي  معارضة في 
العدل  "جماعة  في  والقيادي  الحقوقي 
على صفحته  بناجح  واإلحسان" حسن 
ما  "أقذر  "فايسبوك":  على  الرسمية 
ابتلي به المشهد اإلعالمي, هو صحافة 
المجتمع  في  تعبث  التي  التشهير 
الخصوصيات  وتنتهك  السموم  وتبث 
رقيب",  وال  حسيب  دون  واألعراض 
منبها إلى خطورة "هذا النوع المنتسب 
الكارثية  واآلثار  للصحافة  زورا 

للسكوت عن آلة التشهير العفنة".
المغربي  األكاديمي  كتب  وبدوره 
الدولية  النزاعات  تسوية  وأستاذ 

على  منشور  في  الشرقاوي,  محمد 
التواصل  موقع  عبر  الرسمية  صفحته 
االجتماعي "فايسبوك", أنه "في مغرب 
المستقلة,  الصحافة  إقبار  تم  العجائب, 
الصحافة  على  الوصاية  وزادت 
الصحف  جوقة  وتكاثرت  الرسمية, 
الطفيليات  مواقع  ونمت  الصفراء 
المثقوبة  القرب  في  والنفخ  والتضليل 
مغرب  هو  "هذا  مضيفا:   ,")...(
صحافة  بأدوات  المعنوي  االغتيال 

دنيئة".
الصحافة  على  "متطفلين  أن  وأكد 
أنهم  الضالة, ويعتقدون  البدع  يختلقون 
هي  تسيء  سياسية  جهات  حال  لسان 
ذاتها فهم الحداثة بأنها +شيطنة+ من ال 
الصحافة  أن "  )...(", مؤكدا  يجاريها 
ليست محكمة تتهم وتحاكم في آن واحد 
حسب هواها".وكان الدكتور الشرقاوي 
حملة  ضحية  سابق,  وقت  في  نفسه, 
من  موقفه  بسبب  وتهديد",  "تشهير 
إعالن الرئيس األمريكي السابق دونالد 
الغربية,  بالصحراء  المتعلق  ترامب 
عندما أكد أن هذا القرار "ضعيف من 
السياق  في  والسياسية  القانونية  الناحية 

األمريكي ومن السهل إلغاءه".
في  "ظهرت  حينها:  الشرقاوي  وقال 
أشخاص  مجموعة  الماضية  األسابيع 
كلفوا  أو  كلفوا  إما  متخصصين, 
المعنوي لمحمد  أنفسهم مهمة االغتيال 

واإلعالمي  المؤرخ  الشرقاوي".ولفت 
المغربي معطي منجب, هو اآلخر إلى 
تتململ  أن  دون  أسبوع  يمر  "ال  أنه 
جاهدة  تحاول  التي  التشهير,  ماكينة 
الجديدة  التطويع  ماكينة  تكون  أن 
يحركها  لمن  "تبا  مضيفا  لالستبداد", 

."..
األليم  الواقع  لهذا  أسفه  عن  عبر  كما 
األقل  على  أو  المغرب  "حكام  قائال: 
وصلوا  بأوامرهم  تأتمر  التي  األبواق 
إلى الحضيض ويظنون أنهم سيرفعون 
"لن  بالكذب", مضيفا  من مشروعيتهم 
واالستبداديون,  الكذابون  أيها  تمروا 
وسنتابع   .. رمق  آخر  إلى  سنقاوم 
السياسي  االعتقال  عن  الحقيقة  قول 
االخضاع:  في  البائسة  وسائلكم  وعن 
والمتابعات  والتهديد  والتشهير  السجن 

والندوات الصحفية البائسة".
ومن جهتها, دعت اإلعالمية المغربية 
سليمان  المغربي  الصحفي  زوجة 
الريسوني, خلود المختاري إلى "وضع 
حيث  المارقة"  الممارسات  لهذه  حد 
الحياة  على  االعتداء  "أوقفوا  قالت: 
كانت  ما  كيف  للمواطنين,  الخاصة 
انتماءاتهم السياسية والدينية والثقافية", 
آلة  "التشهير  أن  السياق  في  مبرزة 
غير  شيطنة  في  متخصصة  خطيرة 
المرغوب فيهم وتعرضهم ألذى نفسي 
كبير يقودهم للنهاية المهنية والنفسية".

قد  مختاري,  خلود  الصحفية  وكانت 
األساليب  لها,  سابق  مقال  في  وثقت 
ضد  المخزن,  يستخدمها  التي  القمعية 
لسياساته  المعارضين  الصحفيين 
االستبدادية وكشفت ما تعرضت له من 
ظلم واضطهاد على يد األمن المغربي, 
انتقاما منها و من زوجها, بسبب كتاباته 

المنتقدة للنظام.
الساعة  لحد  تزال  "ال  أنها  وأكدت 
رجال  طرف  من  لإلساءة  عرضة 
اتخذوا  الذين  المغربية,  المخابرات 
من مهنة الصحافة واجهة للتشهير بها 

وتهديدها وسبها وإهانتها".
التشهير"  "صحافة  أن  إلى  يشار 
في  انتشرت  إعالمية  ظاهرة  هي 
 ,2013 سنة  من  بداية  المغرب, 
المحسوبة  اإلعالم  وسائل  بدأت  حيث 
من  "المقربة  أو  األمنية  األجهزة  على 
القصر الملكي", المشاركة في حمالت 
الناقدة  األصوات  تلطخ سمعة  إعالمية 
في البالد, من خالل نشر أخبار تتعلق 
بقضايا أخالقية, سواء أكانت حقيقية أو 
مفتعلة.وعرفت هذه الصحافة باإلعالن 
والصحفيين  النشطاء  اعتقاالت  عن 
حتى قبل أن يتم ذلك, وغالبا ما تحتوي 
المقاالت التي تنشرها صحف التشهير 
على إهانات بذيئة ومعلومات شخصية, 
عائالت  عن  معلومات  إلى  باإلضافة 

وأقارب المستهدفين.

بالمملكة  التعليم  قطاع  في  االحتقان  وتيرة  تتزايد 
المغربية, لتأخذ منحى تصاعديا في ظل سياسة "اآلذان 
الصماء" التي تنتهجها حكومة أخنوش, تجاه المطالب 
الوظيفة  دكاترة  يوقع  أن  المقرر  من  المختلفة, حيث 
المقبلين, اضرابا  28 و29 ديسمبر  يومي  العمومية, 
التعليمية  التنسيقيات  من  العديد  تستعد  فيما  وطنيا, 
لخوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير المقبل. فقد 
دعا التنسيق الثالثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية, 
األربعاء  يومي  العمل,  عن  وطني  إضراب  إلى 

والخميس القادمين, في ظل ملف احتجاجي متراكم لم 
يجد سبيال إلى النور بعد, مع إصرار حكومة أخنوش 
الذي  األمر  الصماء",  "االذان  سياسة  انتهاج  على 
لقول كلمتهم,  الوطني وسيلة  دفعهم لجعل االضراب 
تكلف  لن  الجامعات  في  إدماجهم  قضية  وأن  خاصة 
بتمكين  التنسيق  مادية.ويطالب  تكلفة  أي  الخزينة 
الدكاترة الموظفين من إطار األستاذ الباحث, المعمول 
في  الباحثين  لألساتذة  األساسي  النظام  داخل  به 
قطاعاتهم الوزارية المختلفة, مشددين على أن األمر 

مراكز  داخل  العلمي  البحث  بممارسة  لهم  سيسمح 
تكوين األطر والمدارس العليا والجامعات. وتتمحور 
مطالب الدكاترة, حول استحداث نظام أساسي خاص 
المركزي  المستويين  على  العمومية  الوظيفة  بدكاترة 
الدكتوراه  شهادات  حاملي  جميع  وإلحاق  والجهوي, 
نقصا  تعرف  التي  التكوين  ومراكز  العالي  بالتعليم 
عدد  أن  العلم  مع  والمؤطرين,  األساتذة  في  كبيرا 
يبلغ  المغربية  المملكة  في  العمومية  الوظيفة  دكاترة 

نحو 2300 شخصا.

طريقها  شق  المغرب  في  الموت  قوارب  تواصل 
والبحر  األطلسي  المحيط  عرض  في  المجهول  نحو 
المتوسط, وتستمر معها سياسة "انعاش سياحة الموت" 
لمبدأ  تبن علني  في  المخزن,  نظام  قبل  الممارسة من 
"الالمباالة" تجاه المغاربة المطالبين بالحق في العيش 

الكريم والفارين من جحيم االعتقاالت.
وتداولت وسائل اعالم محلية أن سواحل الريف تشهد 
النظامية,  غير  للهجرة  متزايدا  ونشاطا  كبيرا  انتعاشا 
نظام  علم  رغم  الحسيمة,  وغرب  تمسمان  في  السيما 
المخزن بذلك, وهو الذي يعمل على المضي في تكريس 
سياسة "اإللهاء" تجاه سكان الريف, امتصاصا لغضبهم 
و وأدا لمطالبهم االجتماعية وكذا وضع حد لخرجاتهم 
االحتجاجية, في وقت يقبع قائد حراك الريف, ناصر 

الزفزافي, وآخرون, خلف قضبان سجون المملكة.
خطة  إقرار  وبعد  المغربية,  المملكة  أن  إلى  ويشار 
ل"تطوير زراعة القنب الهندي وتجويد نوعه" كوسيلة 
غض  في  وجدت  الريف,  ساكنة  أصوات  إلسكات 
الطرف عن قوارب الموت التي تنطلق من هناك وسيلة 
أخرى للتخلص منهم ومن مطالبهم, ولو على حساب 
تضع  التي  العاتية  األمواج  يصارعون  وشباب  أطفال 
الوسائل  الكثير من األحيان, في ظل  لحياتهم في  حدا 

التقليدية المستعملة للوصول إلى الضفة األخرى.

ومن باب "شهد شاهد من أهلها", كشف نبيل أندلوسي, 
أن  الحسيمة في تصريحات اعالمية,  فاعل مدني من 
ظاهرة الهجرة السرية لشباب الريف عادت بقوة بسبب 
تعرفها  باتت  التي  "الوضعية االجتماعية واالقتصادية 
المنطقة, وتفشي البطالة وسلسلة االعتقاالت التي شملت 
عددا من الشباب بعد الحراك, األمر الذي خلق عزلة 
المملكة".وتأسف  مؤسسات  مع  هؤالء  لدى  شعورية 
الريف,  الحال في  الذي أضحى عليه  للواقع  المتحدث 
المنطقة,  تاريخ  في  مرة  "ألول  أنه  إلى  لفت  حيث 
أصبحت أسر بكاملها تهاجر, مما يستدعي االنتباه إلى 

األسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة ومعالجتها".
وهاجسا  مريرا  واقعا  باتت  التي  الظاهرة  سياق  وفي 
ظل  في  تفاقمها,  بعد  المغربية,  العائالت  يؤرق 
سواء  عدة  مستويات  على  بالمملكة  السائدة  األزمات 
اليها  يضاف  اإلجتماعية,  أو  االقتصادية  أو  السياسية 
الصهيوني,  الكيان  مع  العالقات  تطبيع  اليه  أدى  ما 
السراغنة,  قلعة  بإقليم  الموحد  االشتراكي  الحزب  ندد 
غير  تنتج  لم  التي  الفاشلة  الحكومية  ب"االختيارات 
الفقر والعوز والبطالة وفقدان اآلمال", األمر الذي دفع 
الحلم  عن  بحثا  الموت  أمواج  احتضان  الى  بالشباب 

الضائع في الضفة األوروبية.
والمجلس  اإلقليمية  السلطة  المغربي  الحزب  وحمل 

من  كبيرا  جزء  الترابية,  والجماعات  اإلقليمي 
للمهاجرين  مركب  غرق  بخصوص  المسؤولية 
شابا   20 من  أكثر  فقدان  إلى  أدى  مما  آسفي,  بإقليم 
فتح  الى  الصدد,  بهذا  السراغنة.ودعا,  قلعة  إقليم  من 
له  بيان  في  اعتبرها,  التي  "الفاجعة"  هذه  في  تحقيق 
لها شباب هذا اإلقليم, معرجا  تقتيل" يتعرض  "عملية 
تؤكد,  التي  للتخطيط,  السامية  المندوبية  تقارير  على 
حسبه, بأن معدل البطالة بلغ على المستوى الوطني ما 
نسبته 8ر31 في المائة في صفوف الشباب المتراوحة 

أعمارهم بين 15 و24 عاما.
التهميش  "سياسة  الموحد  االشتراكي  استنكر  كما 
والتمييز واإلقصاء من المشاريع التنموية, التي تطال 
إقليم قلعة السراغنة", ما يؤدي بأطفال وشباب المنطقة 
الى خيار الهجرة غير الشرعية, بحثا عن آفاق أرحب 
ولو بمصارعة الموت.وقال الحزب في بيانه إن "شباب 
طريق  اختيار  إلى  يضطرون  اإلقليم  هذا  أطفال  و 
آملين  البالد,  لمغادرة  الوحيد  السبيل  ألنها  الهجرة 
فشل  بسبب  بإقليمهم,  افتقدوه  الذي  الكريم  العيش  في 
المحلية,  التنمية  للمسؤولين عن  السياسات االجتماعية 
واإلداري  المالي  والفساد  الرشوة  مظاهر  استشراء  و 

واالنتخابي".
كما حملت شبيبة "العدل واإلحسان" بالمغرب, الدولة 

ضحايا  عدد  تزايد  عن  الكاملة  المسؤولية  المخزنية, 
المغربي,  الشباب  صفوف  في  الشرعية  غير  الهجرة 
نتيجة التهميش والتفقير وغياب مشاريع تنموية تساهم 
في خلق مناصب الشغل وحفظ كرامة المواطن, وذلك 
على خلفية وفاة ما يفوق 20 شابا ينحدرون من مدينة 

قلعة السراغنة في عرض البحر.
وأبرزت في بيان لها أن "هذه الفاجعة تضاف إلى سجل 
مقتبل  في  شباب  ضحيتها  راح  التي  السابقة  الفواجع 
العمر, دفعتهم ظروف اجتماعية قاسية لركوب أمواج 
يعيشها  التي  المزرية  "األوضاع  مستنكرة  البحر", 
شباب اإلقليم من تفقير وتهميش".ودعت كل الفعاليات 
الشبابية "لرص الصفوف في إطار جبهة شبابية لرفع 
والتفقير  والفساد  التهميش  سياسات  ومواجهة  الحيف 

بالمنطقة".
جدير بالتذكير أن ساحل مدينة آسفي المغربية استقبل, 
الثالثاء الماضي, ضحايا قارب للهجرة غير الشرعية 
انطلق من ساحل مدينة طانطان, محمال ب30 مغربيا, 
الهجرة  ينوون  كانوا  السراغنة,  قلعة  إقليم  من  أغلبهم 
هدفهم  بلوغ  في  فشلوا  أنهم  اال  الكناري,  جزر  نحو 
المحيط  عرض  في  يوما   15 من  أزيد  قضوا  بعدما 
األطلسي, ما أدى إلى وفاة 21 منهم, ونجا 5 آخرون, 

بينما ال يزال البقية في عداد المفقودين.

ردا على املمار�سات البذيئة التي يقوم بها نظام املخزن 

 حملة الكرتونية لو�صع حد ل�صحافة الت�صهري
 التي ت�صتهدف املعار�صني يف املغرب

اأطلق حقوقيون مغاربة, حملة على مواقع التوا�سل االجتماعي لو�سع حد "الآلة الت�سهري" عرب املواقع املوالية للمخزن, التي اأ�سبحت 

اأحد اأبرز املمار�سات ل"�سيطنة" االأ�سوات احلرة واملعار�سني, بهدف النيل منهم "مهنيا ونف�سيا", لرتكعيهم والزج بهم يف ال�سجون.

 الوكاالت

موازاة مع انتهاج حكومة املخزن �سيا�سية "االآذان ال�سماء"

قطاع التعليم على موعد مع �صل�صلة من االإ�صرابات يف املغرب



اخلارجية الفل�سطينية:

املجتمع الدويل مطالب 
بتحمل م�ش�ؤولياته جتاه �شرعنة 
�شالحيات بن غفري و�شم�ترت�ش

بخطورة  تنظر  اإنها  الفل�سطينية،  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  قالت 

غفري  بن  بقوانني  يعرف  بات  ملا  ال�سهيوين  الربملان  لإقرار  بالغة 

فيما  لهما  نتنياهو  منحها  التي  ال�سالحيات  ت�سرعن  التي  و�سموترت�ش 

يتعلق بال�ساأن الفل�سطيني وحياة ملواطنني يف فل�سطني املحتلة عامة ويف 

قطاع غزة وال�سفة الغربية املحتلة مبا فيها القد�ش ال�سرقية.

املتطرف  ال�سهيوين  اليمني  متكني  اأن  اأم�ش  لها،  بيان  يف  الوزارة  وراأت 

�ساأنها  من  الفل�سطينيني  جتاه  و�سيا�ساته  ومواقفه  روؤيته  ممار�سة  من 

تكري�ش الحتالل لأر�ش دولة فل�سطني وتعميق ال�ستيطان الحاليل 

فيها، وا�ستكمال تاأ�سي�ش نظام الف�سل العن�سري البارتهايد يف فل�سطني 

املحتلة، وتعطيه الوقت الالزم ل�ستكمال ح�سم م�ستقبل ق�سايا ال�سراع 

اىل  يوؤدي  مبا  الحتالل،  وبقوة  واحد  جانب  من  النهائية  التفاو�سية 

من  الرابع  حدود  على  الفل�سطينية  الدولة  جت�سيد  فر�سة  تقوي�ش 

حل  ملبداأ  تطبيقا  ال�سرقية  القد�ش  بعا�سمتها   1967 عام  حزيران 

الدولتني.

واأ�سافت، اإن ع�سابات امل�ستوطنني وجمعياتهم ومنظماتهم ال�ستيطانية 

التو�سعية بداأت يف وقت مبكر وقبل اأن يت�سلم نتنياهو وائتالفه احلكم 

يف تنفيذ �سيا�سة بن غفري و�سموترت�ش على الأر�ش، ل�سعورها باحلماية 

نتنياهو  برئا�سة  القادم  ال�سيا�سي  امل�ستوى  قبل  من  والت�سجيع  والدعم 

واحل�سانة التي �سيتمتعون بها بحماية من جي�ش الحتالل، كما حدث 

يف  ا�سرتاتيجية  دومنات  خم�سة  على  ال�ستيالء  امل�ستوطنني  اقدام  يف 

الت�سعيد  حال  هو  وكما  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  جنوب  حلوة  وادي 

�سد  ال�ستيطانية  اليهودي  الرهاب  عنا�سر  اعتداءات  يف  احلا�سل 

ومقد�ساتهم  وممتلكاتهم  ومنازلهم  وار�سهم  الفل�سطينيني  املواطنني 

اإلغاء  ال�سرقية، بهدف  القد�ش  املحتلة مبا فيها  الفل�سطينية  يف الر�ش 

)ج(  امل�سنفة  املناطق  وعموم  القد�ش  من  بالكامل  الفل�سطيني  الوجود 

مبا  العن�سري،  الكولونيايل  لالإ�ستيطان  ا�سرتاتيجي  كعمق  وتخ�سي�سها 

غري  متناثرة  جزر  اىل  الفل�سطينية  ال�سكانية  التجمعات  حتويل  يعني 

ومرتبط  وموحد  �سخم  ا�ستيطاين  حميط  يف  تغرق  جغرافيا  مرتابطة 

لل�سفة  �سامتة  تدريجية  �سم  عملية  اأب�سع  يف  ال�سهيوين،  بالعمق 

الغربية املحتلة.

نتنياهو  بنيامني  املكلف  ال�سهيوين  الوزراء  رئي�ش  اأن  الوزارة  واأكدت 

املخططات  هذه  تنفيذ  عن  واملبا�سرة  الكاملة  امل�سوؤولية  يتحمل 

ال�سراع  �ساحة  بتفجري  تهدد  التي  الكارثية  ونتائجها  ال�ستعمارية 

وتغلق الباب اأمام احللول ال�سيا�سية ال�سلمية لل�سراع.

وعربت عن ا�ستغرابها ال�سديد من �سمت املجتمع الدويل جتاه اخلطوات 

التي يتم اإقرارها ل�سرعنة �سالحيات بن غفري و�سموترت�ش فيما يتعلق 

الدولية  املعايري  لزدواجية  امتدادا  واعتربته  الفل�سطيني،  بال�ساأن 

ونوعا من احلماية ملا هو قادم من انتهاكات وجرائم الحتالل وملمار�سات 

الفا�سيني اجلدد.

الدارة  مقدمتها  ويف  كافة  والدول  الدويل  املجتمع  الوزارة  وطالبت 

وال�سيا�سية  والأخالقية  القانونية  امل�سوؤولية  حتمل  المريكية 

والن�سانية جتاه �سعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة وامل�سروعة، 

وال�ستيطان،  الحتالل  ا�ستمرار  جراء  خماطر  من  له  تتعر�ش  وما 

وجراء التهديدات التي ميثلها اأمثال بن غفري و�سموترت�ش واأتباعهما.

وقلقه  خماوفه  عن  التعبري  الدويل  املجتمع  اكتفاء  بعدم  طالبت  كما 

عدم  ل�سمان  نتنياهو  على  حقيقي  �سغط  ممار�سة  باجتاه  وجتاوزها 

وحياة  الفل�سطيني  بال�ساأن  واخلا�سة  القانونية  غري  اتفاقياته  تنفيذ 

انتهاكا  والتعهدات  التفاقيات  تلك  باعتبار  الفل�سطينيني،  املواطنني 

حقوق  ومبادئ  الدولية  ال�سرعية  وقرارات  الدويل  للقانون  �سارخا 

الن�سان واتفاقيات جينيف والتزامات ال�سهيوين كقوة احتالل.

م�ستوطنون ي�ستولون على 8 دومنات يف واد حلوة 

والحتالل يعتقل خم�سة �سبان

املتطرف "غليك" يق�د اقتحام 
امل�شت�طنني للم�شجد الأق�شى

اقتحام  الثالثاء،  اأم�ش  غليك،  يهودا  املتطرف  الكني�ست  ع�سو  قاد 

يف  الإ�سالمية  الأوقاف  وقالت  املبارك،  الأق�سى  للم�سجد  امل�ستوطنني 

من  "الأق�سى"  اقتحموا  امل�ستوطنني  ع�سرات  اإن  لها،  بيان  يف  القد�ش، 

املتطرف  بقيادة  متتالية،  جمموعات  �سكل  على  املغاربة،  باب  جهة 

غليك، و�سط حماية م�سددة من �سرطة الحتالل.

اىل  وا�ستمعوا  باحاته،  يف  ا�ستفزازية  جولت  امل�ستوطنون  ونفذ 

عدا  يوميا  الأق�سى  ويتعر�ش  املزعوم،  الهيكل  حول  مزورة  �سروحات 

حماولت  �سمن  امل�ستوطنني،  من  اقتحامات  ل�سل�سلة  وال�سبت،  اجلمعة 

القتحامات  وترية  تت�ساعد  فيما  ومكانيا،  زمانيا  لتق�سيمه  الحتالل 

خالل الأعياد اليهودية.

الحتالل،  �سرطة  عنا�سر  من  بحماية  م�ستوطنون  ا�ستوىل  ذلك  اإىل 

�سلوان  بلدة  يف  العني  منطقة  يف  "احلمرا"  اأر�ش  على  الثالثاء،  اأم�ش 

بالقد�ش املحتلة.

�سلوان  بلدة  اقتحموا  امل�ستوطنني  ع�سرات  باأن   ، حملية  م�سادر  واأفادت 

منطقة  يف  احلمرا  اأر�ش  على  وا�ستولوا  الحتالل،  �سرطة  حماية  حتت 

العني التي تبلغ م�ساحتها حوايل ثمانية دومنات، حيث قاموا بت�سيجها 

التو�سع  ل�سالح  حلوة،  واد  يف  اأر�ش  قطعة  اأهم  وتعترب  بالكامل، 

ال�ستيطاين.

عقد  �سمرين  عائلة  متلك  الأر�ش  هذه  اأن  ذاتها،  امل�سادر  واأ�سافت 

مزارعة لها، وحق احلرا�سة واملنفعة منذ اأكرث من �سبعني عاما، واعتدوا 

الحتالل  �سرطة  واعتقلت  للم�ستوطنني،  ت�سديهم  اأثناء  الأهايل  على 

خم�سة �سبان، اأثناء حماولتهم الت�سدي لعتداءات امل�ستوطنني.

قمعت  التي  الحتالل  قوات  من  بحماية  ال�ستيالء  عملية  وجرت 

على  ال�ستيالء  من  امل�ستوطنني  منع  حاولوا  الذين  �سلوان  يف  الأهايل 

تلك الأر�ش، التي تقع يف �سفح واد حلوة، عند مفرتق حيوي يف �سلوان، 

الو�سول  من  ومنعتهم  �سلوان،  بلدة  اأهايل  الحتالل  قوات  وحا�سرت 

على  واعتدت  العني،  منطقة  يف  عليها  ا�ستولت  التي  الأر�ش  قطعة  اإىل 

م�ستوطنني  ا�ستيالء  بعد  احلمرا،  اأر�ش  اإىل  توافدوا  الذين  املحتجني 

التي  املواجهات  خالل  �سبان  خم�سة  الحتالل  قوات  عليها.واعتقلت 

اندلعت يف حميط اأر�ش احلمرا، كما اأ�سيب عدد من اأهايل �سلوان، جراء 

اعتداء قوات الحتالل عليهم، خالل الت�سدي ل�سرقة الأر�ش.
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دويل

جلسة  مستهل  في  كلمته  في  اشتية  محمد  شّدد 
الحكومة الـ187، المنعقدة بمدينة رام هللا، أمس 
في  انشغاله  رغم  معنا  العالم  أن  على  الثالثاء، 
قلب  في  فلسطين  أن  رأينا  فقد  مستجدة،  قضايا 
لقد  وأضاف:  الحر،  العالم  قلب  وفي  العرب، 
كان 2022 عام ألم، ارتقى خالله أكثر من 220 
شهيداً، وأكثر من  9000 جريح و6500 معتقل، 
وهدم خالله 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة 
زيتون، وقد واجه شعبنا هذا العدوان اإلجرامي 

بشجاعة ورباطة جأش.
وعن الذكرى الـ58 النطالقة الثورة الفلسطينيّة 
المعاصرة، التي تصادف في الفاتح من جانفي، 
وتحل  جديد،  عام  علينا  يحل  أيام  بعد  قال: 
انطالقة  ذكرى  العظيمة،  ثورتنا  ذكرى  علينا 
الفلسطيني،  النضال  أيقونة  "فتح"،  حركة 
التي  البدايات  أم  الوطني،  مشروعنا  حارسة 
وأسرى،  شهداء،  شبابها  خيرة  لفلسطين  قدمت 
وجرحى، وهي راعية وصاحبة القرار المستقل 

التي دفعت من أجله الكثير من التضحيات.
الظالم،  في  شمعة  أنارت  "فتح"  أن  وأضاف 
واليوم تحمل شعلة على طريق الحرية، والقدس، 
نهجا  أرست  والتي  الوطنية،  والوحدة  والعودة، 
في  شركائنا  ومع  البنادق،  غابة  في  ديمقراطيا 
من  والنضال  الحرية  طريق  رسمنا  المنظمة، 
أجل فلسطين، من أجل أطفالنا ومستقبلهم، ومن 
وفي  األم  الوطن  في  كان،  حيثما  الشعب  أجل 

الوطن السياسي، وفي المنافي والشتات.
بالتهنئة  الوزراء  رئيس  تقّدم  المناسبة،  وبهذه 
في  واإلخوة  عباس،  محمود  الرئيس  لسيادة 
والكادر  التنفيذية،  واللجنة  المركزية،  اللجنة 
الوطني، ولحركة "فتح" العظيمة، وللشركاء في 

النضال من الفصائل الوطنية واإلسالمية.
وأكد على العمل بكل ما نستطيع ويلزم من أجل 
إنهاء االنقسام من أجل القدس، من أجل رفع األلم 
مشرقا،  غدنا  يكون  لكي  شعبنا،  عن  والمعاناة 
تتجسد فيه دولتنا على أرضنا وعاصمتها القدس، 
منها  شردوا  التي  ديارهم  إلى  الالجئين  وعودة 

قسرا.
المالية التي عصفت باالقتصاد  وحول األزمات 
واجهنا  قال:   ،2022 عام  خالل  الفلسطيني 

الوطني،  اقتصادنا  منها  عانى  مرّكبة،  أزمات 
في  الكبير  التراجع  بسبب  المالية،  وموازناتنا 
الخصومات  واستمرار  الدولية،  المساعدات 
أزمة  وتداعيات  أموالنا،  وقرصنة  الصهيونية، 

كورونا، وأوكرانيا.
وأداء  بحكمة  األزمات  هذه  واجهنا  وأضاف: 
نسبة  على  وحافظنا  الرئيس،  من  بتوجيه  حسن 
من  عديد  مع  بالمقارنة  مرتفعة،  اقتصادي  نمو 
وارتفع   ،%3.6 بنسبة  نمواً  حققنا  حيث  الدول، 
وزادت   ،%15.3 بنسبة  االستثمار  مستوى 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الصناعة  مساهمة 
الزراعة  مساهمة  ارتفعت  كما   ،%11 لتصبح 

لتصبح %6.2.
كما أشار إلى أن البطالة في الضفة انخفضت من 
19% عندما استلمنا الحكومة، لتصبح %12.6، 
بسبب  غزة  قطاع  في  مرتفعة  بقيت  ولكنها 
معدالت  الى  بقيت  حيث  واالنقسام،  الحصار 
بنسبة  الصادرات  46.6%، كما ارتفعت  حوالي 

7.3% والواردات بنسبة %16.9.
لمواجهة  إجراءات  اتخاذ  تم  أنه  على  وشدد 
ارتفاع  لمنع  الدعم  وتوفير  المالي،  التضخم 
في  التحسن  رغم  أنه  إلى  منوها  األسعار، 
الموازنة  في  العجز  أن  إال  االقتصادي،  األداء 
الدولية،  المساعدات  تراجع  بسبب  حاصال  بقي 
واالقتطاعات المالية التي تقوم بها االحتالل من 
هذا  لمواجهة  النفقات  بترشيد  قمنا  وقد  أموالنا، 

العجز.
فلسطين،  دولة  موظفي  الوزراء  رئيس  وشكر 
في الوزارات، والمؤسسات جميعها على تفهمهم 
وال  ساعد  الذي  األمر  وصمودهم،  وصبرهم 

يزال يساعد في مواجهة هذه األزمة.
وأعرب عن أمله أن يتم استعادة تدفق المساعدات 
الدول العربية  الدولية، وخاصة المساعدات من 
الشقيقة خالل العام المقبل، لكي نستطيع تجاوز 
في  أهلنا  ونعزز صمود  الصعبة،  المرحلة  هذه 
مدننا  في  فلسطين،  أنحاء  وكل  وغزة،  القدس 
استيطانية  تواجه هجمة  التي  ومخيماتنا وقرانا، 

غير مسبوقة.
إخواني  وقفتكم  بقوله:  الموظفين  وخص 
الموظفين ليست إال من أجل الشهداء واألسرى، 

مهما  تجاههم،  التزامنا  نؤكد  الذين  وأسرهم 
على  والخصومات  المالية،  الحرب  شدة  بلغت 
أموالنا، وقد تبنينا خطة إصالح طموحة من أجل 
مواطن  كل  يتحمل  أن  آمال  العام،  المال  ترشيد 
المالي  الظرف  هذا  في  معنا  ليحمل  المسؤولية 
يدفع  أن  نطلبه  الذي  وكل  صعبه،  مرحلة  في 
المواطن فاتورة الكهرباء، وفاتورة المياه، وهذا 
مواجهة  في  يساعدنا  أنه  إال  بساطته  رغم  أمر 

االستحقاقات المترتبة علينا.
بدوره  يقوم  الخاص  القطاع  أن  إلى  وأشار 
باالستثمار، وخلق فرص عمل، والبنوك تعيش 
القطاع  حالة من االستقرار، ما يدل على متانة 
على  نعمل  وسوف  الفلسطيني،  المصرفي 
الصحية،  الخدمات  في  جوهرية  إصالحات 
لالقتصاد،  الناظمة  والقوانين  والتعليمية، 
من  تحد  التي  االحتالل  إجراءات  ومواجهة 
نعلم  وتابع:  الوطنية،  مواردنا  على  سيطرتنا 
معركة  هي  االحتالل  مع  معركتنا  أن  جميعا 
ال  سياسي  هو  الصراع  حل  وأن  سياسية، 
لفلسطين  أوفياء  وسنبقى  غيره،  وال  اقتصادي 

ولشعبنا العظيم.
الرئيس على  بتوجيه من سيادة  وأضاف: نعمل 
الناس،  االنفكاك عن االحتالل، وتعزيز صمود 
وتوفير  لالقتصاد،  االنتاجية  القاعدة  وتوسيع 
خدمات سلسة وميسرة للمواطنين، وتبني برنامج 

اصالحات طموح.
جميع  مع  تعمل  الحكومة  أن  إلى  وأشار 
إنهاء  أجل  من  النضالية،  الوطنية  الُمرّكبات 
الساحات  وفي  الشعبية،  بالمقاومة  االحتالل 
والبرلمانات،  المتحدة،  األمم  ومنابر  الدولية، 
اجل  ومن  والجامعات،  والكنائس،  واالتحادات، 
حرية االسرى، وكرامة جثامين الشهداء، وإعادة 
صياغة األمل في نفوس أبناء شعبنا حيثما حلوا 

وكانوا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته 
والطرق،  المياه،  قطاعات  في  مشاريع  عدة 
جنين،  لمستشفى  أموال  وتخصيص  والكهرباء 
ومباٍن عامة في طوباس، ومشروع نظام للمركز 
الوطني لالمتحانات والقياس، اضافة الى تقارير 

مالية، وأمنية، وسياسية.

ومؤسسات  وفعاليات  الوطني،  العمل  وفصائل  األسرى،  ذوو  طالب 
على  والضغط  بالتدخل  واإلنسانية  الحقوقية  المؤسسات  كافة  طولكرم، 
سلطات االحتالل لتسليم جثامين شهداء الحركة األسيرة البالغ عددهم 11 

أسيرا، آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد.
الصليب  مكتب  أمام  لألسرى  المساندة  األسبوعية  الوقفة  خالل  وناشدوا 
إلنقاذ  العاجل  بالتدخل  الدولي  المجتمع  الثالثاء،  أمس  بطولكرم،  األحمر 
حياة األسرى المرضى الذين يواجهون الموت في ظل إهمال طبي متعمد، 
أسفر عن استشهاد عدد منهم، وتحتجزهم سلطات االحتالل في الثالجات 

و"مقابر األرقام.«
وقال مدير مكتب نادي األسير في طولكرم إبراهيم النمر، إنه آن األوان 
مواجهة  في  ارتقوا  الذين  األسرى،  جثامين  عن  يفرج  أن  االحتالل  لهذا 
جرائم االحتالل بحقهم، وآخرهم استشهاد ناصر أبو حميد، وحرمان ذويهم 
العاجل  بالتحرك  الدولية  المؤسسات  جميع  مطالبا  ودفنهم،  وداعهم  من 
لإلفراج عن جثامين الشهداء، داعيا شعبنا إلى االلتفاف والتفاعل مع قضية 

األسرى حتى استرداد جثامينهم.
من ناحيته، أشار منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سالمة، 
إلى أن هذه الوقفة جاءت تلبية لنداء والدة األسير الشهيد ناصر أبو حميد، 
تزامنا مع وقفتها على حاجز قلنديا للمطالبة باسترداد جثمان ابنها وجثامين 
الشهداء األسرى، محمال االحتالل المسؤولية عن مصير جثامين الشهداء 

المحتجزة في ظروف الإنسانية.
كما حمل المجتمع الدولي مسؤولية صمته وتخاذله تجاه ما يجري لألسرى 

الرسمية  والمستويات  شعبنا  جماهير  مطالبا  االحتالل،  جرائم  قبل  من 
والشعبية على الضغط نحو اإلفراج جثامين الشهداء.من جانبه، وجه محمد 
األسيرة  للحركة  التحية  األسرى،  مع  المتضامنين  باسم  كلمة  في  علوش 
التي تقدم الشهداء على مذبح الحرية واالستقالل، وتواصل مالحم البطولة 
األسرى،  أرواح  استنزاف  يستهدف  الذي  االحتالل  مواجهة  في  والفداء 
أن  أبو حميد.وشدد على أن قضية األسرى يجب  الشهيد ناصر  وآخرهم 
شعبي  نضال  في  كافة،  المستويات  وعلى  أولوياتنا،  رأس  على  تكون 
دولة  جرائم  لرؤية  للعالم  موجها صرخة  االحتالل،  مواجهة  في  مستمر 
االحتالل التي ترتقي إلى مستوى متطور من العنصرية بقيادة عصابات 
المستوطنين، مؤكدا أنه آن األوان لمالحقتهم في المحافل الدولية، وتقديمهم 
أعطت  التي  والرابعة،  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  وتطبيق  الجنائية،  للمحاكم 
في  المختطفين  الشهداء  جثامين  تحرير  نحو  والضغط  حقوقهم،  لألسرى 
مقابر األرقام.وحث المجتمع الدولي على القيام بدوره، محمال إياه مسؤولية 
ما آلت إليه األمور من واقع احتاللي بعيدا عن أبسط حقوق اإلنسان في 
سجون ومعتقالت االحتالل، التي ال ينطبق عليها إال اسم "مدافن األحياء.«
في  ارتقوا  ممن  أسيرا   11 جثامين  احتجاز  االحتالل  سلطات  وتواصل 
سجونها، وهم: أنيس دولة منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ 2018، 
وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي 
الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ 2021، 
وداود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان 2022، إضافة إلى الشهيد ناصر أبو 

حميد الذي ارتقى في العشرين من الشهر الجاري.

من اإعداد: حياة �سرتاح

اأكد العزم على ال�ستمرار يف حماية امل�سروع الوطني التحرري

ا�شتية: لن تخيفنا تهديدات
 حك�مـــة الحتــالل املقبلــة 

l"فتح" حتمل الي�م �شعلة على طريق احلرية والقد�ش والع�دة وال�حدة ال�طنية
اأكد رئي�ش الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية " اأن تهديدات احلكومة ال�سهيونية املقبلة لن تخيفنا، ومثلما واجه واأ�سقط 

�سعبنا موؤامرة "�سفقة القرن"، وموؤامرة البوابات يف القد�ش، �سوف يواجه اأي تعٍد على حقنا يف الأر�ش والوطن، ويحمي 

م�سروعنا الوطني التحرري بت�سحياته.«

اآخرهم يعود لل�سهيد نا�سر اأبو حميد

وقفة للمطالبة با�شرتداد جثامني
 الأ�شرى ال�شهداء املحتجزة لدى الحتالل



هللا  نسوا  كالذين  تكونوا  }وال   : وعال  جل  هللا  يقول 
 ]19  : ]الحشر   } الفاسقون  هم  أولئك  أنفسهم  فأنساهم 
. هذه آية جليلة الشأن في كتاب هللا تعالى وهي تضع 
أيدينا على حقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود ، وتمنحنا 
دون  نتجاوزه  أن  بنا  يليق  ، ال  العام  بشأننا  استبصاراً 
التالية  النقاط  في  ولعلنا   ! جديد  بمعنى  حياتنا  يمأل  أن 
تعالى  هللا  نسيان  إن   -1  : اآلية  هذه  نور  من  نقتبس 
يكون على مستويين : مستوى ضعف صلة المسلم به ، 
وتبلد أحاسيسه ومشاعره نحو خالقه جل وعال ومستوى 

اإلعراض عن هديه واستدبار منهجه . 
الكثير  الكثير  لدينا  أن  نجد  األول  المستوى  إطار  وفي 
كثير  يكون  أن  على  المسلم  تحث  التي  النصوص  من 
الذكر والمراقبة هلل تعالى حتى يصل إلى مرحلة الحب 
قال  وقد   ، بذكره  واالستئناس   ، به  الوعي  وفرح  له 
َكِثيراً  ِذْكراً   َ اْذُكُروا هللاَّ آَمنُوا  الَِذيَن  أَيَُّها  َيا   {  : سبحانه 
 ]42-41  : ]األحزاب   } َوأَِصياًل  بُْكَرًة  َوَسبُِّحوُه   )41(
وفي   .  ]45  : ]العنكبوت   } أَْكَبُر   ِ َولَِذْكُر هللاَّ  {  : وقال 
يذكره  وال  ربه  يذكر  الذي  )مثل   : الصحيح  الحديث 
كمثل الحي والميت( ]1[ ولو رجعنا إلى ما حثت عليه 
والليلة  اليوم  بعمل  يسمى  مما   ، الذكر  من  النصوص 
لوجدنا أن االلتزام بذلك يجعل المسلم ال يكاد ينفك عن 
ما   ، وتهليل واستغفار وتضرع ودعاء  تسبيح وتحميد 
دام مستيقظاً . إن كثرة ذكر هلل تعالى تولّد لدى المسلم 
الحياَء منه وحبه ، وتنّشطه للسعي في مرضاته ، كما 
تمأل قلبه بالطمأنينة واألمان والسعادة ؛ لينعم بكل ذلك 

في أجواء الحياة المادية الصاخبة . 
إلى الطريق األصلح  المسار ، ويرشد  الفكر يرسم  إن 
للطاقة  منبعاً  أبداً  يكون  ال  لكنه   ، والعمل  للحركة 
تعالى  باهلل  الصلة  وإن   ، الصلبة  واإلرادة  والعزيمة 
والتي هي لباب كل عبادة هي التي تمدنا بكل ذلك ، وإن 
المعاناة التي يشعر بها المسلم اليوم من جراء االنفصال 
بين قيمه وسلوكه ، لم تتجذر في حياة كثير من المسلمين 
إال بسبب ما يشعرون به من العجز عن االرتفاع إلى 
أفق المنهج الذي يؤمنون به ؛ وذلك العجز لم يترسخ ، 
ويتأصل إال بسبب نضوب ينابيع المشاعر اإليمانية في 
داخلنا ! إن تيار الشهوات والمغريات الذي يجتاج كل 
ما يجده أمامه اليوم ، ال يقاوم إال بتيار روحي فياض 
، يعب منه المسلمون ما يسمو بهم عن أوحال الملذات 
فإن  ولذا   . نشوتها  عن  ويعوضهم   ، الدنيوية  والمتع 
الناصحين  المربين والعلماء  )أدب الوقت( يقتضي من 
وأهل الفضل ، التوجيَه إلى إثراء حياة الشباب والناشئة 
يقعوا  ال  حتى  الذكر  رأسها  وعلى  الروحية  باألعمال 
في مصيدة النسيان واللهو واإلعراض عن هللا تعالى . 

حقل  في  العاملين  بعض  ترى  أن  شائعاً  مما صار  إن 
الدعوة ، وقد ُشغلوا بضروب من أعمال الخير ، لكن 
الجانب الروحي لديهم صار ذاباًل ، وأقرب إلى الجفاف 
أهـداف  تحقيق  إلى  السعي  في  طاقاتهم  إفراغ  بسبب 
دون  تعالى  هللا  إلى  الدعوة  أو   ، الناس  كنفع   ، عامة 
أن يستحضروا النية ، ودون أن يطبعوا على ذلك اسم 
 ، به  الصلة  من  بشذى  يعطروه  أن  ودون  تعالى  هللا 
واإلحساس العميق باالمتثال ألمره . وكانت نتيجة ذلك 
أن فقدت تلك األنشطة نكهتها وتأثيرها ، وقّصرت عن 
بلوغ أهدافها ، بل صار تسرب حظوظ النفس إليها أمراً 
اإلسالمية  الثقافة  لـ  العميقة  البنية  إن   . ووارداً  قريباً 
متمحورة على نحو أساسي حول تعظيم هللا ومرضاته 
، وإن المسلم إذا فقد قوة الشعور باالرتباط بذلك ، لن 
يسعى في إعمار األرض ، وإذا فعل ذلك فإن عمله لن 
يكون له أدنى تميز ، وسيخبط ، ويرتع كما يفعل غيره 
!  2- هناك مستوى آخر من نسيان هللا جل شأنه يتمثل 
الحياة بعيداً عن االهتداء بكلماته ،  في تخطيط شؤون 
والتقيد بالقيود التي فرضها على حركة عباده . وهذا في 

الحقيقة هو النسيان األكبر . 
اليوم نجد أن  النظر في واقع أمة اإلسالم  وعند تقليب 
على  تلتزم  األمة  لهذه  المنسوبين  من  محدودة  نسبة 
وبما   . المحرمات  وترك   ، الواجبات  بفعل  كلي  نحو 
فإننا   ، فيه  مرغوباً  ليس  أي شيء  اإلحصاء حول  أن 
تلك  فيه  تسير  الذي  االتجاه  نحزر  وال   ، نعرف  ال 
أو   ، النمو  هو  هل   : الملتزمين  من  المحدودة  النسبة 
هو االنكماش واالنحسار ؛ لكن من الواضح أن العديد 
من القيم واألخالق اإلسالمية العتيدة بدأ يفقد التأثير في 
 ، عديدة  ألسباب  ؛  المواقف  وتكوين   ، السلوك  ضبط 
ليس هنا موضع ذكرها . وحين تسمع لكالم كثير من 
ذوي النفوذ والثقافة في الساحات اإلسالمية ال تجد في 
أحاديثهم وخطابهم العام ما يدل في الشكل أو في الروح 
أو   ، أنهم على شيء من ذكر هللا والدار اآلخرة  على 

أنهم متأثرون بشيء من منهجيات هذا الدين وأدبياته ، 
على الرغم من أنهم يُذكرون في عداد المسلمين ! وإن 
قد اجتاح  مما يالحظ في هذا السياق أن تطوراً مريعاً 
لغة الخطاب لدينا خالل السنوات العشر الماضية ، فقد 
كانت لدينا قيم موضوعية ثابتة ، على من يستحق الثناء 
فالن طيب   : يقولون  الناس  كان  وقد   ، بها  يتخلق  أن 
)ابن حالل( خلوق ، صالح ، مستقيم ، تقي ، متواضع 
من  عدد  حول  تتمحور  المديح  ألفاظ  فإن  اليوم  أما   ..
المزايا الشخصية المرتكزة على مهارات معينة ، وعلى 
عالقات اجتماعية واسعة ، هي أشبه بما على )مندوبي 
المبيعات( أن يتقنوه ! وصار يقال : فالن ناجح ، شاطر 
 ، ذاته  أثبت   ، َمِرن   ، َحِرك  )دبلوماسي(  اجتماعي   ،

وحقق وجوده . 
وفي اعتقادي أن مثل هذا التطور سوف يجعل المجتمع 
يموج باللصوص والمرتشين والمحتالين ما دام النجاح 
االجتماعية  للتراتيبية  الخفي  المنظم  هو   ، الفالح  ال   ،
! وقد نعد هذا من أسوأ ما شاهدناه من أشكال التطور 
األخالقي واالجتماعي والتربوي ، وسوف تكون له آثار 
بعيدة المدى في البنية األساسية للشخصية المسلمة على 
مدى عقود عديدة قادمة ! 3- إن اآلية الكريمة صريحة 
في أن نسيان هللا تعالى كان سبباً مباشراً في جعل المرء 
ينسى نفسه ، وكأن الذي يضيّع نفسه في عاجلها وآجلها 
، يضيّع الدنيا فتلفه المشكالت من كل صوب ، ويضيع 
اآلخرة بخسران النجاة والفوز بالجنة . إن نسيان النفس 
سيلحق  الذي  الضرر  وإن   ، واحدة  درجة  على  ليس 
النسيان  مقدار  وعلى   ، متفاوتاً  بالتالي  سيكون  الناس 
والتضييع ألمر هللا تعالى سيكون التضييع للنفس والدنيا 
واآلخرة . إن خسران اآلخرة للذين ينسون هللا ، واضح 
المعالم ، ويستوي في معرفته العامة لدينا والخاصة ، 
لكن التضييع ألمر الدنيا هو الذي يحتاج إلى نوع من 
4 – إن   : التاليتين  النقطتين  البيان ، ولعلنا نجلوه في 
أعلم  وهللا  سيكون  اآلن  يظلنا  الذي  المعلومات  عصر 
أقصر العصور الحضارية ، وسوف يعقبه عصر آخر 
، هو عصر )الفلسفة( وبحث المسائل الكلية ، وستطرح 
األسئلة الكبرى : من أين جئنا ، ولماذا نحن هنا ، وإلى 
البشرية ، وما ماهية  الطبيعة  المصير ، ما حدود  أين 
الخير والشر .. ؟ وإنما نقول ذلك ؛ ألن قراءة التعاقبات 
حدود  إلى  ّما  حالة  تصل  حين  أنه  تنبئنا   ، التاريخية 
لها  مضادة  حالة  البشرية  الطبيعة  من  تبزغ   ، متقدمة 
التقنيّة في أمة ، فإن أشواقاً  العقالنية أو  ؛ فحين تشتد 
، ومن  العاطفّي  العقالنّي  فينبثق من   ، لكسرها  تنبعث 
التقنّي الفلسفّي والفكرّي ، إنه أحد مظاهر ُسنّة التوازن 
فإن  ولذا   ! الكون  هذا  في  الخالق جل وعال  بثها  التي 
الهمجيّين وسوقة السوقة وحدهم ، هم الذين ال يتشّوفون 
الغايات  معرفة  وإلى   ، النهائي  مصيرهم  معرفة  إلى 
الكبرى للوجود ! حين تصير البشرية إلى هذه المرحلة 
، سيكتشف الذين نسوا هللا ، أنهم ال يملكون أي جواب 
بإلحاح  المثارة  الكبرى  األسئلة  على  ُمْقنع  أو   ، جازم 
أنه قد أحرق كل  ، بل سيجد الغرب على نحو خاص 
سفن العودة إلى )الوحي( الذي يُعد المصدر الوحيد الذي 
يجيب على تلك األسئلة . وقد كان )أينشتاين( يقول : )إن 
اإلحساس  تفقد  ولكنها   ، كاملة  معدات  تملك  حضارتنا 

البيئة  لشؤون  إصالح  كل  إن   .  ! الكبرى(  باألهداف 
واالقتصاد ، وإن أي نوع من المحافظة على منجزات 
ملحوظاً  تقدماً  فصاعداً  اليوم  من  سيقتضي   ، البشرية 
فإن   ، التقدم  هذا  يحدث  لم  وما  )اإلنسان(  على صعيد 
بقوة  والمالحظ   !  ! الريح  مهب  في  سيكون  كل شيء 
أن الحضارة الحديثة بصبغتها المادية ، قد نقلت مجال 
أضعفت  حيث   ، األشياء  إلى  اإلنسان  من  السيطرة 
إرادة البشر ، وأحاطتها بكل ما يخل بتوازنها ، وهذا 
ليست  الحاضرة  ببنيتها  الغربية  الحضارة  أن  يعني 
الطبيعة  أن  نعتقد  كنا  إذا   . باإلنسان  للنهوض  مؤهلة 
يجب  وجودها  غايات  أن  يعني  فهذا   ، واحدة  البشرية 
أن تكون واحدة ، وهذا هو منطوق الوحي ، وهذا ما 
ال يبصره اإلنسان العلماني اليوم ! ! لن تكون األسئلة 
المثارة أصيلة إال إذا كان لها أجوبة موجودة عند جهة 
ّما وهذه الجهة لن تكون أبداً اإلنسان ، فمن تكون إذن 
؟ ؟ إن العقل البشري خلقه هللا تعالى ليكون في األصل 
)الحاسوب( ، وهو  ، وهو في عمله يشبه  عقاًل عملياً 
على  تحسينات جوهرية  إدخال  يستطيع  ال  كالحاسوب 
المدخالت التي يُغذى بها ، وسيكون األمر مضحكاً إذا 
طروحاته  وتحسين  البشري  العقل  تشغيل  إلى  عمدنا 
وعمله بشيء من منتجاته التي تولى تنظيمها الفالسفة ، 
وهم الذين لم يفلحوا في االتفاق على أي شيء ! ! . إن 
كل شيء اليوم يتقدم إال اإلنسان فإنه في تدهور مستمر 
، وإن مما يثير الَفَزع أنه على مدار التاريخ كان التقدم 
التدين  بانخفاض في وتائر  المادي والعمراني مشفوعاً 
والسمات اإلنسانية األصيلة ، مما يدل على أن اإلنسان 
ال يستطيع أن يوازن بين مطالبه الروحية والجسدية ، 

دون عون من خالقه . 
ولكن المؤسف مرة أخرى أننا ال نريد أن نعترف بذلك 
؛ ألن ذلك يقتضي منا تغييراً هائاًل ، نحن غير مستعدين 
اآلن لدفع تكاليفه ! إن نسيان هللا تعالى قد أفسد النسيج 
اإلنساني كله ، وحين يفسد النسيج العام ، فلن يكون ثمة 
فائدة تذكر من وراء التعليم والتدريب والتربية ، وكيف 
 ! ؟  فسد طحينه  فطير  أو  أو كعك  يمكن إصالح خبز 
إن ضعف اإلنسان على مدار التاريخ كان من عوامل 
الغاشمة  القوة  له  اجتمع  فقد  اليوم  أما   ، بقائه  استمرار 
لم  ما  الكوارث  سيسبب  ما  وهذا   ، الشديد  الطيش  مع 
يحدث انعطاف كبير في اتجاه الرشد والهداية والتدين 
للرسل  األساسية  المهمة  إن   – ب   . األصيل  المبصر 
تجاه  بما يجب عليهم  الناس  يبّصروا  أن  السالم  عليهم 
الفوز  ومطالب  اآلخرة  الدار  يذّكروهم  وأن   ، خالقهم 
ِمْن  وَح  الرُّ يُْلِقي  الَعْرِش  ُذو  َرَجاِت  الدَّ َرِفيُع   {  : فيها 
أَْمِرِه َعلَى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لِيُنِذَر َيْوَم التَّالِق { ]غافر 
االستجابة  أرادوا  ما  إذا  المصلحين  ومهمة   .  ]15  :
لدعوتهم أن يُنضحوا من التعاليم اإلسالمية ما يمزجونه 
الذكية  البشرية والمالحظات  بالخيال الخصب والخبرة 
، من أجل توفير الظروف التي تجعل الناس أقرب إلى 
علينا  فإن  ولذا   ، ابتالء  دار  الدنيا  هذه  وإن   . االلتزام 
عصر  لكل  وإن   ، أحوالنا  يصلح  ما  نختار  أن  دائماً 
والقيم  الفضائل  أن  والمشكلة   . واجتهاداته  اختياراته 
إن  بل   ، كلياً  اتفاقاً  بعض  مع  بعضها  تتفق  ال  والنظم 
 : اآلخر  ببعضها  التضحية  يتطلب  قد  منها  كثير  إقامة 

إذا اخترنا الحرية الفردية ، فقد يقتضي ذلك التضحية 
بشكل تنظيمي نحن في أمس الحاجة إليه ، وإذا اخترنا 
العدالة ، فقد نُرَغم على التضحية بالرحمة ، وإذا اخترنا 
الفردية  الحرية  بقدر معين من  فقد نضحي   ، المساواة 
.. ومن وجه آخر هل يصح أن نعذب أطفااًل كي ننتزع 
منهم معلومات عن خونة أو مجرمين خطرين ؟ وهل 
للمرء أن يقاوم حاكماً ظالماً ، ولو أدى ذلك إلى مقتل 
والديه أو أطفاله ؟ ؟ كل هذا ال يستطيع العقل أن يعطي 
أجوبة واضحة وقاطعة عنه . وننتهي من هذا إلى أن 
كل مجتمع يحتاج إلى مقدار ّما من تلك الفضائل والنظم 
، كي يجعل حياته متوازنة ومتسقة ، فكيف يتم تحديد 
ذلك المقدار ؟ إن المنهج الرباني ال يحدد لنا على نحو 
دقيق القدر المطلوب من التماثل االجتماعي ، وال القدر 
الرحمة  أو  العدل  أو   ، الفردية  الحرية  من  المطلوب 
البحث  ومساحات   ، االختيار  دوائر  يضيق  لكنه   ..
المهتدي بنور هللا والمحروم  واالجتهاد ؛ والفارق بين 
منه كالفارق بين من يبحث عن إبرة في صحراء ، ومن 
يبحث عنها في غرفة . على الجميع أن يبحث ، ولكن 
 ، تفاوتاً عظيماً  المطلوب متفاوتة  العثور على  حظوظ 
كما أن إمكانات الوقوع في الخطأ ، هي األخرى متفاوتة 
كذلك . إن العقل بطبيعة تركيبه ال يستطيع أن يعمل في 
أُسعف  إذا  إال  تقني  أو  تنظيمي  أو  فلسفي   : مجال  أي 
المدخالت  وبعض   ، مقدمات  له  يهيئ  توجيهي  بإطار 
هو  وشريعًة  عقيدًة  الرباني  المنهج  وإن   ، الضرورية 

الذي يوفر ذلك اإلطار . 
الشريعة  أن  نجد  مثاًل  االجتماعية  التربية  مجال  في 
ترتكز  أن  يجب   ، أساسية  محاور  لنا  حددت  الغراء 
األصل  أهل  سماه  ما  وهي   ، التربوية  أنشطتنا  عليها 
الدين  حفظ  وهي   ، الخمس  الضرورات  أو  بالكليات 
الفقه  تكّفل  وقد   ، والمال  والعرض  والعقل  والنفس 
حدود  ترسم  التي  واألدبيات  األحكام  بتوفير  اإلسالمي 
كما   ، الخمسة  المحاور  هذه  في ظل  التربوية  الحركة 
ضرورة  عند  اتباعها  يجب  التي  المرتبية  وضحت 
التضحية ببعضها لحفظ اآلخر ، على ما هو واضح في 
كتب األصول والفقه ؛ فالشأن التربوي لدينا على عالته 
أفضل مما هو موجود لدى دول كثيرة متقدمة عمرانياً ؛ 
وذلك بسبب وجود هذا اإلطار التوجيهي ، وهذا كله مع 
أن أكثر الشعوب اإلسالمية تعاني من أوضاع معيشية 
قاسية ، والجرائم بأنواعها لدينا أقل ، والتماسك األسري 
واالجتماعي أفضل . إن محنة العقل الذي نسي هللا لم 
يحن أوانها بعُد ، ولكن إذا وصل النمو االقتصادي إلى 
حدوده القصوى ، وانتشرت البطالة ، وعم ضنك العيش 
، فسوف يرى كل المعرضين عن دين هللا أن الليبرالية 
والرأسمالية ليست أفضل ما أنتجه العقل البشري ، وأن 
الخالص يتطلب مراجعة جذرية ، من أجل العودة إلى 
سبيل الرشاد . اإلنجازات الحضارية وسعادة األفراد ، 
ووحدة الكيان الحضاري ، كل ذلك سيكون على حافة 
من  شعاع  الطريق  منعطفات  كل  يضئ  لم  إذا  الهاوية 
الغاية الكبرى ، وإذا لم تتلفع جميعاً بهدي من هدي هللا 

؛ وهللا غالب على أمره . 
�مل�شدر : كتاب يف �إ�شر�ق �آية
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إقتصاديين  فاعلين  من  المشاركين  هؤالء  أبرز  و 
المقيمة  الجزائرية  الجالية  وممثلي  مؤسسات  وأصحاب 
الرسمية  األنباء  لوكالة  تقرير  وفق  أمس  إفريقية  بدول 
لتعزيز  ومرافقتها  الجزائرية  المؤسسات  دعم  أهمية 
العالقات اإلقتصادية مع دول الجوار تجسيدا لتوجهات 
اإلقتصادي  الفضاء  على  اإلنفتاح  بخصوص  الدولة 
تمكين  خالل   من  الصادرات  وترقية  اإلفريقي 
المنطقة  هذه  في  اإلقتصاديين  والمتعاملين  المستثمرين 
من ربط عالقات إقتصادية وثيقة تضمن عمليات تجارية 

في  إطار قاعدة رابح - رابح.
وفي هذا الصدد يرى رئيس جمعية الجزائريين المقيمين 
مساعي  في  الجالية  إقحام  أن  أحمد  طواهرية  بالنيجر 
تطوير التبادالت التجارية نحو دول الجوار سيساهم في 
إعطاء دفع كبير لتلك التبادالت من خالل ضمان تدفق 
المنتوجات و السلع الجزائرية عبر مختلف أسواق الدول 
اإلفريقية.كما أبرز المتحدث في السياق ذاته أهمية تنظيم 
للتعريف  الجوار  بدول  إقتصادية  معارض و تظاهرات 
والتسويق  تجارية  شراكات  لعقد  الجزائرية  بالمنتجات 

نحو دول الجوار.
أعمال  حاضنة  صاحبة  سعاد  تاقيدة  أكدت  جهتها  ومن 
على  األسيهار  في  المشاركة  و  بتمنراست   " "إبداع 

توفير  من  لتمكينها  الناشئة  المؤسسات  مرافقة  ضرورة 
إنتاج وخدمات ذات نوعية سيما في مجال التكنولوجيات 

الحديثة قابلة للتصدير إلى دول الجوار.
وبدوره أوضح برهوني سفيان إطار بالوكالة الجزائرية 
الهيئة  هذه  أن   " ألجيكس   " الخارجية  التجارة  لترقية 
تسعى إلى ضمان مرافقة عمليات التصدير للسلع الوطنية 
أن  مبرزا   ، القطاعات  مختلف  مع  بالتنسيق  ترقيتها  و 
الوكالة تولي اهتماما كبيرا للتسويق اإللكتروني لعرض 

و تبادل البضائع مع دول الجوار .
للجمارك  رئيسي  مفتش  نسيم  عبوط  أكد  جانبه،  ومن 
بتمنراست أن الجهاز يساهم في تسهيل عمليات تصدير 
توفر  حيث   ، الجوار  دول  نحو  التجارية  المنتجات 
الجمارك تسهيالت جمركية لفائدة المصدرين الجزائريين 

وتضمن مرافقته من خالل تواجدها بالمعابر الحدودية.
صرح  قد  محمد  بوذراع  الوالية  والية  والي  وكان 
موقعها  وبفضل  ستكون  تمنراست  أن  سابق  وقت  في 
الجغرافي عاصمة للتبادالت اإلقتصادية و التجارية بين 
الجزائر و إفريقيا سيما مع دول الساحل ، مجددا عزم 
الجزائريين  اإلقتصاديين  المتعاملين  الدولة على مرافقة 

لتطوير الصادرات .
حياة �سرتاح

الميدانية  في سياق مواصلة الجهود 
للفرق  العملياتية  للمصالح  الحثيثة 
المفتشية  أعوان  تمكن  الجمركية، 
الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز 
التابعة  الطبول  بأم  البري  الحدودي 
للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح 
بالطارف، بإقليم اختصاص المديرية 
الجهوية للجمارك بعنابة، من حجز 
بحوزة  ضبطها  تم  أورو   37500

إجراءات  إتمام  بصدد  كان  مسافر 
الدخول إلى التراب الوطني.

وحسب بيان صدر عن خلية اإلعالم 
األمني  الجهاز  لذات  واالتصال 
تكرس  العملية  فإن  الثالثاء  أمس 
الجمارك  أعوان  وصرامة  يقظة 
الجزائرية المجندين على الدوام في 
السيما  المهني،  واجبهم  آداء  سبيل 
المرتكبة  المخالفات  قمع  إطار  في 

الخاصين  والتنظيم  للتشريع  خرقا 
وإلى  من  األموال  رؤوس  بحركة 

الخارج.
للفرق  العملياتي  النشاط  سياق  وفي 
المصالح  مع  بالتنسيق  الجمركية 
األمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة 
التابعة  باسطيل  للجمارك  المهام 
للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح 
المديرية  بإقليم اختصاص  بالوادي، 
الجهوية للجمارك بورقلة، بالتنسيق 
من  الوطني،  الدرك  عناصر  مع 
من  مهلوسا  قرصا   3780 حجز 
نوع بريغابالين 300 ملغ تم ضبطها 
سيارة  متن  على  بإحكام  مخبأة 
على  الموقوفين  إحالة  مع  سياحية، 

الجهات القضائية المختصة.
والدائم  التام  التجند  تكرس  العملية 
في  الجزائرية  الجمارك  ألعوان 
المخدرات  تهريب  مكافحة  إطار 
مع  بالتنسيق  العقلية،  والمؤثرات 
الشركاء األمنيين سهرا على صحة 
وسالمة المواطن ومساهمة منها في 

إقرار النظام واألمن العامين.
حياة سرتاح
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كان ب�صدد اإمتام اإجراءات الدخول اإىل الرتاب الوطني

ما دفع منظمة الأر�صاد

 اجلوية للت�صديد 

على �صرورة تعزيز حالة التاأهب

توقعات بعوا�صف ثلجية 
مت�س مناطق خمتلفة 
من العامل عام 2023

توقعت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، أمس 
مناطق  تمس  ثلجية  عواصف  حدوث  الثالثاء، 

مختلفة من العالم عام 2023.
تقارير  له  أشار  ما  وفق  التوقعات  هذه  أتت 
العالم  إعالمية بعدما شهدت مناطق مختلفة من 
مرفوقة  نادرة،  ثلجية  عواصف  األسبوع  هذا 
برياح قوية، باإلضافة إلى تساقطات مطرية غير 
شمال  في  الكندية  الحدود  من  امتدت  مسبوقة، 
الواليات المتحدة إلى الحدود المكسيكية جنوًبا، 
وصواًل إلى النمسا، بريطانيا، واليابان، سّجلت 
على إثرها خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع 
على ضرورة  للتشديد  الجوية  األرصاد  منظمة 
عام  الطبيعية  الكوارث  لمواجهة  التأهب  تعزيز 

.2023
وفي ظل التأثيرات الكارثية للتغيرات المناخية، 
إلى  الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة  دعت 
التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية عام 2023، 
وفي هذا اإلطار، أكدت المنظمة، أّن اإلنذارات 
المراقبة  نظام  في  االستثمار  وزيادة  المبكرة 
الصمود  على  القدرة  وبناء  األساسي  العالمي 
في وجه الطقس المتطرف  والمناخ ستكون من 
بين أولوياتها خالل العام المقبل، وأنها ستروج 
ثاني  ومصادر  بالوعات  لرصد  جديدة  لطريقة 
النيتروز،  وأكسيد  والميثان  الكربون  أكسيد 
الجوي  للغالف  األرضية  المراقبة  باستخدام 
إلتاحة  واالستيعاب  الساتلية  والنمذجة  العالمي 
فهم أفضل لسلوك الغازات الدفيئة الرئيسية في 

الغالف الجوي الحقيقي.
الوكالت

فيما قفزت اأ�صعار خام برنت 

اإىل اأكثـر من 84 دولًرا

ارتفاع �صعر برميل 
النفط عاملًيا

خالل  عالمًيا  النفط  برميل  سعر  ارتفع 
أعلى  مسجاًل  الثالثاء  أمس  تعامالت 
تخفيف  وأدى  أسابيع،   3 في  مستوياتها 
لمواجهة  المفروضة  للقيود  الصين 
الطلب  في  اآلمال  زيادة  إلى  كورونا 
على الوقود، مع استمرار المخاوف من 
تأثير العواصف الشتوية في جميع أنحاء 
الواليات المتحدة على إنتاج الطاقة، ما 

دعم أسعار النفط.
وبحلول الساعة 07:35 صباًحا بتوقيت 
اآلجلة  العقود  أسعار  ارتفعت  غرينتش 
لخام برنت القياسي -تسليم شهر فيفري 
2023- بنحو 0.45 بالمائة إلى 84.30 
العقود  سعر  زاد  كما  للبرميل،  دوالًرا 
األميركي  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة 
 0.45 بنسبة   -2023 فيفري  -تسليم 

بالمائة إلى 79.92 دوالًرا للبرميل.
أنهت  قد  الخام  النفط  أسعار  وكانت 
ارتفاًعا  الماضية،  الجمعة  تعامالتها، 
توقعات  بفعل  بالمائة   3.5 من  بأكثر 
الروسي،  الخام  معروض  بانخفاض 
مكاسب  القياسيين  العقدين  كال  وحقق 
أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، مع 
بالمائة وغرب   6.2 برنت  خام  صعود 

تكساس الوسيط 6.8 بالمائة.
حياة �سرتاح

مت الإطاحة بهم 

من قبل م�صالح ال�صرطة 

الق�صائية باحلرا�ش

امراأة �صمن ع�صابة 
ت�صم م�صبوقني 

ق�صائيا يتاجرون 
يف املوؤثرات العقلية

الجزائر  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  ممثلة في 
المقاطعة اإلدارية الحراش من اإلطاحة 
بالمؤثرات  المتاجرة  أشرار  بجمعية 
على  الحيازة  مع  والمخدرات  العقلية 
الصنف  من  محظورة  بيضاء  أسلحة 

السادس.
إشراف  تحت  تمت  التي  القضية  هذه 
ذات  مكنت  إقليميا  المختصة  النيابة 
أشخاص   )08( توقيف  من  الفرقة 
تتراوح أعمارهم ما بين 22و 45 سنة 
مسبوقين قضائيا من بينهم جنس )01( 
عن  صدر  إعالمي  بيان  أنثى.وأوضح 
مصالح أمن والية الجزائر أمس الثالثاء 
منازل  بتفتيش  أذونات  تنفيذ  بعـــــد  أنه 
المشتبه فيهم العملية أسفرت عن ضبط 
من  عقلي  مؤثر  قرص  حجز732-  و 
بيضاء  أسلحة   06 األنواع،-  مختلف 
مختلفة  السادس  الصنف  من  محظورة 
يفوق  مالي  مبلغ   ، األحجام  و  األنواع 
100 مليون سنتيم جزائري من عائدات 
المتاجرة بهاته السموم، عدد معتبر من 
دراجة  إلى  إضافة  الهاتفية   الشرائح 
هاته  وتوزيع  نقل  في  نستعمل  نارية 

السموم.
وبعد استفاء جميع اإلجراءات القضائية  
النياية  أمام  فيهم  المشته  تقديم  تم 

المختصة قضائيا.
حياة �سرتاح

النعامة :

الطبعة الـ 14 للمهرجان 
الوطني للمو�صيقى 

ورق�س الديوان
 بدءا من يوم اخلمي�س

ستنظم الطبعة الرابعة عشر من المهرجان الوطني 
الممتدة من  الفترة  في  الديوان  للموسيقى ورقص 
بعين  المقبل  جانفي   1 إلى  الجاري  ديسمبر   29
من  أمس  أستفيد  حسبما   ، )النعامة(  الصفراء 

المنظمين.
والفنانين  الفرق  من  مجموعة  وستشارك 
في  الوطن  من  مختلفة  مناطق  من  والموسيقيين 
التي ستنظم تحت شعار "موسيقى  التظاهرة  هذه 
 ، الهوية"  على  والمحافظة  اإلمتداد  بين  الديوان 
وفق ما صرح به محافظ المهرجان رحماني أحمد 
. وينتظر أن يشكل هذا المهرجان الوطني -الذي 
عين  بمدينة  التوالي  على  الثانية  للمرة  سينظم 
الصفراء بعدما احتضنت والية بشار 12 طبعة- 
الجيل  من  الشباب  إبداعات  الستكشاف  فرصة 
الجديد الذين سيتكفلون بمواصلة جهود المحافظة 
على فن موسيقى ورقص الديوان ، إستنادا لذات 
المتحدث. يذكر أن الفرق المشاركة تم إنتقاؤها في 
المنظمين إلبراز  أولية من طرف لجنة  تصفيات 
براعتهم في آداء التعابير الفنية العريقة لهذا النوع 
الفولكلورية  الرقصات  وأداء  والموسيقي  الغنائي 
أوتار(  ذات  تقليدية  )آلة  القمبري  على  والعزف 
التي  األولى  الثالثة  المراتب  على  وستتنافس 
ستحددها لجنة تحكيم متخصصة والتي رصد لها 
إلقامة  فرصة  المهرجان  وسيكون  مالية.  جوائز 
لقاءات أكاديمية على هامش السهرات الموسيقية 
التي ستنشطها الفرق المشاركة إضافة إلى فنانين 
من مختلف الطبوع حيث سيقدم أساتذة جامعيون 
تاريخ و خصوصيات  المداخالت حول  من  عدد 
التراث الموسيقي والفني وسبل الحفاظ عليه  هذا 

و تثمينه .
�س. ز

ت�صمن عمليات جتارية يف اإطار قاعدة رابح - رابح

تعزيز التعاون االقت�صادي رهان امل�صاركني 
يف تظاهرة "االأ�صيهـــار الدوليــــة"

اأجمع م�صاركون يف تظاهرة الأ�صيهار الدولية التي تقام حتى 6 جانفي الداخل بتمرنا�صت 

والتي ت�سهد طبعتها الـ 36 م�صاركة اأكرث من 200 عار�صا ومتعامل اقت�صادي من اجلزائر ومن 

دول جماورة على �صرورة العمل على تعزيز العالقات الإقت�صادية مع دول اجلوار و حترير 

املبادرات التجارية.

�صبط 37 األف و500 اأورو 
بحـــوزة م�صافـر بالطـــارف
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