
 م�سوؤول بالمجمع العمومي

 لل�سناعات الميكانيكية يك�سف:

توقعـــــــــــات بت�صديــــــــــــــر 
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 زغدار ي�ستقبل الرئي�س 

المدير العام لمجمع "اأدلر"

تعزيــــــز ال�صراكـــــة 
الجزائريـــة الإيطاليـة 
يف المجالت ال�صناعيـة 
والفالحية والطاقويــة

اأ�سار اإلى �سرورة تجديد العهد مع 

مبداأ عدم الإنحياز الذي تلتزم به

 اأجرت تعديال ب�سيطا 

على برنامج المجموعة الثانية

 الكــــــاف تحيــل غيـــــــــاب
المغرب عن ال�شـــان للهيئـــة 
القانونيــــــــــة المخت�شــــة
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الإذاعة الجزائرية ترفع ال�شتار عن اأول » وثائقي واب«
الفريـق اأول �سنقـريـحة ي�ستقبل م�ست�سار الدفاع 

البريطاني لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، ويوؤكد:

الجزائـــــر عــــــــازمة 
على تنويـــع وتعزيـــــز
 تعاونهـــــا الع�شكــــري 
مــــع بريطانيــــــــــــــا

وزير ال�سناعة ال�سيدلنية ي�سهر �سيف الحجاج في وجه المخالفين

مبا�شرة تحقيق في وجهة اأدوية مر�ض ال�شرطان التي ينتجها "�شيدال"
04

اأكثر من مليون برميل اإنتاج الجزائر من النفط في دي�سمبر الفارط

"الجزائــــر ذات موثوقية عاليـة 
في توفير اإمدادات الغاز لزبائنهـا"

03

قوجيـــل يوؤكد اعتــــزاز 
الجزائــــر بالعالقـــــــات 
 التاريخيـــة والمميــــــزة
 مــــــع رو�شيــــــــــــــــــا

02
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استـقبـل الفريـق أول السـعيـد شنقـريـحة، 
رئيـس أركــان الجيـش الـوطـني الشـعبي، 
أمس، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، 

المستشار األعلى للدفاع لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، مارشال الجو مارتن 

إيليوت سامبسون، الذي يقوم بزيارة إلى 
الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وتطرق الطرفان خالل هذا اللقاء الذي حضره 
ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني 

الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد 
العسكري البريطاني، وفق ما جاء في بيان 

لوزارة الدفاع تلقت "الرائد" نسخة منه، إلى 
حالة التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا سويا 

الوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما 
تناوال السياق األمني على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
إلى ذلك، أكد الفريق أول، أن تجسيد هذه 
الزيارة من شأنه السماح بتنويع وتعزيز 

التعاون العسكري الثنائي بين الطرفين، مبديا 
استعداد بالدنا لتفعيل التدابير التطبيقية الالزمة 

قصد بلوغ الديناميكية المنشودة، حين قال 
إن" تجسيد زيارتكم اليوم، يعكس اهتمامكم 

بالبحث عن السبل والطرق التي من شأنها 
السماح بتنويع وتعزيز التعاون العسكري 
الثنائي"، مضيفا "ومن جهتنا، أؤكد لكم 

استعدادنا التام من أجل تفعيل التدابير التطبيقية 
الالزمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة، على 

أساس تعاون صريح ومسعى متبصر ودائم 
وبراغماتي"، ليؤكد في سياق آخر أنه من 

المفيد أن تندرج ديناميكية التعاون الثنائي بين 
الجانبين في إطار مسعى يهدف إلى المضي 

قدما، عبر تثمين العالقات الممتازة القائمة بين 
جيشي البلدين، السيما في مجال التكوين.
وحول ذلك، اورد الفريق اول أنه " فيما 

يتعلق بتنويع نشاطات تعاوننا الثنائي، فإنني 
أقترح عليكم الشروع في دراسة مشتركة، 

قصد تحديد الفرص المتاحة ومجاالت 
تجسيدها، السيما التكوين، مضيفا أنه من 
المفيد أن تندرج هذه الديناميكية في إطار 

مسعى يهدف إلى المضي قدما، عبر تثمين 
العالقات الممتازة القائمة بين مؤسستينا، 

السيما من خالل إعمال كافة الوسائل الممكنة 
لتبادل الخبرات، وتوسيع، حسب اإلمكان، 

لمجاالت التكوين"، كما أكد أيضا أن الجزائر 

الغيورة على قرارها السيد تتعامل مع دول 
صديقة كثيرة تربطها معها عالقات اقتصادية 

وعسكرية، حين قال " أود التنويه بهذه 
المناسبة أن الجزائر تنتمي إلى دول عدم 

االنحياز وهي غيورة على تاريخها الحافل 
باألمجاد والبطوالت، وغيورة أيضا على 

استقاللها وقرارها السياسي السيد، وتتعامل 
مع دول صديقة كثيرة تربطها معها عالقات 

اقتصادية وعسكرية.» 
من جهة أخرى، شكل اللقاء فرصة للطرفين 
لتبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل 
ذات االهتمام المشترك، حيث أشاد المستشار 
األعلى للدفاع لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية، بالتحاليل 
الموضوعية للجانب الجزائري حول األوضاع 

األمنية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
مبديا استعداد بالده لتطوير، أكثر، للعالقات 

العسكرية الثنائية القائمة في مختلف المجاالت، 
ليتبادل الطرفان في الختام هدايا رمزية، 
ويوقع بعدها مارشال الجو مارتن إيليوت 

سامبسون على السجل الذهبي ألركان الجيش 
الوطني الشعبي.

اأكد رئي�س جمل�س الأمة �صالح قوجيل اعتزاز 

اجلزائر بالعالقات التاريخية واملميزة التي 

تربطها برو�صيا", مربزا "حر�س قائدي 

البلدين على ترقيتها عرب اتفاقات جديدة, 

وباملنا�صبة جدد قوجيل التاأكيد جهة على 

"مت�صك اجلزائر باملبادئ الثابتة ل�صيا�صتها 
اخلارجية الداعية اإىل عدم التدخل يف 

ال�صوؤون الداخلية للدول والت�صوية ال�صلمية 

للنزاعات وتغليب لغة احلوار والتفاو�س 

وامل�صاحلة", م�صريا اإىل "�صرورة جتديد العهد 

مع مبداأ عدم النحياز الذي تلتزم به اجلزائر 

وبالقيم ال�صامية التي تتفرع عنه.

اإميان. �س

استقبل أمس، رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، 
سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفايف، 
الذي أدى له زيارة مجاملة تم خاللها إبراز حرص 
البلدين على تطوير العالقات "التاريخية المتميزة" 

التي تربط بينهما، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وتندرج هذه المقابلة التي جرت بمقر مجلس األمة 
-مثلما أوضحه البيان- في إطار "تعزيز عالقات 

التعاون والشراكة االستراتيجية العميقة التي تجمع 
الجزائر وروسيا على كافة المستويات, ومنها 

المستوى البرلماني الذي عرف وهجا مميزا منذ 
إمضاء بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي بين 

مجلس األمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية 
لروسيا بتاريخ 14 ماي 2014".

و بالمناسبة, أكد قوجيل "اعتزاز الجزائر بالعالقات 
التاريخية والمميزة التي تربطها بروسيا", مبرزا 
"حرص قائدي البلدين على ترقيتها عبر اتفاقات 

جديدة", مع تشديده على "أهمية تدعيمها في 
المجالين االقتصادي واالستثماري". كما جدد 
التأكيد, من جهة أخرى, على "تمسك الجزائر 
بالمبادئ الثابتة لسياستها الخارجية الداعية إلى 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية 
السلمية للنزاعات وتغليب لغة الحوار والتفاوض 

والمصالحة".
وفي هذا السياق, أشار رئيس مجلس األمة إلى 

"ضرورة تجديد العهد مع مبدأ عدم االنحياز الذي 
تلتزم به الجزائر وبالقيم السامية التي تتفرع عنه, 
السيما منها الدعم الالمشروط لقضايا التحرر في 
العالم ومساندة حق الشعوب في الحرية والسيادة 

وتقرير المصير", مؤكدا "ضرورة تفعيل دور 
هذه الحركة في شكل جديد, من أجل إقامة عالقات 

دولية متوازنة", يتابع المصدر ذاته.
من جهته, عبر السفير الروسي عن "ارتياحه 

لمستوى التعاون الذي تجسده عالقات ثنائية متميزة 
بين الجزائر وروسيا", مسجال "حرص بالده على 

الحفاظ على هذا التعاون اإلستراتيجي وتقديرها 
لمستوى التفاهم الذي بلغه التنسيق بين البلدين في 

مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك", ليدعو 
في هذا الصدد إلى "المحافظة على هذه الوتيرة من 

خالل توطيد التعاون البرلماني في كل مظاهره".
و في هذا اإلطار, قدم سفير روسيا بالجزائر 

دعوة إلى رئيس مجلس األمة من نظيره بالبرلمان 
الروسي, للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي 
الثاني "روسيا-إفريقيا", المزمع عقده يومي 19 

و20 مارس 2023 بموسكو.
و بدوره, قدم قوجيل شكره للسفير الروسي على 
هذه الدعوة التي رحب بها, منتهزا هذه السانحة 

للتذكير بالنهج الذي تتبناه الجزائر تجاه التنمية في 
القارة اإلفريقية وتجاه جميع أنواع الشراكات, وفقا 

للمصدر ذاته.

اإميان. �س

الفريـق اأول �صنقـريـحة ي�صتقبل م�صت�صار الدفاع الربيطاين لل�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا, ويوؤكد:

اجلزائر عازمة على تنويع وتعزيز 
تعاونها الع�سكري مع بريطانيا

اأكد الفريـق اأول ال�صـعيـد �صنقـريـحة, رئيـ�س اأركــان اجليـ�س الـوطـني ال�صـعبي, اأم�س, �صعي اجلزائر 

اإىل تنويع وتعزيز تعاونها الع�صكري مع بريطانيا, مبديا ا�صتعداد اجلزائر التام لتفعيل التدابري 

التطبيقية الالزمة ق�صد بلوغ الديناميكية املن�صودة.

رف�س دويل لالإجراءات العقابية يف حق الفل�صطينيني 

 اجلزائر جتدد دعمها
 ملحكمة العدل الدولية 

وقعت اجلزائر مبنظمة الأمم املتحدة, ب�صفتها الرئي�س احلايل للقمة 

العربية وع�صو املجموعة الثالثية العربية بنيويورك, با�صم املجموعة 

العربية ورفقة العديد من الدول, على اإعالن م�صرتك جددوا فيه 

دعمهم الثابت ملحكمة العدل الدولية وللقانون الدويل كحجر اأ�صا�س يف 

النظام الدويل, وكذا مت�صكهم بالتعاون متعدد الأطراف.

ع.ط

 أعرب الموقعون على الوثيقة بصفتهم دول أعضاء باألمم المتحدة على "قلقهم 
العميق" حيال قرار سلطة االحتالل بفرض إجراءات عقابية على الشعب 

الفلسطيني وقادته ومجتمعه المدني، وهذا بعد طلب الجمعية العامة لألمم المتحدة 
لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ورفضوا، على اختالف مواقفهم من 
الالئحة، كل اإلجراءات "العقابية" داعين إلى اإللغاء الفوري لهذه اإلجراءات.

وجاء هذا اإلعالن بعد جملة من العقوبات اتخذتها سلطة االحتالل ضد الشعب 
الفلسطيني وقادته بسبب ممارسة حقه الديمقراطي والسلمي والقانوني في طلب 

رأي استشاري من محكمة العدل الدولية تبنته الجمعية العامة لمنظمة األمم 
المتحدة.هذا وأثارت الالئحة التي تمت المصادقة عليها بأغلبية كبيرة بمعدل 87 

صوتا مقابل 26 رفضا و53 امتناعا، غضب سلطات االحتالل.
وتتمثل الدول الموقعة على اإلعالن في كل من: الجزائر بصفتها ممثل عن 
المجموعة العربية، ورئيس القمة العربية وعضو المجموعة الثالثية العربية 
بنيويورك، واألرجنتين وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والشيلي وكوبا وقبرص 

والدانمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وايسلندا وايرلندا وايطاليا 
واليابان والتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والمكسيك وناميبيا 

وهولندا ونيوزيالندا والنرويج وباكستان باسم منظمة التعاون اإلسالمي، وبولندا 
والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا 

واسبانيا والسويد وسويسرا.

 اللقاء تناول و�صعية اأفراد اجلالية

 اجلزائرية املقيمة يف هذه البلدية

 �سفري اجلزائر يف بروك�سل 
يلتقي عمدة بلدية "مولينبيك"

تناول لقاء جمع بين سفير الجزائر في بلجيكا علي مقراني وعمدة بلدية مولينبيك 
بالعاصمة بروكسل كاترين مورو وضعية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذه 

البلدية.
وتميز اللقاء بين الطرفين بتبادل ودي ومثمر حول وضعية أفراد الجالية 

الجزائرية المقيمة في مولينبيك، حيث أكدت كاترين مورو في هذا الخصوص أن 
هذه الجالية "ليس لها أي مشاكل مع بلديتها.«

من جهة أخرى, أعربت مورو وهي نجلة الراحل فليب مورو, صديق الثورة 
الجزائرية عن استعدادها لالنضمام لجمعية "أصدقاء الثورة الجزائرية" كما 
تباحثت مع مقراني فرص التعاون بين الجماعات المحلية بالجزائر وبلجيكا.

كما أبدت المسؤولة البلجيكية "استعدادها لتعزيز التواصل والزيارات مع بلدية 
جزائرية بهدف إقامة تبادل حول التسيير المحلي و تبادل الخبرات بين المنتخبين 

بكال البلدين".يذكر أن مورو تدير أهم بلدية من حيث الكثافة السكانية واستقبال 
الرعايا األجانب السيما المغاربة و هي بلدية مولينبيك الواقعة بمنطقة بروكسل.

واأج

  26 م�صروعا للتعرف على الإحتياطات
وجت�صيد امل�صاريع الهيكلية الكربى

 هذه اإ�سرتاتيجية
 قطاع املناجم باجلزائر

تحدث المدير العام لمجمع "مناجم الجزائر" محمد صخر حرامي عن إستراتيجية 
القطاع، مؤكدا أنها ترمي إلى تجسيد 26 مشروعا للتعرف على القدرات 

واالحتياطات المنجمية ببالدنا، باإلضافة إلى التجسيد الفعلي للمشاريع الهيكلية 
الكبرى والمتمثلة خصوصا في مشروع الفوسفات المدمج واستغالل منجم الحديد 

لغار جبيالت ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور وثاال حمزة.
عرض أمس، المدير العام لمجمع "مناجم الجزائر", محمد صخر حرامي، 

إستراتيجية تطوير هذا المجمع العمومي, أمام أعضاء لجنة الشؤون االقتصادية 
والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حسبما أفاد 

به بيان للمجلس. وفي هذا اإلطار, أكد حرامي أن إستراتيجية القطاع ترمي إلى 
تجسيد مجموعة من برامج االستكشاف يقدر عددها ب 26 مشروعا ستسمح 

بالتعرف على القدرات المنجمية.
كما تهدف اإلستراتيجية إلى تجديد االحتياطات المنجمية عبر عملية االستكشاف 
في محيط المواقع المستغلة حاليا وذلك لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على 

مناصب العمل. واضاف ذات المسؤول، أن هذه اإلستراتيجية ستسمح  بتثمين 
الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في الصناعات التحويلية 

المباشرة لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى األسواق العالمية, مما 
سيساهم في تخفيض فاتورة االستيراد والحصول على مداخيل بالعملة الصعبة.
كما أوضح أن هذه اإلستراتيجية تشمل كذلك التجسيد الفعلي للمشاريع الهيكلية 

الكبرى والمتمثلة في مشروع الفوسفات المدمج واستغالل منجم الحديد لغار 
جبيالت ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور وثاال حمزة, إلى جانب 

استكمال مخطط تطوير مؤسسات المجمع باالنطالقة الفعلية لكل مصانع التثمين 
بعد االنتهاء من إنجازها والتي ستسمح بتغطية االحتياجات الوطنية المستوردة 
والتي تدخل في الصناعات التحويلية, وتثمين االستغالل الحر في الذهب عبر 

انجاز مناضد الستالم خام الذهب المحصل عليه من المؤسسات المصغرة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة أن االحتياطات المنجمية التي تزخر 

بها الجزائر تعتبر "ورقة رابحة" تعول عليها الدولة من أجل كسب رهان تنويع 
االقتصاد والخروج من دائرة االعتماد على المحروقات حيث تطمح الدولة 

للوصول إلى 7 مليارات دوالر كرقم صادرات خارج المحروقات.
من جهتهم, طرح النواب جملة من التساؤالت تمحورت أساسا حول ضرورة 
القيام بإحصاء لمختلف الثروات المنجمية التي تزخر بها البالد, وعن القدرات 
التحويلية من أجل تفادي تصدير الثروات كمادة أولية. كما طرحوا مشكل عدم 

تجديد عقود استغالل المناجم باإلضافة الى طرح مشكلة تسرب المياه داخل 
المناجم وعدم ضخها والتي تعرقل عملية االستغالل.

وطالب أعضاء اللجنة من جهة أخرى, بتوضيح إستراتيجية الدولة فيما يتعلق 
بتنظيم المحاجر, متسائلين عن صيغة االعتماد على شركات المناولة بدال من 
اللجوء إلى التوظيف المباشر الذي يسمح بخلق مناصب شغل جديدة. ودعوا 

أيضا إلى ضرورة اللجوء إلى عقد اتفاقيات مع معاهد البحث والجامعات من أجل 
االستفادة من النظريات الحديثة في مجال استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لرفع 

مستوى اإلنتاج, وفقا للبيان.
م .ذ

اأ�صار اإىل �صرورة جتديد العهد مع مبداأ عدم الإنحياز الذي تلتزم به

قوجيل يوؤكد اعتزاز اجلزائر بالعالقات التاريخية واملميزة مع رو�سيا



 أكد تقرير لمنظمة " أوابك" أن صادرات 
الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال 

خالل الشهور التسعة األولى من 2022 ارتفع 
لنحو 84,4 مليون طن بنسبة نمو على أساس 

سنوي قدرت بـ 1,9 بالمئة".
وأوضحت المنظمة أن أداء الدول العربية بقي 

قويا خالل الربع الثالث من عام 2022 إذ 
قدرت الصادرات العربية من الغاز الطبيعي 

المسال بنحو 28 مليون طن مقابل 2ر26 
مليون طن خالل الربع المماثل من عام 

2021 بنسبة نمو على أساس سنوي بـ 9ر6 
بالمئة، وأرجعت ذلك إلى تنامي الصادرات 

بشكل ملحوظ من قطر وسلطنة عمان 
ومصر.

ولدى تطرقه لصادرات كل بلد، اعتبر 
التقرير، بخصوص الجزائر, أنها "تأتي على 
قائمة الدول ذات الموثوقية العالية في توفير 

إمدادات الغاز إلى عمالئها".
ووفقا لنفس المصدر، فقد سجلت الصادرات 
العربية من الغاز المسال في الربع الثاني من 
2022  نحو 9ر28 مليون طن وذلك مقابل 
6ر27 مليون طن خالل نفس الفترة من عام 

2021 بنسبة نمو على أساس سنوي قدرت بـ 
7ر4 بالمئة .

وبخصوص الطلب في األسواق العالمية، 

فقد واصل ارتفاعه مدعوما بتطور الطلب 
غير المسبوق من السوق األوروبي، حيث 

بلغ إجمالي الواردات خالل الربع الثاني من 
العام الفارط 5ر95 مليون طن مقارنة بنحو 
5ر92 مليون طن خالل الربع نفسه من عام 
2021 ليرتفع الطلب العالمي إلى 97 مليون 

طن خالل الربع الثالث من عام 2022، مقابل 
90 مليون طن خالل الفترة ذاتها من عام 

2021 بنسبة نمو على أساس سنوي قدرت بـ 
8بالمئة، حسب معطيات أوابك.

من جانب آخر وبالنسبة لتطورات المشاريع 
المخطط لها في مجال الهيدروجين في الدول 

العربية، الحظ التقرير ان عام 2022 شهد 
"نشاطا غير مسبوق" في سبيل تعزيز التعاون 

والشراكة الدولية في هذا المجال والسعي 
نحو تنفيذ مشاريع كبرى وتوقيع مذكرات 

تفاهم إلنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا 
الخضراء والتوسع في إنتاج الهيدروجين 
األزرق أو مشتقاته مثل األمونيا الزرقاء.

وفي سياق ذي صلة، أوضح التقرير الشهري 
الصادر عن منظمة الدول المصّدرة للنفط 

"أوبك" أمس، أن إنتاج الجزائر النفطي 
تراجع إلى 1.015 مليون برميل يومًيا خالل 

ديسمبر الماضي، مقابل 1.026 مليون برميل 
يومًيا في نوفمبر الثاني السابق له، و1.050 

مليون برميل يومًيا خالل أكتوبر 2022.
ورغم التراجع الشهري، جاء إنتاج الجزائر 

من النفط الخام في ديسمبر الماضي أعلى 
من الحصة المقررة للبالد وفًقا التفاق تحالف 

"أوبك+" خالل الشهر، والبالغة 1.007 
مليون برميل.

من جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن إنتاج 
دول أوبك ارتفع بمقدار 91 ألف برميل يوميا 
خالل ديسمبر األول 2022، ليسجل 28.971 

مليون برميل يومًيا خالل ديسمبر 2022، 
مقابل 28.879 مليون برميل يومًيا في 

نوفمبر الثاني السابق له.
وجاء إنتاج دول المنظمة مرتفًعا، بالتزامن مع 

قرار تحالف أوبك+ المتضمن خفض إنتاج 
النفط بمقدار مليوني برميل يومًيا بدًءا من 

نوفمبر 2022، حتى ديسمبر 2023.
ومن أبرز الدول التي ارتفع إنتاجها السعودية، 

ليصل إلى 10.478 مليون برميل يومًيا، 
كما زادت إمدادات إنتاج نيجيريا لتصل إلى 
1.267 مليون برميل يومًيا، وارتفع أيًضا 
إنتاج أنغوال من النفط إلى 1.134 مليون 

برميل يومًيا.
وفي المقابل، تراجع إنتاج 7 دول أعضاء 
بمنظمة أوبك خالل الشهر، ومنها الكويت 

والكونغو والجزائر.

اأكد مدير الأمن الداخلي لدى �شركة 

"�شوناطراك"، منري بلح�شني، اأم�س، بان 
جممع �شوناطراك قد تبنى ا�شتعمال 

انظمة الوقاية ومكافحة الهجمات 

ال�شيربانية التي ت�شتهدف املعطيات 

ال�شرتاتيجية، وهو يتوفر على 

المكانيات التكنولوجية التي ت�شمح له 

مبواجهة هذا النوع من الهجمات.

ق. اإ

أوضح منير بلحسين، خالل تدخله على 
أمواج اإلذاعة الوطنية، بان الشركة الوطنية 
للمحروقات قامت باتخاذ اجراءات و تدابير 

لتحسيس المستعملين من اجل الوقاية من هذا 
النوع من التهديدات، مضيفا ان هناك يقظة 
تكنولوجية و تطوير للخبرات على مستوى 

الشركة.وتابع قوله أن "التهديد قد عرف 
اليوم تطورا على المستوى التكنولوجي، 

حيث تواجه الشركات البترولية تهديدا جديدا 
يتمثل في التهديد السيبراني و الذي يمكن ان 
يستهدف انظمة التسيير و االستغالل و بنوك 

المعطيات المتعلقة بوضعية االحتياطات 
و المنشآت و مسار اإلنتاج"، موضحا ان 

مسالة التهديدات السيبرانية تتكفل بها مديرية 

مختصة على مستوى سوناطراك.
كما أشار بلحسين، إلى أن المجمع النفطي 

يتوفر على كفاءات جزائرية في مجال األمن 
السيبراني واألمن التكنولوجي للمنشآت 

وسياسة السهر على ديمومة هذه الخبرات 
.واضاف ذات المسؤول أن سوناطراك 
وبفضل الوسائل التكنولوجية المتطورة، 

استطاعت إن تواجه هذا النوع من الهجمات 
"بكل جدارة.«

 أما فيما يخص األمن الداخلي للمواقع 
و المنشآت الطاقوية للشركة الوطنية 

وشركائها، فقد أكد ذات المتدخل على ضمان 
تكوين شبه عسكري منذ سنة 2013 إلى 
يومنا هذا، لـ 10000 عونا لدى مراكز 
التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، 

فضال عن برنامج تكويني لـ 8000 عونا 
اخرين.

وبالموازاة مع ذلك -يضيف ذات المسؤول- 
فان األعوان المكونين يقومون بإجراء 

تمارين محاكاة على مستوى المواقع تحت 
إشراف ضباط مصالح األمن بغية استخالص 

الدروس و تحسين القدرات المتعلقة 
بالتفاعلية، كما تطرق إلى "برنامج تحديث 

واسع ألنظمة المراقبة و التصدي لالختراق 

و مراقبة الدخول إلى المواقع الحساسة"، 
مشيرا إلى أن سوناطراك قد وضعت ضمن 

اتفاقية إطار مع مؤسسة مختصة تابعة 
للجيش الوطني الشعبي نظاما جديدا للمراقبة 

على مستوى عدد كبير من المواقع، مع 
وضع كاميرات متطورة و ذات فعالية كبيرة، 

فضال عن مزيد من العوائق المادية.
وأضاف المسؤول ذاته "اننا قمنا ايضا 
بتكثيف وسائل المراقبة الجوية لمنشآتنا 

وخطوط االنابيب"، معلنا في ذات الصدد 
عن "توظيف مئات أعوان األمن الداخلي 

خالل سنة 2023"، و ذلك من اجل تشبيب 
مستخدمي هذا الجهاز.اما فيما يخص 

التمويل، فقد أوضح المتدخل بان سوناطراك 
قد خصصت ميزانية تقدر بـ 58 مليار دج 
اي ما يعادل 400 مليون دوالر مخصصة 

لتغطية تكاليف االمن الداخلي.
وخلص بلحسين في األخير إلى التأكيد بان 

هذه الميزانية تغطي تكاليف التجهيزات 
والتكوين وصيانة أجهزة الحماية واألجور 

وكذا االستثمارات الهادفة إلى عصرنة 
إمكانيات تامين مواقع االستكشاف واإلنتاج، 

فيما تم تخصيص ميزانية خاصة للجانب 
المتعلق بالوقاية من التهديدات السيبرانية.
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اأكرث من مليون برميل اإنتاج اجلزائر من النفط يف دي�شمرب الفارط

"اجلزائر ذات موثوقية عالية 
يف توفري اإمدادات الغاز لزبائنها"

عزيز. ط 

 تكثيف و�شائل املراقبة اجلوية للمن�شاآت وخطوط الأنابيب

 املن�شاآت الطاقوية لـ "�س�ناطراك" م�ؤمنة وحممية من الهجمات ال�سيربانية

 نور الدين بن براهم يت�شلم مهامه

 رئي�شا ملر�شد املجتمع املدين وي�شرح

 �سنطرح روؤية اإ�سرتاتيجية 
لتكوين قادة املجتمع املدين

ت�شلم نور الدين بن براهم، اأم�س باجلزائر العا�شمة، مهامه اجلديدة 

على راأ�س املر�شد الوطني للمجتمع املدين، خلفا لعبد الرحمان 

حمزاوي، وذلك بعد تعيينه من طرف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 

تبون، مبوجب مر�شوم رئا�شي وقعه الأربعاء املا�شي.

 
ع.ط

وخالل مراسم استالم وتسليم المهام التي جرت بحضور إطارات وموظفي 
المرصد, عبر بن براهم عن "عرفانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها 

في شخصه لقيادة هذا المرصد", مبرزا "الديناميكية التي تعرفها الجزائر 
ومساعي إشراك المجتمع المدني, ومن خالله الجمهور العام, في تجسيد 

المواطنة الفعالة".
وفي هذا اإلطار, أكد أنه يملك تصورا ورؤية استراتيجية سيعرضها خالل 

اجتماع مجلس المرصد خالل األيام القادمة, بهدف "اإلسراع في إطالق رؤية 
تعتمد على استشارة وطنية مفتوحة عن طريق وسائل اإلعالم واالنترنت, 

ترتكز على 5 محاور أساسية ستبنى عليها استراتيجية المرصد, والتي تتضمن 
بناء قدرات وتدريب وتكوين قادة المجتمع المدني على المستوى الوطني لجعله 

شريكا أساسيا في الحكم الراشد, وتمكينهم ضمن مقاربة جديدة من األدوات 
إلدارة وتسيير المشاريع وتمويلها إلى جانب العمل االقليمي والدولي وتوظيف 

الخبرات والكفاءات الجزائرية بالخارج".
وبالمناسبة, نوه الرئيس الجديد للمرصد الوطني بالجهود الكبيرة التي بذلها 

حمزاوي وكل إطارات وموظفي المرصد خالل السنة الماضية، كما أبرز أهمية 
"فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع فعاليات المجتمع المدني بخصوص عدة 
مسائل أبرزها قانون الجمعيات, إلى جانب العمل التطوعي والتوعوي لالرتقاء 

بالمواطنة الفعالة كعنصر أساسي في الحياة االجتماعية".
وفي ختام كلمته, أكد بن براهم أن التوجه خالل المرحلة القادمة "سيكون مبنيا 

على الحوار والبحث عن الكفاءات والنخب", داعيا الخبراء والفاعلين خصوصا 
الشباب منهم إلى "المشاركة في هذه االستشارة الوطنية التي ستمثل فرصة 

لالرتقاء بالمجتمع المدني وتعزيز دوره". يذكر أن الوزير األول, أيمن بن عبد 
الرحمان, كان قد أشرف باسم رئيس الجمهورية, قبل يومين, على تنصيب السيد 

نور الدين بن براهم رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني.

لالإطالع على اأراء وتطلعات ال�شباب

 حيداوي يربز اأهمية املجم�عات
 ال�شبابية املركزة

أبرز رئيس المجلس األعلى للشباب, مصطفى حيداوي, أول أمس، بالبيض 
أهمية المجموعات الشبابية المركزة في اإلطالع على أراء وتطلعات الشباب.

وأشار حيداوي لدى إشرافه بدار الثقافة والفنون "محمد بلخير" لعاصمة الوالية 
على انطالق فعاليات "المجموعات الشبابية المركزة" التي بادر بها ذات 

المجلس، الى أهمية هذه المجموعات في االلتقاء بالشباب عبر مختلف واليات 
الوطن واالستماع إلنشغاالتهم وأرائهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم.
وأضاف ذات المسؤول أن المجلس األعلى للشباب يسعى من خالل العمل 

الميداني والتواصل المباشر مع الشباب إلى تعريفهم بهذه الهيئة اإلستشارية 
واألدوار المنوطة بها ونشاطاتها وخطط عملها، وأيضا لتبادل األفكار واآلراء 

التي تصب في صميم اهتمامات الشباب، كما يسعى المجلس الذي يعمل في 
إطار مبدأ تكريس الديمقراطية التشاراكية, إلى إشراك الشباب في إعداد الخطة 

التي يطمح إليها ضمن هذه اللقاءات التي تهدف إلى تبني توجه يقوم على 
التواصل ورفع االنشغاالت والمقترحات ومواصلة تحقيق اإلنجازات لهاته 

الشريحة من المجتمع التي يمكن أن تساهم في تحقيق طفرة في التنمية وفق نفس 
المتحدث. 

لإلشارة, فإن فعاليات "المجموعات الشبابية المركزة" التي أطلقها المجلس 
األعلى للشباب عرفت مشاركة حوالي 200 شاب وشابة من والية البيض. وقد 

برمج لقاءان مماثالن في الفترة المسائية بكل من بلدتي األبيض سيدي الشيخ 
وبريزينة وفقا للمنظمين.وستتواصل هذه الفعاليات التي أعطيت إشارة انطالقها 

أول أمس من والية سعيدة, إلى غاية نهاية شهر يناير الجاري لتمس جميع 
واليات الوطن.

ق. و

 تهدف اإىل تعزيز التعاون املوؤ�ش�شاتي

اتفاقية بني املحكمتني الد�ست�رية والعليا
جرى أمس، التوقيع على اتفاقية بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا 

بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية بين 
الهيئتين.

وتم التوقيع على هذه االتفاقية من طرف كل من رئيس المحكمة الدستورية, 
عمر بلحاج, والرئيس األول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, بمقر المحكمة 

الدستورية.
 و عقب التوقيع, صرح بلحاج أن هذه االتفاقية تهدف إلى "تعزيز التعاون 

المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية وتوفير إطار مالئم 
لتنظيم الدورات المهنية وبرامج التكوين لفائدة إطارات وموظفي الهيئتين", 

باإلضافة الى "إنشاء فرق بحث مشتركة, السيما في مجال االجتهاد الدستوري 
والقضائي".

وأضاف أن هذه االتفاقية "تندرج ضمن مساعي نشر الثقافة الدستورية ونسج 
عالقات مع المؤسسات الشريكة من أجل خلق ديناميكية عمل قائمة على روح 
التحاور والتكامل المؤسساتي في ظل جزائر جديدة قوامها المؤسسات وسلطة 

القانون".
كما أعرب عن يقينه بأن هذه الخطوة "ستساهم في تجسيد الممارسات 

الجيدة وتنمية قدرات الموظفين في المؤسستين, خاصة في مجال الدفع بعدم 
الدستورية", وهو ما سيكون له --مثلما قال-- "وقع على تكريس حقوق االنسان 

وحريات المواطن التي يضمنها الدستور في إطار دولة القانون".
اإ. �س



أوضح الوزير لدى تفقده لوحدة التوزيع "وسط" 
التابعة لمجمع صيدال, التي تقع بالمنطقة الصناعية 

بن بوالعيد, في إطار زيارة تفقد قادته الى والية البليدة 
أول أمس، أن الشروع في "مراجعة تنظيم و تسيير 

هذا المجمع العمومي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي يولي عناية كبيرة 

لهذا الملف".
وأكد أن "الوقت حان لتجديد تسيير هذا المجمع ليكون 

قاطرة صناعة األدوية بالجزائر بهدف تغطية جميع 
احتياجات السوق الوطنية مستقبال و وضع حد لالعتماد 

على المخابر األجنبية", متأسفا للوضع الذي وصل 
إليه المجمع بسبب "بعض األطراف التي تعمدت 

"تحطيمه", كما قال.
وتأسف الوزير كون مجمع صيدال الذي كان يغطي 

نحو 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية سابقا لم 
يعد يغطي سوى  نحو 2 بالمائة فقط حاليا, كما أن عدد 

أنواع األدوية التي كان يصنعها انخفضت من 350 
إلى 70 نوعا حاليا, حسب عون. وفي نفس المساعي 
الرامية لتطوير مجمع صيدال, أمر الوزير بمراجعة 

أجور العمال وتطبيق األجور الجديدة في شهر مارس 
المقبل .«وزير الصناعة الصيدالنية علي عون، 

تحدث أيضا عن رفع أغلبية العراقيل التي كانت تعيق 
تجسيد مشاريع صناعة األدوية التي واجهها الراغبون 
في االستثمار في هذا المجال.وقال الوزير إن دائرته 

الوزارية عملت على "رفع أغلبية العراقيل التي كانت 
تواجه الراغبين في االستثمار في مجال صناعة األدوية 

و المستلزمات الطبية.«
وأضاف أن جل هذه العراقيل "خيالية وغير قانونية 

الهدف منها تعطيل االستثمار في هذا المجال 
لتشجيع االستيراد", مشيرا إلى "وجوب تجاوز 

العديد من الصعوبات لتطوير صناعة األدوية و 
تغطية االحتياجات الوطنية".وبالمناسبة, دعا جميع 

المستثمرين إلى "الدفاع عن حقوقهم والتبليغ عن أية 
اختالالت بوزارة الصناعة الصيدالنية للعمل على 

وضع حد لها و محاسبة المتسببين فيها.«
وفي سياق متصل, أشاد الوزير بتطور سوق األدوية 
بالجزائر "الذي هو في ازدهار مستمر" الفتا إلى أن 

األدوية محلية الصنع تغطي حاليا نحو 60 بالمائة من 
احتياجات السوق الوطنية ومن المرتقب أن ترتفع هذه 
النسبة مستقبال عقب دخول عدد من المصانع الجديدة 

حيز الخدمة ال سيما تلك المتخصصة في إنتاج األدوية 
الخاصة بمرضى السرطان واألمراض المزمنة.

ع.ط
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 بعد دخول حيز اخلدمة 

عدة م�ساريع �ُسرع يف جت�سيدها

جممع "ديفاندو�س" يطمح لتحقيق"رقم 
اأعمال" قيا�سي ال�سنة اجلارية 

حقق مجمع الصناعات المحلية "ديفاندوس"رقم اعمال قدره 37 مليار دج في 
2022، بارتفاع قدره 11 بالمائة مقارنة ب 2021 وزيادة في القيمة المضافة بنسبة 

6 بالمائة."،  بينما يطمح المجمع لتحقيق مزيد من النتائج اإليجابية خالل السنة 
الجارية من خالل الى رفع رقم أعماله إلى 43 مليار دج في 2023 ورفع ناتجه 

الصافي بأكثر من 200 بالمائة، السيما بعد دخول حيز الخدمة عدة مشاريع شرع 
المجمع في تجسيدها.

وتم عرض هذه النتائج خالل اجتماع مع مسؤولي المجمع و الفروع و المؤسسات 
التابعة له، ترأسه وزير الصناعة، احمد زغدار، أمس األول و ذلك في اطار 
مواصلة سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية العمومية،  حسب بيان 

للوزارة.وتم في هذا االطار، عرض حصيلة نشاطات المجمع الذي حقق في 2022 
رقم أعمال قدر ب 37 مليار دج بارتفاع 11 بالمائة مقارنة ب 2021 وزيادة في 

القيمة المضافة ب 6 بالمائة.
كما تم إبراز المؤسسات والفروع التي حققت نتائج ايجابية وتتمتع بصحة مالية 

جيدة وتلك التي تعاني من صعوبات، السيما المالية، حسب البيان.ويطمح مجمع 
"ديفاندوس"، الى رفع رقم أعماله إلى 43 مليار دج في 2023 )+ 27 بالمائة( 
ورفع ناتجه الصافي بأكثر من 200 بالمائة، السيما بعد دخول حيز الخدمة عدة 

مشاريع شرع المجمع في تجسيدها تتعلق أساسا بمصانع للسيراميك واآلجر والتي 
ستمكن من مضاعفة إنتاج المجمع من هذه المواد

.ويضم المجمع العمومي، الذي يعد أحد أهم المجمعات الصناعية العمومية، لتواجده 
في غالبية واليات الوطن، بطاقة تشغيل تقارب 15.000 موظف، في حافظته 14 

فرعا تنشط في مجاالت متعددة على غرار مواد البناء، السيراميك، تصنيع البناءات 
الجاهزة، صناعة األثاث والنجارة، التحويل المعدني، اإلنارة العمومية وتسيير 

المناطق الصناعية، باإلضافة إلى تقديم خدمات الخبرة، بحسب ذات البيان.
وبالمناسبة، استعرض مسؤولو المجمع أبرز المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور 

المجمع بالشكل المطلوب، منها ما هو متعلق بالظروف االقتصادية العالمية وأخرى 
بوضعية بعض الفروع والمؤسسات التابعة له، السيما فيما يتعلق بالمديونية.وبعد 

أن نوه بأهمية هذا المجمع من حيث قدرته على توفير مناصب الشغل، توزيعه 
الجغرافي وكذا الفروع التي ينشط فيها، دعا زغدار إلى "مضاعفة المجهودات 

لتحسين نتائج المجمع وأيضا مضاعفة وتيرة اإلنتاج وتنويعه بالنظر إلى المؤهالت 
واإلمكانيات الكبيرة التي يملكها"، وهو ما يمكنه من سد حاجيات السوق المحلية 

والتوجه نحو التصدير  .كما شدد الوزير على "ضرورة  تحسين نوعية المنتجات 
والجودة وتوسيع استعمال التكنولوجيا لمضاعفة المردودية وتقليص األعباء 

للتحكم في تكاليف اإلنتاج وزيادة القيمة المضافة، وأيضا تطوير تقنيات التسويق 
لكسب حصص سوقية جديدة.وحث، في هذا الخصوص،على إنشاء مخابر للبحث 

والتطوير وتشجيع االبتكار بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهة أخرى،اعطى الوزير تعليمات بتثمين أصول الشركات والوحدات غير 

المستغلة وإعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي 
تعاني من صعوبات كبيرة.وأوصى زغدار أيضا بإعادة تأهيل المؤسسات التابعة 

له من خالل وضع مخطط تطوير وتحديث مدروس .كما تطرق إلى ضرورة 
تحسين الحوكمة من خالل استقطاب الكفاءات، برامج تكوين دورية للموظفين 

وإنشاء مراكز ومخابر البحث والتطوير ووضع نظام معلوماتي وتسريع عملية 
الرقمنة.وذكر الوزير أيضا بعقود النجاعة التي ستكون معيارا لتقييم أداء المجمعات 

الصناعية العمومية ابتداء من 2023، وفقا لذات البيان.
�ش. زمو�ش

بعد التوقيع على اتفاقية مع �صريك اقت�صادي لهذا البلد

األب�سة "جيتك�س" يف ال�سوق 
الت�سادية قريبا

تتأهب الشركة الوطنية للنسيج والجلود "جيتكس" لتصدير منتجاتها من األلبسة نحو 
تشاد بعدما تم إمضاء اتفاقية مع شريك اقتصادي لهذا البلد.

قال مساعد الرئيس المدير العام لشركة "جيتكس عبد القادر حمدي منصور، 
في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية أمس، على هامش الطبعة الثانية لصالون 

االستثمارات الجزائرية والتبادالت التجارية الدولية التي يستضيفها مركز االتفاقيات 
محمد بن أحمد لوهران، أن الشركة تحضر إلمضاء عقد في األيام القادمة مع هذا 

الشريك التشادي يحدد احتياجاته بصفة مفصلة. وينتظر أن تخص عمليات التصدير 
األولى ألبسة من تصنيع "جيتكس", حسب نفس المسؤول, الذي ذكر بأن الشركة 

تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات, على غرار المنسوجات والمالبس إضافة 
إلى المنتجات الجلدية واألحذية.وتسعى الشركة إلى استعادة مكانتها في السوق 

الوطنية من جهة, وتبوأ مكانا في األسواق الخارجية وال سيما اإلفريقية من جهة 
أخرى, حسب ذات المسؤول مؤكدا أن الدولة تشجع هذا التوجه الذي ينصب في 

سياستها لتنويع اإلنتاج الوطني وتقليص فاتورة االستيراد وزيادة حجم الصادرات 
خارج المحروقات. ولتحقيق هذه األهداف, تعتمد شركة "جيتكس" على التكوين 

بصفة كبيرة كضمان لجودة اإلنتاج, حيث يمس الموارد البشرية بمختلف مستوياتها 
ويركز أيضا على التصميم والدزاين, وفق ذات المصدر. 

وقد أمضت الشركة عقد مع الشركة الجزائرية-التركية "تايال" لتكوين موظفيها, 
فضال عن اتفاقية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين الستحداث مقاييس 

حول النسيج لتكوين طلبة مختصين للعمل في الشركة الحقا.
اإ. �ش

املدير العام للديوان الوطني لالأرا�صي الفالحية يك�صف:

من�سة رقمية خا�سة للراغبني يف اال�ستثمار 
يف جمال اال�ست�سالح الفالحي

 
يرمي المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح األراضي التابعة لألمالك 

الخاصة للدولة في إطار االمتياز الفالحي إلى تسهيل الحصول على هذه األراضي 
لالستصالح في إطار االمتياز, حسبما أبرزه أمس بوهران المدير العام للديوان 

الوطني لألراضي الفالحية, لعناصري محمد أمزيان.
وذكر لعناصري, خالل تجمع جهوي لمدراء المصالح الفالحية والمدراء المحليين 

للديوان الوطني لألراضي الفالحية لواليات غرب بالد من تنظيم ذات الديوان 
بمعية بنك الفالحة والتنمية الريفية, أن هذا المرسوم يحدد شروط المستثمرين الذين 

يتم منحهم أراضي فالحية الستصالحها في إطار االمتياز بعد تحديد محيطات 
فالحية جديدة. وأشار ذات المسؤول الى أن الهدف األساسي لهذا المرسوم التنفيذي 
المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 هو "ضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات االستصالح 
الفالحي على مستوى الجدوى االقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية إضافة 

إلى الحصول على مستثمر فالحي "بمعنى الكلمة" هدفه األساسي خدمة األرض 
والحفاظ على مواردها وتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب في الوسط 

الريفي".ويهدف المرسوم –حسب المدير العام للديوان الوطني لألراضي الفالحية- 
إلى "تعزيز المكتسبات المحققة في المجال الفالحي وإنشاء محيطات فالحية جديدة 

قادرة على إحداث التنمية في مناطقها وكذا الرفع من نسبة تغطية االحتياجات 
الغذائية بالجزائر".

كما نوه ذات المسؤول بالنظرة االستشرافية لرئيس الجمهورية, في هذا األساس 
الذي أكد في عديد المرات على أهمية اإلستثمار الفالحي في دفع عجلة التنمية 

االقتصادية وتطوير مجاالت متعددة متعلقة بالفالحة والصناعات التحويلية.وثمن 
لعناصري "الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير العقارات الفالحية وترقية 
الموارد واستحداث الثروة ومناصب الشغل في القطاع الفالحي<<. وقد تم وضع 
منصة رقمية خاصة لفائدة الراغبين في االستثمار من أجل الحصول على أراضي 

فالحيه لالستصالح في إطار االمتياز مع الشفافية التامة وتسهيل معالجة ملفات 
المستثمرين.

ق. و

وزير ال�صناعة ال�صيدالنية ي�صهر �صيف احلجاج يف وجه املخالفني

مبا�سرة حتقيق يف وجهة اأدوية مر�س 
ال�سرطان التي ينتجها "�سيدال"

ك�صف وزير ال�صناعة ال�صيدالنية، علي عون عن مبا�صرة حتقيق يف وجهة اأدوية مر�ش 

ال�صرطان التي يقوم جممع �صيدال باإنتاجها، فيما اأعلن عن ال�صروع يف جتديد تنظيم وت�صيري 

جممع �صيدال بهدف ا�صرتجاع مكانته يف �صوق االأدوية باجلزائر.

عون ي�صتقبل ال�صفري الفرن�صي باجلزائر

نحو اإعادة تفعيل امل�سروع امل�سرتك بني "�سيدال" و"�سانويف"

زغدار ي�صتقبل الرئي�ش املدير العام ملجمع "اأدلر"

تعزيز ال�سراكة اجلزائرية االإيطالية يف املجاالت ال�سناعية، الفالحية والطاقوية 

استقبل وزير الصناعة الصيدالنية علي عون،أمس ، 
فراسوا غوييت سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر، 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وقد سمحت المحادثات، التي تندرج في إطار تعزيز 

الشراكة الجزائرية الفرنسية، بدراسة مدى تقدم 
التعاون الثنائي و كذا آفاق تعزيزه في مجال الصناعة 
الصيدالنية ، استعدادا النعقاد اجتماع مجموعة العمل 
االقتصادية الجزائرية الفرنسية task force المقرر 

عقده بتاريخ 25 جانفي بالجزائر وكذا تحضيرا للدورة 
المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتعاون 

االقتصادي COMEFA في مارس المقبل في باريس. 

كما شكل اللقاء وفق ذات المصدر- فرصة لكال 
الطرفين للتعبير عن استعدادهما لدعم الشراكة الثنائية 

وتشجيعها ،ال سيما من خالل إعادة تفعيل وتعزيز 
المشروع المشترك بين صيدال وسانوفي، من خالل 

توسيع و تنويع نطاق المواد الصيدالنية المنتجة و 
المجالت العالجية المختصة.

 و في هذا اإلطار، جدد وزير الصناعة الصيدالنية، 
التأكيد على رغبة الجزائر في رؤية مجمع "سانوفي" 
يحترم التزاماته ويشرع في اآلجال المتفق عليها في 

عملية تصنيع األنسولين بنمط إنتاج كامل. 
كما تطرق الطرفان إلى ضرورة إعادة توجيه 

االستثمارات الفرنسية نحو مشاريع إنتاج ذات قيمة 
مضافة عالية مع نقل التكنولوجيا وتوقعات التصدير 

نحو األسواق األفريقية. فيم تم االتفاق على تنشيط 
التعاون المؤسسي الجزائري الفرنسي من خالل 

استئناف المناقشات لتوقيع مذكرتي تفاهم. األولى 
بين وزارة الصناعة الصيدالنية الجزائرية ووزارة 

الصحة الفرنسية. والثانية بين الوكالة الوطنية للمواد 
الصيدالنية )ممكن( والوكالة الوطنية لسالمة األدوية 

والمنتجات الصحية )ANSM( لتشجيع ودعم التعاون 
بين المؤسسات الصيدالنية المختلفة في كال البلدين.

م. ذ

أبرز وزير الصناعة، أحمد زغدار، رغبة الجزائر 
في إقامة شراكات مع اإليطاليين في العديد من 

المجاالت الصناعية، الفالحية والطاقوية.
وعرض زغدار خالل استقباله للرئيس المدير العام 

لمجمع "أدلر" اإليطالي، سوديري أريفيرا، أمس 
األول أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة لالستثمار 

من تسهيالت ومزايا للمستثمرين المحليين واألجانب 
وكذلك اإلمكانيات والمؤهالت الطبيعية، الجغرافية، 

االقتصادية والبشرية.

وأكد وزير الصناعة أن الجزائر تزخر باإلمكانيات 
الكبيرة التي تمكنها من استقطاب أكبر المشاريع 

لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو 
التصدير لألسواق العربية واإلفريقية، مشيرا أيضا 

إلى الصناعات الغذائية، النسيجية والميكانيكية، التي 
تشكل فرصا للشراكة المثمرة للجانبين، رابح – 

رابح.
 ومن جهته، أبدى أريفيرا رغبة المجمع في تجسيد 
مشاريع كبيرة في الجزائر ببعدها االفريقي، مشيرا 

إلى أن زيارته إلى الجزائر لتحديد المشروع أو 
المشاريع التي يمكن أن تكون محل شراكة مربحة 
للجانبين الجزائري واإليطالي، كمرحلة أولى في 
قطاع غيار الميكانيك لمختلف أنواع السيارات، 

وبمرافقة تكنولوجية إلى جانب صناعة النسيج.ويمتلك 
مجمع "ادلر" 100 شركة عبر 34 دولة في العالم، 

ويشتغل في قطاعات السيارات، الصناعات الكيماوية، 
الطاقة، قطاع الطيران، والصناعات الغذائية.

�ش.زمو�ش



وأضاف بريشي أمس األولخالل أشغال اليوم االعالمي المنظم من طرف 
الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول أحكام قانون المالية لسنة 
أو  أجانب،  لمستثمرين  مشروعا   22 تتضمن  المشاريع  هذه  أن    2023
بالشراكة بين جزائريين وأجانب، في حين سينجز المشاريع السبع المتبقية 
من  أكثر  بإنشاء  ال29  المشاريع  هذه  وستسمح  جزائريون.   مستثمرون 
المشاريع  بأن  أضاف  الذي  المسؤول،  ذات  3700 منصب شغل، حسب 
المسجلة تغطي قطاعات مواد البناء، الطاقات الجديدة والمتجددة، الفالحة 
الكيمياوية الموجهة  التحويلية )البالستيك والمواد  بحجم كبير، الصناعات 
تم تسجيل مشروع واحد في مجال صناعة  الصناعي(، في حين  للقطاع 
السيارات، وهو المشروع الذي سينجزه مجمع "ستيالنتيس" صاحب عالمة 
"فيات.«وأبرز بريشي أن أهمية قانون االستثمار الجديد في تحسين مناخ 
التي  العراقيل  من  العديد  وإزالة  امتيازات  عدة  منح  خالل  من  األعمال، 
واجهها المستثمرون في وقت سابق، مضيفا بأن هذا القانون الجديد أعطى 
للوكالة صورة جديدة مع استحداث الشباك الوحيد، والشبابيك الالمركزية، 

والمنصة الرقمية التي سهلت اإلجراءات أمام المستثمرين.
هذه التحفيزات موجهة لت�صجيع اال�صتثمار والت�صدير 

من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، أن ما تضمنه 
االجراءات  لجملة  تكملة  جاء  تحفيزات،  من   2023 لسنة  المالية  قانون 
االستثمار  لتشجيع  والرامية  العمومية  السلطات  طرف  من  المنتهجة 
والتصدير، وتبسيط الجباية.وأوضحت المسؤولة األولى عن االدارة الجبائية 
للشركات،  التحفيزات  من  العديد  تضمن   2023 لسنة  المالية  "قانون  أن 
السيما تلك المتعلقة باإلعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم 

على النشاط المهني.«وفي هذا االطار، أكدت المديرة، في عرض قدمته 
خالل هذا اليوم االعالمي الذي جرى بحضور إطارات من البنوك وشركات 
التأمين وإدارة الضرائب والجمارك، أن هذه التحفيزات والتي تضاف إلى 
تهدف  و2022   2021 لسنة  األخيرة  المالية  قوانين  ضمن  المقررة  تلك 
خلق  "بغرض  الوطنية  االقتصادية  الحركية  وبعث  االستثمار  تحفيز  إلى 
مناخ مالئم ومطمئن للمتعاملين بغية ترقية االنشطة اإلنتاجية.«كما ترمي 
إلى تشجيع الصادرات وتجسيد الشمول المالي السيما من خالل الصيرفة 
قانون  المتخذة في  بين جملة االجراءات  المديرة.ومن  االسالمية، تضيف 
المالية لسنة 2023، أشارت عبد اللطيف إلى االعفاء من الرسم على القيمة 
بمختلف  الخاصة  الموجهة لألسر،  تمويالتها  في  للبنوك  بالنسبة  المضافة 
بمنتجات "المرابحة"، "االستصناع" و "االيجارة التمليكية" بغرض اقتناء 
أو بناء مسكن، إلى جانب إعفاء الشركات من ضريبة االرباح على الودائع 

االستثمارية لمدة خمس سنوات.
تنامي ُمطرد لتعامالت ال�سرفية الإ�سالمية 

حول  عروض  لتقديم  البنوك  لممثلي  فرصة  الدراسي  اليوم  هذا  وكان 
الصيرفة  مجال  في  البنكية  مؤسساتهم  طرف  من  المحققة  االنجازات 
االسالمية.وفي هذا اإلطار، كشفت مديرة قسم الصيرفة االسالمية بالبنك 
الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، أن 31 الف حساب بنكي تم افتتاحه في 
سجلها  التي  الودائع  حجم  فيه  بلغت  وقت  في  االسالمية،  الصيرفة  اطار 
البنك العمومي في هذا المجال 4 مليار دج.بدوره، أفاد المدير العام للقرض 
الشعبي الجزائري، علي قادري، أن أكثر من 16 مليار دج من الودائع تم 

تسجيلها منذ اطالق الصيرفة االسالمية في .2020

قال وزير التكوين المهني و التمهين، ياسين مرابي، إن 
القطاع أمام تحدي كبير، وذلك بغية اإلسهام في التنمية 
االقتصادية، من خالل تكوين كفاءات مهنية عالية في 

تخصصات تتماشى وأهداف التنمية المستدامة.
أبرز مرابي خالل زيارته الميدانية التي قادته إلى والية 
والتعليم  التكوين  قطاع  أن  أمس،  أول  تموشنت  عين 
المهنيين في تحدي كبير لإلسهام في التنمية االقتصادية 
في تخصصات  عالية  مهنية  كفاءات  تكوين  من خالل 
تتماشى وأهداف التنمية المستدامة .وشدد الوزير خالل 
التكوين  بمركز  التكوينية  الورشات  من  لعدد  معاينته 
المهني و التمهين "محمد بن محمد" ببلدية حاسي الغلة 
مؤشرا  يعتبر  الذي  التمهين  نمط  تفعيل  "أهمية  على 
هاما يدل على نجاعة القطاع و الطريق األمثل لتمكين 

متخرجي القطاع للولوج إلى سوق الشغل.«
اإلقتصاديين  بالشركاء  الحكومي  المسؤول  ذات  ونوه 
الذين" أثبتوا دوما تعاونهم مع قطاع التكوين من خالل 
اإلقتصاديين". المتعاملين  المبرمة مع عديد  اإلتفاقيات 

لمزرعة  بنموذج  خاص  تصميم  على  الوزير  واطلع 
المهني  التكوين  ابتكار عدد من مراكز  إيكولوجية من 
بالوالية حيث دعا إلى تجسيد هذا المشروع  في أقرب 
اآلجال. كما أشرف بالمناسبة على التوقيع على اتفاقيتي 

الصيد  مديرية  من  كل  و  بالوالية  قطاعه  بين  شراكة 
القطاع  مهني  غرفة  و  الصيدية  المنتجات  و  البحري 
تهدف إلى وضع الهياكل و الخبرات المتوفرة في خدمة 
"بلحاج  جامعة  مع  ثانية  إتفاقية  إلى  إضافة  القطاعين 
و  المقاوالتية  دار  بين  تعاون  فضاء  لخلق  بوشعيب" 
التكوين  .وبمركز  المهنيين  اإلدماج  و  المرافقة  دار 
إيجاد  ضرورة  على  الوزير  أكد  المالح  ببلدية  المهني 
اآلليات الكفيلة لتسويق منتجات متربصي القطاع ضمن 

المقاربة اإلقتصادية التي يتبناها القطاع.
المياه  وإلى جانب ذلك، أشرف مرابي بمحطة تصفية 
تعاون  اتفاقيات  إبرام  على  تارقة  ببلدية  المستعملة 
والديوان  المائية  الموارد  بالوالية ومديرية  قطاعه  بين 
البحر  مياه  تحلية  محطة  مع  وأخرى  للتطهير  الوطني 
مع مصنع  أيضا  و  عدة  بن  سيدي  ببلدية  الهالل  بشط 
لهذه  الميدانية  زيارته  خالل  صاف  ببني  اإلسمنت 
تجسيد  إلى  اإلتفاقيات  .وتهدف هذه  العمومية  المنشآت 
باستقبال  التكفل  يخص  فيما  تنسيق  و  تعاون  إطار 
متربصي القطاع في التخصصات التكوينية ذات الصلة 
التعليم  و  التكوين  لقطاع  الشعب  مدونة  إثراء  أيضا  و 
هذه  احتياجات  و  تتماشى  جديدة  بتخصصات  المهنيين 

المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة.

والتعليم  التكوين  وزير  أكد  أخرى  جهة  ومن 
المهنيين،على إلتزام دائرته الوزارية بإدراج تحلية مياه 
البحر من بين أهم التخصصات في القطاع.وأشار مرابي 
الى إلتزام وزارته بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم 
الوزراء  بناء على قرارات مجلس  التخصصات وذلك 
مؤخرا والذي أدرج فيه رئيس الجمهورية, عبد المجيد 
تبون, ملف تحلية مياه البحر كضرورة حتمية لتحقيق 

األمن المائي واإلستثمار في الموارد الطبيعية.
إلى  تموشنت  بعين  القطاع  مسؤولي  الوزير  دعا  كما 
"اإلهتمام أكثر" بالشعب المهنية والتخصصات المتعلقة 
بالفالحة ومهن الغابات خاصة وأن القطاع شريك مهم 
الصيد  تخصصات  وإدراج  األخضر  السد  حملة  في 
البحري بإعتبار الوالية تزخر بشريط ساحلي معتبر مع 
ضرورة التركيز على مهن البيئة والمياه المتوفرة عبر 

مؤسسات التكوين في 43 والية.
وخالل معاينته لعدد من ورشات المعهد الوطني للتكوين 
أكد  تموشنت،  لعين  عودة"  بن  "واضح  المتخصص 
الوزير على ضرورة اإلستغالل األمثل لكل التجهيزات 
بأنآالف  مبرزا   ، القطاع  عليها  يتوفر  التي  والهياكل 
الوسائل البيداغوجية يتوفر عليها القطاع عبر الواليات 

الـ 58 وهو ما يدل على مدى إهتمام الدولة بالقطاع.

دراسي  يوم  إفتتاح  على  مرابي  أشرف  المعهد  وبذات 
تحت عنوان "المقاوالتية نتيجة مشروع مهني ناجح"، 
برنامج  في  جاءت  المقاوالتية  مقاربة  بأن  ذكر  حيث 
من  جديد  جيل  ظهور  إلى  الهادف  الجمهورية  رئيس 
رجال األعمال وكذا تطوير مفهوم عقود التكوين كآلية 
لدمج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل.
وأشار الوزير الى أنه "في إطار المقاوالتية تكون فيه 
الدولة مرافقة ألصحاب األفكار و المبادرات بعيدا عن 

الريع و الربح السريع كما كان في السابق.«
ومن جهة ثانية أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين, 
بمصنع إلنتاج القفازات الطبية التابع لإلستثمار الخاص 
توقيع  تموشنت, على مراسم  بعين  الصناعية  بالمنطقة 
إتفاقية شراكة بين المديرية الوالئية للقطاع و صاحب 
المؤسسة  لحاجيات ذات  إلى اإلستجابة  المصنع ترمي 
من اليد العاملة المؤهلة، كما أشرف أيضا على مراسم 
التابع  "إيدن"  فندق  مع  شراكة  إتفاقية  على  التوقيع 
للقطاع الخاص تهدف إلى تحديد إطار تعاون و تشاور 
التربصات  إجراء  و  المتمهنين  تنصيب  طريق  عن 
ذات  التخصصات  في  الفندقية  المؤسسة  بهذه  المهنية 

الصلة بالطبخ و الفندقة.
ع. ط
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بري�صي يعلن عن ت�صجيل 29 م�صروعا خالل �صهرين فقط 

م�ساعي اإنعا�ش اال�ستثمار املحلي
 واالأجنبي تاأتي بنتائجها 

ك�صف مدير ال�صباك الوحيد للم�صاريع الكربى واال�صتثمارات االأجنبية، التابع للوكالة اجلزائرية لرتقية اال�صتثمار،اأحمد 

بري�صي اأن هذا االأخري �صجل خالل ال�صهرين املا�صيني، 29 م�صروعا ا�صتثماريا بقيمة 92 مليار دج، وهو رقم م�صجع جاء كنتيجة 

جلهود الدولة يف انعا�ش اال�صتثمار وت�صهيل االإجراءات ورفع العراقيل على امل�صتثمرين الوطنيني واالأجانب.

�ش.زمو�ش

م�صوؤول باملجمع العمومي لل�صناعات 

امليكانيكية يك�صف:

توقعات بت�سدير 
مليار دينار من اجلرارات 
الفالحية ال�سنة اجلارية 

كشف أمس المدير المركزي المكلف باالستثمارات والشراكة بالمجمع 
العمومي للصناعات الميكانيكية فوزي  كبير، بأن المجمع ينتج حاليا ما 
بين 07 إلى 08 آالف جرار سنويا بنسبة إدماج صناعي  تقدر حاليا بـ 
62 بالمائة، مشيرا أن رهانات المجمع المستقبلية هي الوصول لنسب 
اندماج أعلى ورفع معدالت التصدير التي يتوقع أن تصل خالل السنة 

الجارية لحوالي مليار دينار.
وأوضح  كبير على أمواج اإلذاعة الوطنية األولى بأن المجمع يقوم 
حاليا بتلبية حاجيات القطاع الفالحي في مجال العتاد بنسبة 80 بالمائة 
بما فيها القدرة على إنتاج وصناعة الجرارات ذات قوة  الـ450 حصان 
لتلبية طلبات المتعاملين في قطاع الفالحة. كما -كشف المتحدث ذاته- 
عن أن الجزائر صدرت خالل 2022 حصة من إنتاج الجرارات لعدد 
من الدول  بقيمة 300 مليون دينار مردفا بالقول " نتوقع خالل سنة  
2023أن تصل الصادرات  إلى مليار دينار، ونأمل في مضاعفتها إلى 

ملياري دينار مع حلول سنة  «.2024
التوجه نحو �صناعة القاطرات البحرية 

وضمن هذا السياق، تحدث فوزي كبيرعن شروع الجزائر ألول مرة 
قاطرتين  إن  وقال  لفائدة سوناطراك،  البحرية  القاطرات  في صناعة 
جديدتين سيتم تسليمهما في غضون السداسي األخير من العام الجاري.
وعن حالة المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، قال ذات المسؤول 
الشركاء  مختلف  مع  الشراكة  على  متفتح  وهو  باستمرار  يتطور  إنه 
القطاعات  مختلف  من  شركة   29 من  يتكون  المجمع    " موضحا  
الصناعية ويشغل حاليا 07 آالف عامل " ، وأضاف قائال " حققنا رقم 
أعمال بقيمة 27 مليار دينار  خالل سنة 2022 ونأمل في بلوغ 40 

مليار دينار قبل نهاية السنة الجارية 2023."
�ش.زمو�ش

ح�صب مقرر �صادر يف العدد

 الـ90 من اجلريدة الر�صمية

اعتماد البنك الوطني لالإ�سكان
 من طرف "بنك اجلزائر"

تحصل البنك الوطني لإلسكان على االعتماد من طرف بنك  الجزائر، 
وذلك حسب مقرر صادر في العدد الـ90 من الجريدة الرسمية. ويتعلق 
األمر بالمقرر رقم 22-03, المتضمن اعتماد بنك, و الموقع من طرف 

محافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب، في 29 ديسمبر الماضي.
  03-11 األمر رقم  92 من  70 و  للمادتين  المقرر "تطبيقا  وجاء في 
المعدل  والقرض,  بالنقد  والمتعلق   2003 اغسطس   62 في  المؤرخ 

والمتمم, يتم اعتماد البنك الوطني لإلسكان ش.ذ.ا - بصفة بنك".
ويأتي هذا االعتماد بناء على المقرر رقم 22- 02,  المؤرخ في  2 
الوطني  البنك  بتأسيس  الترخيص  والمتضمن   2022 نوفمبر من سنة 
ديسمبر   6 بتاريخ  المقدم  االعتماد  على طلب  أيضا  وبناء   لإلسكان, 

الماضي من قبل البنك الوطني لإلسكان .
بباب  مقره  يقع  الذي  البنك،  لهذا  يخصص  المصدر,فانه  لذات  ووفقا 

الزوار بالعاصمة, رأسمال اجتماعي قدره ثمانون )80( مليار دج.
اإ. �ش

مرابي يوؤكد اأن قطاع التكوين املهني يف حتدي كبري لالإ�صهام يف التنمية االقت�صادية

تكوين كفاءات مهنية عالية يف تخ�س�سات تتما�سى واأهداف التنمية امل�ستدامة



و�سعته مديرية �سونلغاز جل�سر ق�سنطينة

خمططا ��ضتثنائيا ل�ضمان متوين �أمثل 
للعا�ضمة بالكهرباء و�لغاز

استثنائيا  مخططا  قسنطينة-،  جسر  مديرية   - التوزيع  سونلغاز  سطرت 
الغاز خالل  و  بالكهرباء  الجزائر  والية  لبلديات  األمثل  التموين  لضمان 
التي  )شان-2022(  المحليين  لالعبين  لألمم  إفريقيا  بطولة  فعاليات 
المديرية المحلية في  الماضية.و أوضحت  تحتضنها الجزائر منذ الجمعة 
بيان لها أمس األول  أن هذا المخطط يهدف الى تأمين التموين بالطاقين 
الكهربائية والغازية عبر المنشآت الرياضية المعنية باحتضان بطولة أمم 
منها.و  العاصمة جزءا  الجزائر  تحتضن  التي  المحليين,  لالعبين  افريقيا 
ملعب  أرضية  على  المبرمجة  الكروية  للمباريات  الحسن  السير  لضمان 
التموين  وجودة  استمرارية  حيث  من  ببراقي,  الجديد«  مانديال  »نيلسون 
بالكهرباء و الغاز, سخرت مديرية جسر قسنطينة  كل من فرق تصليح 
الكوابل و تلك المختصة في البحث عن االعطاب الى جانب فرق التدخل 
و تلك التي تعنى بالصيانة.و تابع ذات المصدر بهذا الخصوص أن هذه 
الفرق مدعمة ب 18 فرقة مقاولة معتمدة لدى المؤسسة, ناهيك عن 16 
مسؤول و مهندس واطار موزعين عبر مقر المديرية و الملعب ومراكز 
قبل  والغاز  بالكهرباء  الملعب  تموين  المسؤولة عن  المركزية  المحوالت 
أخرى,  الملعب.من جهة  أرضية  المبرمجة على  التسع  المباريات  واثناء 
أشارت مديرية التوزيع لجسر قسنطينة أنها مسؤولة كذلك عن تأمين كلتا 
الطاقتين على مستوى المركب الرياضي سيدي موسى, اين يقيم الفريق 
الوطني للمحليين و يجري حصصه التدريبية.و تم لهذا الغرض, تجنيد 9 
تقنيين مختصين تحسبا ألي طارئ, اعتبارا من ليلة 10 جانفي الجاري 

بنظام مناوبة على مدار 24 ساعة, وفقا للبيان.
�س.ز

عني الدفلى:

 �ضوناطر�ك تتكفل بتمويل م�ضروع 
تنموي بو�د جمعة

دوار  في ربط  متمثل  تنموي  بتمويل مشروع  سيتكفل مجمع سوناطراك 
الكهرباء,  توزيع  بشبكة  الدفلى,  عين  بوالية  جمعة  واد  ببلدية  الجعادنية 

بموجب اتفاقية تم توقيعها.
جمعة  واد  وبلدية  سوناطراك  مجمع  بين  األول   أمس  االتفاقية  ووقعت 
بإقامة الضيوف بالوالية بحضور الوالي عبد الغني فياللي ومسؤول قسم 
الرعاية بسوناطراك بن شيخ بلقاسم ورئيس المجلس الشعبي البلدي لواد 
جمعة.وفي تصريحه للصحافة على هامش حفل التوقيع, أكد ممثل مجمع 
االجتماعي  االستثمار  برنامج  إطار  في  االتفاقية  هذه  تسجيل  سوناطراك 
بتمويل  األمر  .2022/2023ويتعلق  لعام  الوطنية  الشركة  سطرته  الذي 
وفق  جمعة,  واد  ببلدية  بالكهرباء  مسكنا   70 من  أكثر  لربط  مشروع 

توضيحات المسؤول نفسه.
�س.ز

تب�سة:

حتديث خطوط �إنتاج
 مركب »مطاحن �لعوينات« 

�لتابع ملجمع �أغروديف 
العوينات«  »مطاحن  بمركب  اإلنتاج  خطوط  تحديث  إعادة  قريبا  سيتم 

بتبسة التابع لمجمع أغروديف.
وحسب ما كشفت عنه مصالح والية تبسة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك 
المنصرم  األسبوع  بحر  قادت  التي  العمل  زيارة  مخرجات  فإنه وضمن 
وزير الصناعة أحمد زغدار لوالية تبسة للبحث في الحلول العملية الكفيلة 
الوالية  مستوي  على  الصناعية  الوحدات  من  عدد  وتنشيط  بعث  بإعادة 
استقبل مساء أمس األول والي والية تبسة  سعيد خليل بمكتبة بمقر الوالية 
بمساعديه  مرفوقا  لرزق  أغروديفإبراهيم  لمجمع  العام  المدير  الرئيس 
المركزيين وجاءت هذه الزيارة في إطار خطة العمل الموضوعة من أجل 
التابع لمجمع  العوينات«  إعادة تحديث خطوط اإلنتاج بمركب »مطاحن 
أغروديف بجميع وحداته، وحسب ذات المصدر فقد تناول اللقاء الذي تم 
بحضور األمين العام للوالية مناقشة االليات المقترحة لتسويق امثل لمنتوج 
وحدات المركب. وتجدر اإلشارة أن مجمع أغروديف كان قد باشر منذ 
فترة إجراءات إقتناء معدات جديدة للمركب على ان تصل في أجال قريبة 

لوضعها حيز الخدمة والبدء في اإلنتاج.
�س.زمو�س
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�س.زمو�س/واج

االقتصادي،  االنتعاش  تحقيق  اطار  في  وفي 
صادرات  على  االعتماد  عن  بعيدا  التحول  و 
المحروقات، و من أجل الحفاظ على التوازنات 
انجازات  من  تحقق  ما  و  المحلية  االقتصادية 
أمومن  تلمسان  والية  والي  أشرف  اجتماعية، 
اجتماع  إنعقاد  على  األول   أمس  مرموري، 
تقييمي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الوالئي و 
بحضور األمينة العامة للوالية و رئيس الديوان 
بالنيابة إلى جانب رؤساء الدوائر )شتوان، صبرة 
و مغنية( و كذا السادة المدراء المعنيين، وتضمن 
من  استفيد  حسبما  االجتماع  هذا  أعمال  جدول 
مصالح الوالية، تقديمتقريرعنالبرنامجاالقتصادي
واإلجتماعي للوالية بعنوان السنة المالية 2023، 
وكذا عـرضحـالحوآلفـاقالتنميةاإلقتصاديةبالتنس
يقمعالوالياتاألخرىوقدتمعلىهامشهذااالجتماعاقتر

احخارطةطريقللعملعلىآفاقالتنميةاالقتصادية،ومن
خاللهذاالعملترساللىالوالياتالثمانية )08( المعنية 
)مستغانم- الشلف- سيدي بلعباس- عين تموشنت- 
معسكر- غليزان- عين الدفلى- وهران(، و هذا 
ضمن أربعة )04( ورشات المقترحة للتدخل في 
االجتماع المقبل، ليختتم هذا االجتماع بمخرجات 
تتمثل في آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية 

للسنة المالية 2023.
رفع التجميد عن 13 م�سروع ا�ستثماري 

عملية  إطار  وفي  الوالية  وبذات  بالمقابل 
الوالئية  اللجنة  بها  باشرت  التي  اإلحصاء 
تعيق دخول  التي  القيود  و رفع  بمتابعة  المكلفة 
لجميع  اإلستغالل  حيز  المستكملة  اإلستثمارية 
صعوبات،  تعرف  التي  و  المكتملة  المشاريع 

باجتماعات  متبوعة  ميدانية  خرجات  خالل  من 
الكفيلة،   الحلول  إليجاد  الفاعلين  جميع  ضمت 
أسفرت هذه العملية على  نتائج مشجعة أين بل
غعددالمشاريعالتيرفعتعنهاالقيودولمتدخلحيزاال
التي  المشاريع  بين  من  و  ستغالل13مشروعا، 
رفعت عنها القيود وتحصلت على جميع الرخص 
المحلية و التي ستشرف على االنتهاء، مشروع 
الدقة  ذات  الميكانيك  صناعة  في  »متخصص 
ببلدية  النشاطات سيدي مبارك  بمنطقة  العالية« 
بني بوسعيد والذي سيوفر أزيد من 120منصب 
شغل أثناء دخوله حيز االستغالل قريبا، باإلضافة 
إلى مشروع فندق سياحي بهضبة اللة ستي ببلدية 
تلمسان لشركة ذات مسؤولية محدودة المفروش 
و المسير والذي سيوفر أزيد من 16منصبشغل 

أثناء دخوله حيز اإلستغالل قريبا.
وم�ساريع تهيئة باإقليم بلدية جبالة 

مختلف  متابعة  وإطار  منفصل  سياق  وفي 
بلدية  إقليم  مستوى  على  التنموية  المشاريع 
أشغال  أمس  تواصلت  تلمسان  بوالية  جبالة 
بقرية اوالد  الطرقات  تهيئة و تزفيت  مشروع  
برحو )الشطر األول( ببلدية جبالة بوتيرة جيدة، 
حيث بلغت نسبة تقدم  األشغال حوالي .35% 
والي  توصيات   المشروع  ضمن  هذا  ويندرج 
الوالية »أمومن مرموري« خالل زيارة العمل 
و التفقد التي قادته إلى دائرة ندرومة بتاريخ 20 
خاللها  وقف  حيث  الفارطة،  السنة  من  أكتوبر 
على وضعية تقدم مشروع انجاز ملعب جواري 
بقرية أوالد برحو كما أمر بالتكفل بتهيئة الطريق 
لفائدة  المؤدي لهذا المرفق الرياضي و الشباني 

شباب المنطقة.

التقني  الجهوي  الملتقى  في  مشاركون  أوصى 
في  الصحيحة  الزراعية  »الممارسات  حول 
زراعة الحبوب«، أمس األول ببرج بوعريريج، 
الطرق  إتباع  أجل  من  الفالح  توعية  بضرورة 
تحسين  بهدف  الحبوب  زراعة  في  الصحيحة 
نوعية  وثبة  تحقيق  و  المردود  رفع  و  المنتوج 
التنفيذي  الجهاز  رئيس  أوضح  القطاع.و  في 
المحلي, كمال نويصر, الذي أشرف على افتتاح 
بالوالية  الضيوف  إقامة  احتضنته  الذي  اللقاء 
بأن »السلطات المحلية تعكف على جعل والية 
رائدة  كوالية  مكانتها  تستعيد  بوعريريج  برج 
في قطاع الفالحة و ذلك بفضل المقومات التي 
تعمل  »مصالحه  بأن  أضاف  عليها.»و  تتوفر 
كل  أمام  المعوقات  و  العقبات  كل  تذليل  على 
للنشاط  المدعمة  المؤسسات  كذا  و  الفالحين 
لنداء  االستجابة  »ضرورة  مبرزا  الفالحي«, 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من خالل 

تحقيق وثبة جديدة و جدية في سبيل تطوير شعبة 
مع  »االنسجام  إلى  نويصر  دعا  الحبوب.»كما 
القطاع  يعرفها  التي  التطورات  و  التحوالت 
الفالحي من خالل إدخال اآلليات العصرية في 
التي  الحبوب«  شعبة  في  السيما  النشاط,  هذا 
منها  أكثر  سيادية  »قضية  قال,  كما  أضحت, 
للغرفة  العام  األمين  أفاد  جهته  اقتصادية.»من 
الفالحية محليا, خليفة نويوة, بأن تنظيم هذا اللقاء 
يندرج في إطار تطبيق برنامج اإلرشاد الفالحي, 
مبرزا أن قطاع الفالحة بالوالية »قد شهد وثبة 
نوعية خالل الثالثي األخير من السنة المنصرمة 
للسقي  آبار  لحفر  600 رخصة  منح  من خالل 
فالحية  مستثمرة   180 ربط  تم  كما  الفالحي, 
بالكهرباء الفالحية, فيما تطمح السلطات المحلية 
األول  الثالثي  خالل  مستثمرة   250 ربط  إلى 
بالمناسبة  نوه  قد  .»2023و  الجارية  السنة  من 
التي واكبت عملية دعم  المحلية  السلطات  بدعم 

الفالحين من خالل إشرافها على عملية الحرث و 
البذر لبلوغ الهدف المسطر و هو زراعة 64 ألف 
هكتار »و التي القت استحسانا كبيرا من طرف 
الوالئي  األمين  جانبه  من  أشار  الفالحين.»كما 
لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين, حمالوي 
نابتي, إلى أن هذا اللقاء يهدف أساسا إلى »توعية 
الفالحين و اطالعهم على بعض التقنيات الحديثة 
مثل  مثمنا  المردود«,  تحسين  من  تمكنهم  التي 
لتبادل  قال, فرصة  كما  تعد,  التي  اللقاءات  هذه 
ذلك  و  الناجحة  التجارب  خصوصا  الخبرات 
االكتفاء  و  الغذائي  اآلمن  تحقيق  في  للمساهمة 
هذا  أن  إلى  اإلشارة  عامة.تجدر  بصفة  الذاتي 
بتنظيمه  بادرت  الذي  التقني  الجهوي  الملتقى 
الفالحية  الغرفة  و  الفالحية  المصالح  مديرية 
عرف مشاركة ممثلي واليات سطيف و المسيلة 

و قسنطينة و كذا برج بوعريريج.
�س.زمو�س/واج

تظاهرة  في  عارضا   20 من  أكثر  شارك 
وتشجيع  المحلي  المنتوج  لترقية  اقتصادية 
بوالية  أمس،  نظمت،  التي  الحرفيين، 
جانت بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة 
وكاالت  أصحاب  "الطاسيلي".وعرض 
بعض  الحدث  هذا  في  واألسفار  السياحة 
اإلمكانيات  و  المقدمة  السياحية  الخدمات 
بالوالية,  السياحة  قطاع  في  المتاحة 
خاصة أن والية جانت تعتبر من بين أبرز 

الوجهات التي يفضلها السياح.و من جهتها, 
الفالحة  لتطوير  إيمان"  "تنغ  قدمت جمعية 
والمحافظة على البيئة جوانب من تجربتها 
في الحفاظ على الموارد النباتية والحيوانية 
تحصي  حيث  استدامتها,  لضمان  المحلية 
التمور  من  كثيرة  أصنافا  الصدد  هذا  في 
المنتجة بمنطقة جانت, وقد عرضت عينات 
منها على الجمهور على غرار أنواع "تنغ 
الى  تكوس",  و"إن  و"تيطملت"  إيمان" 

جانب عرض عينات من المنتوجات محلية 
الصنع عن طريق استرجاع مواد بالستيكية 
الوالية  والي  دعا  مستعملة.وبالمناسبة، 
السياحية  الوكاالت  الشايب  هللا  عبد  بن 
السياحة  ترقية  جهود  في  المساهمة  إلى 
تطوير  خالل  من  وذلك  الصحراوية, 
جانت  والية  وأن  سيما  المقدمة  الخدمات 
يتوجب  هائلة  سياحية  بمؤهالت  تزخر 

تثمينها والمحافظة عليها.

بهذه  الفالحين  المسؤول  ذات  حث  كما 
الوالية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل 
الخضر  من  الفالحي  اإلنتاج  حجم  زيادة 

والفواكه لضمان تموين السوق المحلية.
اإلقتصادية  التظاهرة  هذه  من  ويتوخى 
االحتفاالت  إطار  في  نظمت  التي  المحلية, 
)يناير  الجديدة  األمازيغية  السنة  بحلول 
التجارة  مديريتي  مع  بالتنسيق   )2973
والصناعة  والسياحة  الصادرات  وترقية 

التجارة  غرفة  بمهام  التعريف  التقليدية, 
المنتوج  وترقية  "الطاسيلي",  والصناعة 
بالبيت  الماكثة  المرأة  نشاط  ودعم  المحلي 

وتشجيع الحرفيين.
وشهد هذا الحدث المحلي حضور عدد كبير 
من السياح األجانب الذين كانت لهم الفرصة 
والنشاط  الثقافي  الموروث  على  للتعرف 

الفالحي بالمنطقة.
ق. م 

الواليدر�س يف اجتماع تقيمي افاق الربنامج

 القت�سادي بالتن�سيق مع 8 وليات اأخرى 

�ل�ضلطات �ملحلية لتلم�ضان تبحث �ضبل 
�نعا�ش �ال�ضتثمار وبعث �لتنمية 

توا�سل ال�سلطات املحلية يف ولية تلم�سان البحث عن �سبل حتقيق التنمية املحلية وتعمل منذ فرتة على و�سع ا�سرتاتيجية 

لنعا�س احلركية القت�سادية بالولية وخا�سة يف جمال ال�ستثمار من خالل رفع كافة القيود والعراقيل على امل�ساريع 

املوجهة خللق الرثوة.

برج بوعريريج:

 تو�ضيات باإتباع �لطرق �ل�ضحيحة 
يف زر�عة �حلبوب لتح�ضني �ملنتوج و رفع �ملردود

جانت: �أكرث من 20 عار�ضا يف تظاهرة �قت�ضادية لرتقية �ملنتوج �ملحلي



العطلة  انتهاء  مع  متعباً  الشعر  جعل  إلى  تؤدي  التي  األسباب  تتعدد 
الصيفية، ما يستدعي اتخاذ بعض اإلجراءات التي تساعد على الحد من 
تساقطه واستعادة صحته وجماله، وفق ما يوضحه مزيّن الشعر، داني 
إبراهيم، مشيراً إلى حلول طبيعية وعملية بسيطة يمكن اعتمادها في 
المنزل وأخرى يمكن أن تلجأ إليها المرأة في صالون تصفيف الشعر.

والستعادة جمال الشعر وصحته بعد العطلة الصيفية والحد من تساقطه 
ال بد من اتخاذ بعض اإلجراءات األساسية، علماً أن ثمة حلواًل طبيعية 
صالون  إلى  اللجوء  تستدعي  وأخرى  المنزل،  في  اعتمادها  يمكن 

تصفيف الشعر:
هذه  في  بالشعر  الخاصة  بالكريمات  العالجات  إلى  اللجوء  يُستحسن 

الفترة. 
أحدهما في هذه  السنة،  في  الفيتامينات مرتين  تناول مكمالت  يفضل 

الفترة، بهدف تأمين الغذاء الالزم للشعر. 
يُنصح باللجوء إلى الزيوت الطبيعية، وعلى رأسها زيت جوز الهند 

وزيت الزيتون، فهي مثالية الستعادة صحة الشعر. 

الفترة، ألن  هذه  في  والمتقصفة  المتعبة  الشعر  أطراف  بقص  يُنصح 
التخلص منها يساعد على نمّوه الذي يتراجع في حال تقّصفه.

بعد اعتماد اللون األشقر للشعر صيفاً، يمكن اللجوء إلى اللون الداكن 
عند تلوينه في الخريف.

يفضل التركيز على البروتينات في الغذاء، واتباع نظام غذائي صحي 
عامًة، مع ضرورة التركيز على الخضروات والفاكهة. 

صالون  في  األقل  على  األسبوع  في  مرة  الشعر  ماسك  إلى  اللجوء 
تصفيف الشعر ليستعيد حيويته. ويُنصح بأن يحتوي على زيت جوز 

الهند المفيد له. 
تجنب الماء الساخن عند االستحمام وتفضيل الماء معتدل الحرارة.

الحد من استخدام مجفف الشعر حتى ال يزيد من تساقط الشعر. وعند 
استخدامه، يجب أال يكون على مسافة قريبة من الشعر. 

أكثر.  ويتساقط  يتكّسر  ال  حتى  رطباً  يكون  عندما  الشعر  ربط  عدم 
وبشكل عام، يجب عدم شد الشعر عند ربطه.

اإلكثار من شرب الماء. 
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وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الحرمان من النوم 
يضعف النشاط في شبكة الدماغ اإلدراكية االجتماعية المعروفة بأنها 
أثناء السلوكيات االجتماعية المؤيدة. بشكل عام، كان هذا  أكثر نشاطاً 
أقل  برغبة  مرتبطاً  اإليجابي  االجتماعي  الدماغ  نشاط  في  الضعف 
جامعة  في  باحثون  أجراها  التي  للتجارب  وفقاً  اآلخرين  مساعدة  في 
كاليفورنيا في بيركلي. كما ارتبطت أيضاً بانخفاض احتماليات المبادرة 
بمساعدة اآلخرين مادياً )مثل تقديم التبرعات( بعد فقدان ساعة واحدة 

من النوم.
مخاطر  بزيادة  مرتبطة  النوم  قلة  أن  إلى  السابقة  الدراسات  أشارت 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية واالكتئاب والسكري وارتفاع 
ضغط الدم والوفيات بشكل عام. وتظهر هذه النتائج الجديدة أن قلة النوم 
تضعف أيضاً ضميرنا االجتماعي، مما يجعلنا نتراجع عن رغبتنا في 
مساعدة اآلخرين. وتضيف نتائج الدراسة الجديدة إلى مجموعة متزايدة 
من األدلة التي تثبت أن النوم غير الكافي ال يضر فقط بالصحة العقلية 
والجسدية للفرد، ولكن أيضا يعرض للخطر الروابط بين األفراد، وحتى 

مشاعر اإليثار ألمة بأكملها.

وقيمت الدراسة تأثير قلة النوم على استعداد الناس لمساعدة اآلخرين. 
تصوير  جهاز  في  جيدة  بصحة  يتمتعون  متطوًعا   24 العلماء  وضع 
ثماني  بعد  أدمغتهم  المغناطيسي )fMRI( لفحص  بالرنين  وظيفي 
ساعات من النوم وبعد ليلة من عدم النوم. ووجدوا أن مناطق الدماغ 
التي تشكل شبكة العقل، والتي تتفاعل عندما يتعاطف الناس مع اآلخرين 
أو يحاولون فهم رغبات واحتياجات اآلخرين، كانت أقل نشاطاً بعد ليلة 
بال نوم. في مرحلة الحقة، تتبع الباحثون أكثر من 100 شخص عبر 
اإلنترنت خالل ثالث أو أربع ليال. خالل ذلك الوقت، قاس الباحثون 
قيموا  ثم  استيقظوا،  مرة  وكم  ينامون،  الوقت  من  كم  نومهم،  جودة 
رغبتهم في مساعدة اآلخرين، مثل فتح باب المصعد لشخص آخر، أو 

التطوع أو مساعدة جريح غريب في الشارع.
واستطرد بن سيمون: "وجدنا هنا أن انخفاض جودة نوم شخص ما من 
ليلة إلى أخرى ينبئ بانخفاض كبير في الرغبة في مساعدة اآلخرين من 
يوم تال إلى اليوم الذي يليه. أولئك الذين يعانون من قلة النوم في الليلة 
السابقة هم من أفادوا بأنهم أقل استعداداً وحرصاً على مساعدة اآلخرين 

في اليوم التالي".

جمال ور�شاقة

7 ن�سائح ب�سيطة لزيادة هرمون ال�سعادة
من  العديد  تنظيم  يف  يدخل  ع�صبي  ناقل  هو  ال�صعادة  بهرمون  ُيعرف  ما  اأو  الدوبامني 

العمليات يف خمتلف اأنحاء اجل�صم مثل تنظيم احلالة املزاجية وتنظيم حركات اجل�صم 

تزيد  التي  الأ�صياء  اأهم  ن�صع  هنا  والنتباه.  والذاكرة  الإيجابية  امل�صاعر  وتعزيز 

م�صتويات الدوبامني ب�صكل طبيعي.

تناول كمية كافية من الربوتني

وجود  فاإن  لذلك  الدوبامني،  اإنتاج  يف  مهمًا  دوراً  التريوزين  الأميني  احلم�ض  يلعب 

م�صتويات كافية من التريوزين مهم لإنتاج الدوبامني. وميكن للج�صم �صنع التريوزين 

من حم�ض اأميني اآخر ي�صمى فينيل األنني. ويتواجد كل من التريوزين والفينيل األنني 

ب�صكل طبيعي يف الأطعمة الغنية بالربوتني مثل الديك الرومي وحلم البقر والبي�ض، 

كمية  زيادة  اأن  اإىل  الدرا�صات  وت�صري  والبقوليات.  ال�صويا  وفول  الألبان،  ومنتجات 

التريوزين والفينيل األنني يف النظام الغذائي ميكن اأن تزيد من م�صتويات الدوبامني يف 

الدماغ.

تناول الربوبيوتيك

بالدماغ  ُت�صمى  لذلك   الع�صبية،  اخلاليا  من  كبري  عدد  على  اله�صمية  القناة  حتتوي 

ذلك  يف  مبا  الع�صبية  الناقالت  من  العديد  تنتج  الع�صبية  اخلاليا  وهذه  الثاين. 

الأمعاء  يف  تعي�ض  التي  البكترييا  من  معينة  اأنواعًا  اأن  الدرا�صات  ووجدت  الدوبامني. 

)الربوبيوتك( قادرة على اإنتاج الدوبامني، فعند تناولها بكميات كبرية مبا يكفي ميكن 

اأن تقلل من اأعرا�ض القلق والكتئاب وحت�صن احلالة املزاجية وال�صلوك.

ممار�صة الريا�صة

املزاجية،  احلالة  وحت�صن  الدماغ  يف  الدوبامني  م�صتويات  من  الريا�صية  التمارين  تعزز 

الن�صاط  من  دقائق   10 من  اأقل  بعد  املزاجية  احلالة  يف  التح�صن  مالحظة  وميكن 

املتكررة  الهوائية  التمارين  وتفيد  الأقل.  على  دقيقة   20 بعد  اأعلى  وتكون  الهوائي 

اأي�صًا الأ�صخا�ض امل�صابني مبر�ض باركن�صون، وهي حالة توؤدي فيها م�صتويات الدوبامني 

املنخف�صة اإىل تعطيل قدرة الدماغ على التحكم يف حركات اجل�صم. ووجدت درا�صة اأن 

ممار�صة �صاعة واحدة من اليوغا ملدة 6 اأيام يف الأ�صبوع اأدت اإىل زيادة كبرية يف م�صتويات 

الدوبامني يف الدماغ.

النوم لفرتات كافية

اأن الدوبامني يعزز اليقظة ويتم اإفرازه بكميات كبرية يف ال�صباح  ت�صري الدرا�صات اإىل 

يف  طبيعي  ب�صكل  الدوبامني  م�صتويات  تنخف�ض  بينما  ال�صتيقاظ  وقت  يحني  عندما 

الدماغ،  يف  الدوبامني  ح�صا�صية  من  النوم  قلة  وتقلل  النوم.  وقت  يحني  عندما  امل�صاء 

فعندما ي�صطر النا�ض اإىل البقاء م�صتيقظني طوال الليل يقل توافر م�صتقبالت الدوبامني 

الرتكيز  انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  مما  التايل  اليوم  �صباح  بحلول  كبري  ب�صكل  اأدمغتهم  يف 

النوم  من  �صاعات   9-7 على  البالغون  يح�صل  باأن  الأطباء  يو�صي  لذلك  الأداء.  و�صعف 

املنتظم وعايل اجلودة كل ليلة للحفاظ على توازن م�صتويات الدوبامني وال�صعور مبزيد 

من اليقظة والأداء العايل خالل اليوم.

التعر�ض ل�صوء ال�صم�ض

للمزاج  املعززة  الع�صبية  الناقالت  م�صتويات  زيادة  اإىل  ال�صم�ض  لأ�صعة  التعر�ض  يوؤدي 

من   68 على  اأجريت  التي  الدرا�صات  اإحدى  وجدت  فقد  الدوبامني.  ذلك  يف  مبا  اجليد، 

البالغني الأ�صحاء اأن اأولئك الذين تلقوا اأكرب قدر من التعر�ض لأ�صعة ال�صم�ض كان لديهم 

املهم  ومن  املزاجية.  حالتهم  من  وح�صن  اأدمغتهم  يف  الدوبامني  مل�صتقبالت  كثافة  اأعلى 

اللتزام باإر�صادات ال�صالمة والعتدال بالتعر�ض لل�صم�ض لأن التعر�ض املفرط لل�صم�ض 

ميكن اأن يكون �صاراً ورمبا يوؤدي اإىل تلف اجللد وزيادة خطر الإ�صابة ب�صرطان اجللد.

ال�صتماع اإىل املو�صيقى

وجدت العديد من درا�صات الت�صوير الدماغي اأن ال�صتماع اإىل املو�صيقى والأغاين املف�صلة 

واملحببة يزيد من م�صتويات الدوبامني يف الدماغ بن�صبة 9 يف املائة. كما اأن ال�صتماع اإىل 

احلركي  حتكمهم  حت�صني  على  باركن�صون  مبر�ض  امل�صابني  الأ�صخا�ض  ي�صاعد  املو�صيقى 

الدقيق.

تناول املكمالت الغذائية

بالإ�صافة اإىل التغذية ال�صليمة، مت ربط العديد من املكمالت الغذائية بزيادة م�صتويات 

الدوبامني، اإذ يحتاج اجل�صم اإىل العديد من الفيتامينات واملعادن لإنتاج الدوبامني، مبا يف 

ذلك احلديد وفيتامني د وفيتامينات ب واملغنزيوم و اأوميغا 3.

هل ي�ساعد خل التفاح يف اإنقا�ص الوزن؟
حافظة،  كمادة  القدم  منذ  النا�ض  ا�صتخدمه  �صهرياً،  منزليًا  عالجًا  التفاح  خّل  ميّثل 

اإ�صافة اإىل ا�صتخداماته يف الطب، نظراً اإىل ما يحمله من فوائد �صحية. كما اأنه من اأكرث 

خّل  ي�صاعد  هل  �صحية.  حميات  يتبعون  الذين  الأ�صخا�ض  من  ا�صتخدامًا  اخلّل  اأنواع 

التفاح فعاًل يف اإنقا�ض الوزن؟ وما هي فوائده ال�صحية؟

الوزن وال�صكر

حتتوي كّل ملعقة كبرية من اخلّل على نحو ثالث �صعرات حرارية، وهي ن�صبة منخف�صة 

جداً. وُتظهر درا�صات عدة اأّن اخلّل ميكن اأن يزيد من ال�صعور بالمتالء، وبالتايل ي�صاعد 

اأقل، مما يوؤدي اإىل فقدان الوزن. فوفقًا لإحدى الدرا�صات  على تناول �صعرات حرارية 

اأدى تناول اخلّل مع وجبة غنية بالكربوهيدرات اإىل زيادة ال�صعور بالمتالء، ما �صاعد 

ا�صتمرت  درا�صة  واأظهرت  اليوم.  طوال  اأقل  حراريًا  �صعراً   275-200 امل�صاركني  تناول  يف 

التفاح  خّل  تناول  اأّن  ال�صمنة،  من  يعانون  �صخ�صًا   175 على  واأجريت  اأ�صهر،  ثالثة  ملدة 

يوميًا اأدى اإىل تقليل دهون البطن وفقدان الوزن؛ فتناول ملعقة كبرية اأدى اإىل خ�صارة 

1.2 كغ، وتناول ملعقتني كبريتني اأدى اإىل خ�صارة 1.7 كغ.
وخلّل التفاح فوائد �صحية اأخرى، اإذ ي�صاعد يف خف�ض م�صتويات ال�صكر يف الدم ومقاومة 

مر�ض ال�صكري. كما ي�صاعد خّل التفاح يف عالج مر�ض ال�صكري من النوع 2، فقد وجدت 

قبل  التفاح  خّل  من  كبريتني  ملعقتني  تناول  اأّن  ال�صكري  مر�صى  على  اأجريت  درا�صة 

النوم قلل من ن�صبة ال�صكر يف الدم بن�صبة 4% يف �صباح اليوم التايل. كما ي�صاعد اخلّل 

م�صتويات  على  احلفاظ  خالل  من  ال�صكري  مر�ض  من  الوقاية  يف  الأ�صحاء  الأ�صخا�ض 

ال�صكر الطبيعية يف الدم.

وت�صري درا�صة اإىل اأّن اخلّل قد يح�صن ح�صا�صية الأن�صولني بن�صبة 19-34% عند تناول 

بن�صبة  الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  ملحوظ  ب�صكل  ويخف�ض  بالكربوهيدرات،  غنية  وجبة 

31.4% بعد تناول 50 غرامًا من اخلبز الأبي�ض.
�صحة اجللد

اإىل  ونظراً  والأكزميا.  اجلفاف  مثل  اجللد،  لأمرا�ض  �صائعًا  عالجًا  التفاح  خّل  ميثل  كما 

خ�صائ�صه امل�صادة للميكروبات، ميكن خلّل التفاح اأن ي�صاعد يف منع اللتهابات اجللدية 

التفاح  خّل  ا�صتخدام  ي�صاعد  اأن  وميكن  الأخرى.  اجللد  واأمرا�ض  بالأكزميا  املرتبطة 

اإعادة توازن درجة  ال�صباب عند و�صعه على اجللد، ويف  املو�صعي يف عالج حّب  املخفف 

با�صت�صارة  ين�صح  وعمومًا  الواقي.  اجللد  حاجز  وحت�صني  للب�صرة  الطبيعية  احلمو�صة 

الطبيب قبل جتربة عالجات اخلّل خا�صًة على اجللد التالف.

غني باملغذيات

الن�صط  املركب  وهو  اخلّليك،  اأو  الأ�صيتيك  حم�ض  من   %  6-5 على  التفاح  خّل  يحتوي 

الرئي�صي وامل�صوؤول عن الرائحة والنكهة احلام�صة القوية والفوائد ال�صحية. كما يحتوي 

من  خيوط  من  وتتكون  "الأم"  ت�صمى  مادة  على  اأي�صًا  امل�صّفى  غري  الع�صوي  التفاح  خّل 

وم�صادات  الأمينية  الأحما�ض  وبع�ض  ال�صديقة،  والبكترييا  والإنزميات  الربوتينات 

جداً  �صئيلة  كميات  على  اخلّل  يحتوي  حني  يف  البوتا�صيوم.  من  قليلة  وكمية  الأك�صدة، 

من الفيتامينات اأو املعادن.

اجلرعة وكيفية ا�صتخدامها

اأف�صل طريقة لإدخال خّل التفاح يف النظام الغذائي اإ�صافته اإىل الأطعمة، مثل ال�صلطة 

واملايونيز منزيل ال�صنع. كما ميكن تخفيفه يف املاء وتناوله كم�صروب با�صتخدام الق�صة، 

اإذ ترتاوح اجلرعات ال�صائعة من ملعقة �صغرية اإىل اثنتني )5-10 مل( اإىل ملعقة كبرية 

خّل  با�صتخدام  وين�صح  املاء.  من  كبري  كوب  اإىل  م�صافة  يوميًا  مل(   30-15( اثنتني  اأو 

بجرعات  البدء  الأف�صل  ومن  "الأم".  على  يحتوي  الذي  امل�صّفى  غري  الع�صوي  التفاح 

اخلّل  من  الكبرية  اجلرعات  ت�صبب  اأن  ميكن  اإذ  كبرية،  كميات  تناول  وجتنب  �صغرية، 

الأ�صنان  وت�صو�ض  املعادن  وفقدان  الأ�صنان  مينا  تاآكل  ذلك  يف  مبا  �صارة،  جانبية  اآثاراً 

خّل  ا�صتهالك  قبل  الطبيب  با�صت�صارة  يو�صى  لذلك  املحتملة.  الدوائية  والتفاعالت 

التفاح يف حال ا�صتخدام بع�ض الأدوية، مثل اأدوية تنظيم �صكر الدم.

�شحتك

احلرمان من النوم ي�سعف الن�ساط 
يف �سبكة الدماغ الإدراكية

ك�صف باحثون اأن احلرمان من النوم اأو التغري يف عادات النوم الطبيعي ميكن اأن يكون اأحد الأ�صباب الدافعة لالأفراد 

للرتاجع عن قرارهم مل�صاعدة املحتاجني. وُتظهر الدرا�صة، التي ن�صرت موؤخرا يف جملة الو�صول املفتوح

 PLOS Biology ، اأن هذا ال�صلوك مرتبط بانخفا�ض الن�صاط يف ال�صبكة املعرفية الجتماعية الإيجابية للدماغ.

كيف تعيدين احلياة ل�سعرك يف اخلريف؟



إنتر  اإليطالية،  ميالنو  مدينة  عمالقا  يتواجه 
الرياض،  العاصمة السعودية  اليوم، في  وميالن، 
من أجل الظفر بالكأس السوبر اإليطالية في كرة 

القدم، في أول ألقاب الموسم.
بطل  لقب  إحراز  على  بشدة  الفريقان  وتنافس 
اللقب  ميالن  فحسم  الماضي،  الموسم  الدوري، 
في األمتار األخيرة من جاره المتوج به العام قبل 

الماضي.
ويأمل ميالن أن يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه 
بعد  المحلي  الدوري  في  مباراتين  في  تعادله  بعد 
استئناف النشاط إثر انتهاء مونديال قطر، ما سمح 
الصدارة،  في  نقاط   9 بفارق  باالبتعاد  لنابولي 
باإلضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية 

بخسارته أمام تورينو.
في  سجل  أفضل  ثاني  صاحب  ميالن،  ويعول 
المسابقة برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2016، 
رافايل  السريع  البرتغالي  الدولي  جناحه  على 
الموسم  الدوري هذا  أهداف في   8 لياو، صاحب 

والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو.
والكأس  المحلية  الكأس  بطل  ميالن،  إنتر  أما 
السوبر الموسم الماضي، فيسعى مدربه سيموني 
إينزاغي إلى انتزاع اللقب الرابع في رابع نهائي 
مرتين  التسيو  مع  كمدرب  بها  فوزه  بعد  له 

عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم 
الماضي، وإذا قدر له ذلك سيعادل الرقم القياسي 

في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين 
فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.

ثالث  في  المسابقة ست مرات،  بلقب  إنتر  وظفر 
أفضل سجل خلف جوفنتوس، حامل الرقم القياسي 
)9 مرات( وميالن. ويقود خط  األلقاب  في عدد 
هجوم إنتر الثنائي األرجنتيني الوتارو مارتينيس 

والبلجيكي روميلو لوكاكو.
الرياض  فيها  تستضيف  التي  الثالثة  المرة  وهي 
في  حافل  أسبوع  في  اإليطالية  السوبر  الكأس 
العاصمة السعودية بعد خوض أربعة فرق الكأس 
لبرشلونة  بفوز صريح  وانتهت  اإلسبانية  السوبر 

على لاير مدريد 3-1 في النهائي األحد.
الوكاالت
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فازت عليها يف ن�صف نهائي "خليجي 25"

عمان جترد البحرين من اللقب 
وتواجه العراق يف النهائي

جرد المنتخب العماني نظيره البحريني من لقب بطل كأس الخليج 
لكرة القدم بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما 

مساء أول أمس، في الدور قبل النهائي لبطولة "خليجي 25«.
انتصاره لالعبه جميل سليم  بالفضل في  العماني  ويدين األحمر 
اليحمدي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 83 من 

زمن اللقاء على ملعب "الميناء" بمدينة البصرة العراقية.
وضرب منتخب سلطنة عمان موعدا في المباراة النهائية لبطولة 
الذي تغلب بدوره على قطر  العراقي،  "خليجي 25" مع نظيره 
بهدفين مقابل هدف واحد في أول أمس على ملعب "جذع النخلة" 
في  تعادال  والعماني  العراقي  المنتخبين  أن  أيضا.يذكر  بالبصرة 
المباراة االفتتاحية للبطولة، واحتال المركزين األول والثاني في 
ترتيب المجموعة األولى برصيد 7 نقاط لكل منهما على الترتيب، 

وتفوق "أسود الرافدين" بفارق األهداف على األحمر العماني.
في  والرابع   1988 عام  منذ  األول  لقبه  عن  العراق  ويبحث 
 1984  ،1979( األعوام  في  مرات  ثالث  تتويجه  بعد  تاريخه، 
باللقب مرتين عامي  بينما توج منتخب سلطنة عمان  و1988(، 

)2009 و2018(، ويبحث عن الثالث في العراق.
الوكاالت 

يف مباراة ت�صم مي�صي مبابي ونيمار

رونالدو يقود قائمة جنوم الن�صر 
والهالل ملواجهة البي اأ�س جي

 أعلنت أول أمس قائمة 
الهالل  نجوم  فريق 
ستواجه  التي  والنصر 
جيرمان  سان  باريس 
كأس  على  الفرنسي 

موسم الرياض.
على  المباراة  وتقام 
ملعب الملك فهد الدولي، بقيادة المدرب مارسيلو غاالردو، حيث 
منافس  لمواجهة  واحد  بقميص  والنصر  الهالل  فريقي  تجمع 
عالمي هو باريس سان جيرمان، تحت إدارة طاقم تحكيم سعودي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
قائد  أن كريستيانو رونالدو سيكون  أعلن  قد  بالسعودية،  للترفيه 
كريستيانو  األجانب:  المحترفين  من  الفريق  الفريق.وسيتضمن 
البرازيلي  الثالثي  سو،  هيون  جانج  الجنوبي  الكوري  رونالدو، 
لويس غوستافو، ماتيوس بيريرا، وأندرسون تاليسكا، األرجنتيني 
بيتي مارتينيز، البيروفي أندري كاريلو، والمالي موسى ماريغا.أما 
الالعبون المحليوًن، فهم: محمد العويس، أمين بخاري، عبد اإلله 
العمري، علي الجامي، سعود عبد الحميد، عبد هللا مادو، سلطان 
الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، عبد هللا الخيبري، عبد هللا 
عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، وسامي النجعي. ويتواجد في 
القائمة 11 العبا من نادي النصر، و11 العبا من نادي الهالل، 
وبمجموع 14 العبا سعوديا مقابل 8 العبين من األجانب. وتضم 
المباراة عددا من النجوم أبرزهم بطل العالم في نسخته األخيرة 
والفرنسي  نيمار،  البرازيلي  والنجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، إلمتاع عشاق المستديرة، 
فعاليات  والترفيه ضمن  الرياضة  بين  يجمع  مميز  وقضاء وقت 

موسم الرياض 2022.
الوكاالت

الفني  المدير  بيولي،  ستيفانو  اإليطالي   تحدث 
لفريق ميالن، جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس 
السوبر اإليطالية أمام خصمه إنتر ميالن، موضحاً 
أن فريقه تنقل إلى الرياض من أجل تحقيق اللقب.
التقديمي  الصحفي  المؤتمر  خالل  بيولي  وقال 
"لم  الرياض:  في  اإليطالية  السوبر  كأس  لنهائي 
أمام  الماضي  األسبوع  خالل  كبيرة  مباراة  نقدم 
ليتشي في الدوري، وربما مباراة السوبر ستكون 
في  ديربي  أنها  خاصًة  للفريق  جديدة  انطالقة 
حال  في  سنحققها  كأس  هناك  وسيكون  النهاية، 
بوتيرة  اللعب  الصعب  "من  وأضاف:  الفوز«، 
مرتفعة في جميع مباريات الموسم، بسبب كثرتها 
وقوة المنافسين، لكن علينا التركيز ألن االنتصار 

في السوبر سيعني تحقيق لقب جديد للفريق«. 
الفوز  يحقق  لم  "فريقي  ميالن:  مدرب  وواصل 
لكن  الماضي،  الموسم  في  إيطاليا  كأس  بلقب 
في  لكن  السوبر،  كأس  ببطولة  الفوز  في  نرغب 
بمثابة نقطة  السوبر  نتيجة  كل األحوال لن تكون 
النهاية في الموسم الكروي الجاري، بسبب وجود 

بطوالت أخرى خالل الفترة القادمة«. 
الالعبين  لنادي ميالن: "على  الفني  المدير  وتابع 
حتى  لديهم،  ما  أفضل  وتقديم  االلتزام  ضرورة 
بعد  جديد،  من  ميالن  إنتر  على  الفوز  يحققوا 
على  مباراتين  آخر  في  منافسهم  على  االنتصار 
الطرفين  من  متبادلة  الرغبة  أن  حيث  التوالي، 
القدم،  كرة  في  توقف  يوجد  وال  اللقب،  بتحقيق 

وحينما تلعب بشكل جيد فإنك ستفوز في النهاية.
كما أبدي بيولي ستيفانو ثقته في قدرة فريقه على 
صعبة  بلحظات  مر  إنه  حيث  بالبطولة،  الفوز 
لديهم  أن  خاصًة  تجاوزها،  في  ونجح  قبل  من 
الحماس لتحقيق األفضل غداً، من أجل العمل على 

استمرارية وتحقيق األلقاب.
رونالدو  كريستيانو  بقدوم  ميالن  مدرب   وأشاد 
إلى الرياض لالحتراف في صفوف فريق النصر، 
مؤكداً أن وصول كريستيانو رونالدو يمثل إضافة 
قدمه  ما  رؤية  بعد  السعودية،  للرياضة  كبيرة 
جعل  ما  وهذا  المونديال،  في  السعودي  المنتخب 

األنظار تتجه إلى السعودية.
الوكاالت

املوعد مع داربي الغ�صب يتجدد يف ال�صعودية

ابتعد عن تدريب الديكة

 بعد جتديد عقد دي�صان

ا�صتطالع ير�صح زيدان 
لرئا�صة االحتادية 

الفرن�صية لكرة القدم
الدين  زين  ترشيح  الفرنسي،  الجمهور   دعم 
ولاير  "الديوك"  منتخب  أسطورة  زيدان 
الكرة  إلى منصب جديد في  مدريد اإلسباني، 

الفرنسية.
لكن  فرنسا،  منتخب  بقيادة  يحلم  زيدان  وكان 
نويل لو غريت الرئيس السابق التحاد الكرة، 
كأس  نهائيات  حتى  ديشان  ديدييه  عقد  جدد 

العالم 2026.
إجراء   ،"10 سبورت  "لو  شبكة  وأبرزت 
عن  الفرنسيين  بين  للرأي  كبير  استطالع 
المرشح المحتمل لخالفة نويل لو غرايت في 

منصب رئيس اتحاد الكرة.
في  جاء  زيدان  أن  الفرنسية  الشبكة  وذكرت 
صدارة المرشحين لخالفة لو غرايت، وحصل 
على 32% من أصوات الفرنسيين، بينما جاء 

ديشان في الترتيب الثاني بنحو %24.
وال يرتبط زين الدين زيدان حاليا بعقد مع أي 
فريق، لكن زعمت الكثير من التقارير بأنه قد 
الموسم  في  مدريد  لاير  أو  جوفنتوس  يدرب 

المقبل.
الوكاالت

"جاهزون ملواجهة االإنرت ورونالدو 
اإ�صافة كبرية للكرة ال�صعودية"

ميالن واإنرت يت�صارعان 
يف نهائي ال�صوبر االإيطالية

اأكد جاهزية الإنرت ملواجهة امليالن، اإنزاغي: 

"رغبتنا م�صاعفة للتتويج بال�صوبر االإيطايل"
إلنتر  الفني  المدير  إنزاغي،  سيموني  اإليطالي   أكد 
ميالن، جاهزية فريقه لمواجهة ميالن، في كأس السوبر 
اإليطالي.ويتنافس الفريقان على السوبر اإليطالي، في 
مسابقة ملحمية بالرياض، مساء اليوم، القتناص الكأس 
األولى في موسم 2022-23.وقال إنزاغي، في مؤتمر 
يومين،  منذ  السعودية  "وصلنا  أمس:  عقده  صحفي 
أن  البد  مباراة سهلة،  أتوقع  ال  لكن  ونحن جاهزون، 
علينا  نابولي،  أمام  فعلنا  مثلما  لدينا،  ما  أفضل  نقدم 
تقديم ما نستطيع داخل الملعب، ستكون مباراة مختلفة 
بأفضل  نلعب  وأن  األخطاء  نتجنب  أن  أريد  ومهمة، 
لي  "بالنسبة  المتحدث:  ذات  ممكنة«.وأضاف  طريقة 

اللقب مهم، ليس جميع الفرق تستطيع الوصول للنهائي، 
ونريد أن نحافظ على اللقب، ولدينا رغبة مضاعفة ألنه 
ديربي، لقد فزنا بالعديد من الديربيات وخسرنا أخرى، 
وهذه مباريات مميزة تحسم ببعض التفاصيل«.وتابع: 
"بدأنا هذا العام بشكل جيد، فزنا ب3 من 4 مباريات، 
وأنا راض على أداء الفريق، هناك بعض اإلصابات، 
ولدينا خيارات محددة، خصوصا في وسط الملعب، لكن 
لن نتعذر باإلرهاق والغيابات«، وأتم: "لوكاكو تدرب 
بشكل انفرادي، وسوف نرى ما يحدث اليوم، ونأمل أن 

يكون جاهزا للقاء الغد، وهو يعمل جاهدا".
الوكاالت

ميالن ي�صعى لنطالقة جديدة، وبيويل ي�صرح: 
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ريا�ضي
 ن�صر تفا�صيل زيارته الأخرية

 لبالدنا وهنئ الفاف والكاف

"يا لها من عاطفة اأن تكون يف افتتاح 
 "�شان 2022" يف اجلزائر!".

 

كشف رئيس االتحادية الدولية لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن تفاصيل وكواليس 
الوقت ذاته  في  المحليين، مشيداً  أفريقيا لالعبين  افتتاح بطولة  حضوره مراسم 

باألجواء الرائعة التي عاشها في الجزائر.
ونشر إنفانتينو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 
إلى غاية حضوره  الجزائر  إلى  "انستغرام"، تضمن رحلته من لحظة وصوله 
حفل االفتتاح والمباراة األولى في البطولة، التي جمعت بين الجزائر وليبيا بملعب 

نيلسون مانديال بالجزائر العاصمة.
التنظيم  على  خاللها  من  أثنى  مجاملة  بعبارات  الفيديو  مقطع  إنفانتينو  وأرفق 
الحسن للبطولة األفريقية لالعبين المحليين، وقال: "يا لها من عاطفة أن تكون في 

افتتاح  "شان 2022" في الجزائر! جو رائع!".
وتابع: "تهانينا لالتحاد األفريقي لكرة القدم واالتحادية الجزائرية وكل من شارك 
وليبيا،  الجزائر  بين  قوية  مباراة  أعقبته  الذي  المذهل،  االفتتاح  حفل  تنظيم  في 
حظا سعيدا لجميع الفرق والمسؤولين والموظفين، شكرا لك يا جزائر على كرم 

ضيافتك! ".
وأبهرت الجزائر الجميع في حفل افتتاح بطولة "شان 2022" الجمعة الماضي، 
بألوان  شامال  كان  فإنه  بساطته  من  وبالرغم  حيث  مانديال،  نيلسون  بملعب 

جزائرية– أفريقية، القت إعجاب الجميع.
ق.ر

حل بعنابة اول اأم�س وعرب عن اإعجابه باملدينة ومن�صاآتها

 وزير ال�شباب والريا�شة الأوغندي
 ي�شجع منتخب بالده يف ال�شان

كشفت لجنة تنظيم كأس إفريقيا 
لالعبين المحليين التي تحتضنها 
بالدنا حاليا، عن وصول وزير 
األوغندي  والرياضة  الشباب 
إلى ملعب 19 ماي بعنابة الذي 
يحتضن مباريات شان الجزائر.

الشان  تنظيم  لجنة  وقالت 
والرياضة  الشباب  وزير  إن 
بكل من  األوغندي كان مرفوقا 
عنابة  والية  في  الرياضة  مدير 
ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
وزير  يتابع  أن  المنتظر،  ومن 
مباراة  والرياضة  الشباب 
المنصة  من  بالده  منتخب 
يسعى  حيث  السنغال،  أمام  اليوم  ستجري  والتي  ماي،   19 لملعب  الشرفية 
المسؤول األوغندي لتقديم الدعم المعنوي لمنتخبه في كأس افريقيا للمحليين، التي 

تجري بالجزائر وسط ظروف جيدة.
ق.ر

بعد م�صاركتهما الناجحة يف كاأ�س العامل بقطر

 غربال وقوراري ميثالن 
اجلزائر يف مونديال الأندية

االتحادية  أعلنت 
القدم،  لكرة  الدولية 
رسمي  بشكل 
الحكام  قائمة 
يشاركون  الذين 
كأس  بطولة  في 
التي  العالم لألندية، 
المغرب  يستضيفها 
 1 بين  الفترة  في 
فيفري   11 إلى 

المقبل.
طاقم  اختيار  وتم 
عربي  حكام 

للمشاركة في البطولة، بقيادة الجزائري مصطفى غربال ويساعده مواطنه مقران 
قوراري والتونسي خليل الحساني بجانب المغربي رضوان جيد لتقنية الفيديو.

وسيتواجد حكمان للساحة من أوروبا، هما الروماني استيفان كوفاكس واإلنجليزي 
أنتوني تايلور، بجانب الحكم الصيني نينغ ما من قارة آسيا والحكم السلفادوري 
إيفان بارتون من قارة أمريكا الشمالية والحكم األوروغواياني ماتيوس ماتونتي 

من أمريكا الجنوبية.
ويشارك في مونديال األندية 7 فرق بينها 3 أندية عربية، هي الوداد المغربي 
وفالمنغو  اإلسباني  مدريد  لاير  بجانب  المصري،  واألهلي  السعودي  والهالل 

البرازيلي وسياتل ساوندرز األمريكي وأوكالند سيتي النيوزيلندي.
ق.ر

ق.ر

األفريقية  الكونفدرالية  أصدرت 
عدم  حول  بيانا  القدم  لكرة 
في  المغرب  منتخب  مشاركة 
كأس أمم أفريقيا للمحليين المقامة 
مقررا  كان  حيث  الجزائر،  في 
في  السودان،  منتخب  يواجه  أن 

الجولة األولى.
وقالت الكاف في بيانها: "اجتمعت 
اللجنة المنظمة لالتحاد اإلفريقي 

اإلفريقية  للبطولة  القدم،  لكرة 
الجزائر،  في  المقامة  للمحليين 
الجزائر  في  للوائح،  وفقا 
أن  اللجنة  وقررت  العاصمة، 
تكون المجموعة الثالثة من ثالثة 
إلى  فريقين  أول  ويصعد  فرق، 

مراحل خروج المغلوب"
وتابعت الكاف في بيانها: "أحالت 
عدم  موضوع  المنظمة  اللجنة 
المباراة  في  المغرب  حضور 
المقررة األحد ضد السودان إلى 

الهيئة القضائية المختصة".
عن  المغربي  المنتخب  وغاب 
الجامعة  قيام  بعد  الجزائر،  شان 
بعدة  القدم،  لكرة  المغربية 
باشتراط  بداية  سيناريوهات، 
رحلة  عبر  الجزائر،  إلى  التنقل 

مباشرة إلى قسنطينة.
اقتراحات  عدة  الكاف  وقدمت 
التنقل  أجل  من  للمغرب، 
والمشاركة، إال أن رئيس الجامعة 
فضل  لقجع،  فوزي  المغربية 

المفضوحة،  مسرحيته  مواصلة 
شان  على  والتأثير  للتشويش 
من  فصل  آخر  وكان  الجزائر، 
عدمها،  من  المشاركة  مسرحية 
المغربي  المنتخب  العبي  توجه 
صدور  لينتظروا  المطار  إلى 
قبل  الجزائر  إلى  السفر  رخصة 
جانب  إلى  أدراجهم،  يعودوا  أن 
حملة ضد حفل االفتتاح وتحريف 

لبيانات رسمية حوله.
وفي نفس السياق، وافقت الكاف 
المنظمة  اللجنة  طلب  على 
بإجراء تعديل جديد على برنامج 
انسحاب  بعد  وذلك  المباريات، 
في  المشاركة  من  المغرب 
البطولة، بحسب ما جاء في بيان 

اللجنة المنظمة.
وقال البيان إنه "بطلب من اللجنة 
المحلية لتنظيم بطولة الشان، بناء 
المغرب،  منتخب  انسحاب  على 
تم إلغاء مباراة الجولة الثالثة من 
المغرب  بين  الثالثة  المجموعة 
مقررة  كانت  التي  وغانا، 
بمدينة  حمالوي  الشهيد  بملعب 
قسنطينة.. كما قرر الكاف تحويل 
منتخبي  بين   22 رقم  المباراة 
ملعب  من  ومدغشقر  السودان 
ملعب  إلى  بوهران  هدفي  ميلود 

الشهيد حمالوي بقسنطينة".

بولين  ديفوار،  بكوت  الرياضة  وزير  صرح 
كلود دانو، بعنابة بأن "شان الجزائر استثنائية 
عامال  وتعد  النجاح"  عوامل  بكل  ومحاطة 
مؤهال لتنظيم بطولة كأس إفريقيا لألمم "كان" 

المقبلة 2025".
تستضيفه  الذي  اإليفواري  الوزير  وأوضح 
إفريقيا  أمم  بطولة  إطار  في  عنابة  والية 
المحليين "شان 2022" في تصريح  لالعبين 
للحرف  معرض  زيارة  هامش  على  صحفي 
والصناعات التقليدية بساحة الثورة بأن "نجاح 

تؤهل  المحليين  لالعبين  افريقيا  أمم  بطولة 
لتنظيم بطولة كأس إفريقيا لألمم "كان " المقبلة 

."2025
ألهم  المنظم  البلد  تعيين  "قرار  بأن  وأضاف 
محفل كروي قاري بإفريقيا المتمثل في الكان 
على  يرتكز  أنه  غير  الكاف  هيئة  إلى  يعود 
مؤكدا  المرشحة"  الدول  ومؤهالت  مقومات 
بأن "ما حققته الجزائر من إنجازات رياضية 

يؤهلها وبجدارة الحتضان الكان ".
بأن "مسؤولي  الوزير مضيفا  ذات  واستطرد 

والحظوا  الجزائر  إلى  تنقلوا  الكاف  هيئة 
وعاشوا  المحققة  اإلنجازات  وأهمية  نوعية 
أجواء الشان بالمالعب التي صنعتها الجماهير 
العوامل  هذه  "كل  أن  إلى  مشيرا  الجزائرية" 
تعد مؤشرات إيجابية للمواعيد الكروية القارية 

المقبلة".
خاصا  شكرا  الوزير  وجه  أخرى  جهة  من 
االستقبال  وحرارة  لحفاوة  وشعبها  للجزائر 
داعيا الجماهير الرياضية إلى مواصلة التوافد 
على ملعب 19 ماي 1956 لمناصرة المنتخب 
اإليفواري وصنع صور جميلة بالملعب وذلك 
من  عدد  مع  تذكارية  صورا  يأخذ  أن  قبل 

الحرفيين العارضين.
المجلس  اإليفواري رفقة رئيس  الوفد  وطاف 
بأجنحة  شوشان  يوسف  عنابة  لبلدية  الشعبي 
التحف  جماليات  عند  وتوقف  المعرض 
وذلك  الجزائرية  التقليدية  والحلي  النحاسية 
والموقع  أوغستين  القديس  كنيسة  زار  بعدما 
المعالم  تفقد  حيث  هيبون  الروماني  األثري 
األثرية العريقة من قاعات الفسيفساء والتماثيل.
وقد ثمن بالمناسبة الجهود التي تبذلها السلطات 
الجزائرية للمحافظة على معالمها األثرية التي 

تضرب في عمق التاريخ.
ق.ر/واج

فوًزا  الكاميروني  المنتخب  حقق 
بنتيجة  الكونغولي  نظيره  على  مهًما 
1-0، في الجولة األولى من منافسات 
إفريقيا  كأس  من  الخامسة  المجموعة 
التي  المواجهة  في  المحليين،  لالعبين 
احتضنها ملعب "ميلود هدفي" بمدينة 

وهران.
وشهد الشوط األول سيطرة من طرف 
لكن  الكاميروني  المنتخب  العبي 
مرمى  إلى  الوصول  من  تمكنهم  دون 
في  تألق  الذي  الكونغولي،  الحارس 
أكثر من مرة في صد كرات خطيرة، 
كيف  الكاميرون  العبو  وعرف 

جيروم  طريق  عن   )63( الدقيقة  في  هدف  إلى  سيطرتهم  يجسدون 
مبيكيلي، بضربة رأسية محكمة.

حين  في  نقاط،   3 برصيد  المجموعة  الكاميرون  تصدر  الفوز  وبهذا 
سيكون معفى من لعب الجولة الثانية، والتي ستشهد مباراة بين الكونغو 
والنيجر، على أن يلعب الكاميرون مباراته الثانية في البطولة يوم 24 

جانفي أمام نظيره النيجيري.
الرابعة،  المجموعة  من  األولى  الجولة  لحساب  أخرى  مباراة  وفي 
 ،3-3 بنتيجة  األنغولي  نظيره  من  مثيًرا  تعاداًل  المالي  المنتخب  افتك 

وإثارة  ندية  شهدت  مواجهة  في 
األخيرة،  دقائقها  غاية  إلى  كبيرة 
واحدة  نقطة  منتخب  كل  ليحصد 

في مستهل البطولة.
في  األنغولي  المنتخب  وتقدم 
عن   )12( الدقيقة  عند  النتيجة 
أن  قبل  أوريليو،  لوريندو  طريق 
النتيجة  سينايوكو  حاميدو  يدرك 
لكن   ،)23( الدقيقة  في  لمالي 
 )26( الدقيقة  في  عاد  أوريليو 
ألنغوال،  جديد  من  التقدم  ومنح 
ميغيل  تمكن   )73( الدقيقة  وفي 
الفارق  تعزيز  من  فييرا  دي 
ألنغوال من خالل توقيعه للهدف الثالث، لكن المنتخب المالي لم يستسلم، 
وتمكن من تقليص الفارق عن طريق يورو ديابي في الدقيقة )79(، 
قبل أن يعادل عصمان كوليبالي النتيجة لمنتخبه في الدقيقة )83(، منهًيا 

المواجهة بتعادل مثير.
ويلتقي المنتخب األنغولي نظيره الموريتاني يوم الجمعة المقبل، بينما 
سيكون المنتخب المالي معفى من لعب الجولة الثانية، على أن يواجه 

موريتانيا في ثاني مبارياته وآخرها في دور المجموعات.
ق.ر

اأجرت تعديال ب�صيطا على برنامج املجموعة الثانية

الوزير الإفواري ينوه باملجهودات املبذولة لإجناح ال�صاأن ويوؤكد:

م�صتوى كاأ�س اإفريقيا للمحليني يف ت�صاعد م�صتمر

الكاف حتيل غياب املغرب عن ال�شان للهيئة الق�شائية املخت�شة

"ما حققته اجلزائر من اإجنازات ريا�شية يوؤهلها وبجدارة لحت�شان الكان "

الكامريون تتخطى الكونغو ومايل تخطف تعادل مثريا من اأنغول
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استقبلت وزيرة التضامن الوطني 
واألسرة وقضايا المرأة، كوثر 

كريكو، أمس، سفيرة مملكة 
النرويج بالجزائر، تيريز لوكن 
غيزيل، حيث تناول اللقاء سبل 

تعزيز العالقات الثنائية في مجال 
التنمية االجتماعية، حسبما أوضح 

بيان للوزارة.

وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين 
تناوال سبل تعزيز العالقات الثنائية 
في مجال التنمية االجتماعية، وكذا 

تبادل الخبرات بين البلدين حول 
آليات التكفل بالفئات الهشة.

وبهذه المناسبة، أعربت وزيرة 
التضامن الوطني عن "رغبتها في 

تقاسم التجربة الجزائرية الرائدة 

الرامية لتحقيق التمكين االقتصادي 
ودعم المرأة الريفية والماكثة 
بالبيت لخلق نشاطات مدرة 

للدخل"، إلى جانب التطرق إلى 
"الترتيبات الخاصة برعاية كبار 
السن داخل مؤسسات االستقبال، 

سيما ما تعلق منها بتجربة المزارع 
البيداغوجية".

من جهتها، عبرت سفيرة مملكة 
النرويج عن استعدادها لـ "تقاسم" 
التجربة النرويجية مع الجزائر، 
في مجال التكفل بالفئات الهشة، 

على غرار فئة ذوي االحتياجات 
الخاصة، وكذا آليات تحقيق التمكين 
االقتصادي للمرأة ومساعدتها على 

ولوج عالم المقاوالتية.

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغام مشري 
ولد عابد في تصريح لـ “الرائد” بأن هناك مشروع 

لعصرنة المدينة محل نقاش واثراء، حيث ترأس 
رئيس الدائرة بن عومر فخة اجتماعا في هذا الشان، 

حضره الى جانب المكتب التنفيذي للبلدية ممثال 
في نواب الرئيس واالطارات المعنية اعضاء من 

المجلس الوالئي وكذلك تقنيين ومختصين في البناء 
والتعمير لكون جدول االعمال كان حول اعادة النظر 

في المخطط العمراني.
وأضاف المتحدث أن ملف التهيئة والنقل ناقشه 

المجلس الوالئي في دورة عادية والمبادرة مفتوحة 
لكل العارفين والمنهدسين وتبقى عملية التهيئة واعادة 

النظر في مجال النقل، وتنظيم التجارة واستغالل 
الفضاءات مع احصاء البنايات والممتلكات القديمة 

ومعالجتها وفق وضعيتها من االولويات -يقول 
مشري ولد عابد، والذي أكد ان التسيير العصري 

للبلديات وكذا النسيج العمراني الحديث تفرضه 
الظروف.

وبالمناسبة أوضح ذات المسؤول ان المجلس البلدي 
قد سطر جملة من المشاريع التي تحسن الظروف 

المعيشية للمواطنين وفق ما طرحه الفاعلون من 
المجتمع المدني والمواطنين، ويبقى انجاز طرق 
اجتنانبية وحظائر ضمن االولويات وهذا لتفادي 

الضغط واالختناق. 
.. وتعيني مديرة جديدة مل�شت�شفى الأمومة 

والطفولة مب�شتغامن

تم تعيين نعيمة بوسيف مديرة للمؤسسة االستشفائية 
المختصة في االمومة والطفولة بمستغانم، والتي 

كانت تشغل اطارا بقطاع الصحة، وهي أيضا 
اعالمية وناشطة جمعوية وسبق لها أن كانت عضو 

المجلس الوالئي لعهدتين. وبالمناسبة صرحت 
لجريدة “الرائد” بأن قطاع الصحة اخذ الحيز الكافي 
في مناقشته بالمجلس الوالئي وتمخضت عنه جملة 
توصيات واقتراحات محل تجسيد حسب االولوية، 
وثمنت جهود القائمين على قطاع الصحة بالوالية 

للنهوض بهذا القطاع الهام والحساس، مؤكدة األبواب 
مفتوحة وفق ما تقتضيه القوانين والصالحيات.

مناد حممد

أشرف أمس، مدير الصحة  لوالية المدية رفقة مدير 
مستشفى “يوسف بن خدة” برفقة  السلطات المحلية 

وعلى رأسهم بشير بحة رئيس دائرة  البرواقية 
بوضع حيز الخدمة لجناح العمليات على مستوى 

مستشفى البرواقية بعد إعادة تاهيله وتجهيزه.
مدير الصحة في كلمته قال ان هذه التهيئة ستعطي 

دفعا لألطباء لخدمة المريض وتقديم واجبهم اإلنساني 
على احسن وجه، مؤكد ان هدف كل مسؤولي الصحة 
على مستوى الوالية يصب في خدمة المريض وتقديم 

كل التسهيالت له كما تنص عليه تعليمات السلطات 
العليا في البالد. 

لإلشارة ان مستشفى البرواقية قام من قبل بتهيئة عدة 
أجنحة أخرى، علما أن هذه التهيئة وسابقتها كانت 
محل متابعة شخصية، من لدن السلطات الوالئية 

وعلى رأسهم والي الوالية ورئيس المجلس الشعبي 
الوالئي، من خالل الزيارات الميدانية وكذا المتابعة 

اليومية لمدير المؤسسة.
وبالمناسبة، وقف مدير الصحة والسكان لوالية المدية 

على رقمنة المؤسسة التي بدأت فعليا على مستوى 
المؤسسة العمومية  االستشفائية يوسف بن خدة، 

باستعمال تطبيق الملف اإللكتروني للمريض بمصلحة  
االستعجاالت الطبية والجراحية حيث يتم إستقبال 
المرضى وتوجيههم من طرف إطارات الرقمنة 
بالمؤسسة مع طباعة تذكرة الدور وربط مكتب 

الطبيب بوحدة االشعة والمخبر وطباعة الوصفة 
الطبية، األمر الذي من شأنه القضاء على مظاهر  

تراكم الملفات  بالمرافق  الصحية وتضييعها و تقديم  
التسهيالت للمريض. 

المواطنون ومرتادو المستشفى في حديثهم لـ “الرائد”، 
عبروا عن استحسانهم ورضاهم التام بهذه التحسينات 

التي يعرفها قطاع الصحة بالوالية.
ع.بكريي

تعزيز العالقات الثنائية يف جمال التنمية الجتماعية بني البلدين حمور املحادثات

 وزيــــرة الت�ســامن ت�ستقبل 
�سفرية الرنويــج باجلزائـــر

املدر�شة الوطنية لالإدارة وموؤ�ش�شة الت�شيري 

ال�شياحي ل�شيدي فرج

التوقيع على اتفاقيتني يف جمال 
اخلدمات الفندقية والتكوين املتوا�سل

تم التوقيع على اتفاقيتين في مجال الخدمات الفندقية والتكوين 
المتواصل بين المدرسة الوطنية لإلدارة ومؤسسة التسيير 

السياحي لسيدي فرج, حسب ما أفاد به أمس، بيان للمدرسة 
الوطنية لإلدارة.

وأوضح نفس المصدر أنه تم التوقيع على هاتين االتفاقيتين 
على هامش اختتام الدورة التكوينية التي استفاد منها 18 

إطارا من المؤسسة العمومية االقتصادية للتسيير السياحي 
لسيدي فرج في مجال الصفقات العمومية, والتي أشرف عليها 

كل من المدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة, عبد المليك 
مزهودة, والرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي 

لسيدي فرج, سعيدي عبد الحق العلواني. وبالمناسبة, تم منح 
شهادات شرفية للمستفيدين من هذه الدورة, وهذا بحضور 
إطارات وأساتذة من المدرسة الوطنية لإلدارة, وفقا لذات 

البيان.
ق. و

 ن�شرة جوية تتوقع

 ت�شاقط الثلوج باملناطق ال�شمالية

  احلماية املدنية تدعو 
املواطنني اإىل احليطة واحلذر

 
دعت المديرية العامة للحماية المدنية, في بيان لها أمس، إلى 
الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر وذلك تبعا للنشرية 

الجوية المتعلقة بتساقط الثلوج في المناطق الشمالية للوطن, 
لتفادي وقوع حوادث باتباع جملة من اإلرشادات. وفي هذا 
الشأن, دعيت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى إتباع 

جملة من اإلرشادات والنصائح على غرار التحقق من 
شفرات ماسحات الزجاج األمامي وكذا التأكد من أن خزان 

الماء الماسح للزجاج ممتلئ, إضافة إلى تنظيف الزجاج 
األمامي والخلفي والمصابيح األمامية والخلفية بشكل منتظم 

إلى جانب مراقبة حالة اإلطارات وضغطها بما في ذلك 
عجلة الغيار.

كما دعت ذات المصالح, إلى التزود بالوقود قبل رحلة 
طويلة, مع ضرورة مراعاة السرعة, خاصة في الليل وفي 
حالة المطر أو الثلج, مشيرة إلى أهمية توفر بعض معدات 

بالمركبات منها علبة اإلسعافات األولية, األدوية الالزمة 
ألصحاب األمراض المزمنة, قفازات, ماسحة للنوافذ وإزالة 
الجليد, مصباح يدوي, سترة األمان ومثلث اإلشارات. وفي 

حالة وقوع أي خطر --يضيف البيان-- دعت المواطنين 
إلى االتصال على الرقم األخضر 1021 و رقم النجدة 14 

مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط.
ق. و

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي مل�شتغامن يك�شف لـ “الرائد“   

”م�سروع ع�سرنة مدينة م�ستغامن حمل نقا�ش واثراء” 
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و افتتح الحفل المطربة هانية بختي التي 
أمتعت الجمهور لمدة نصف ساعة حيث 
األندلسية  المقطوعات  عشرات  قدمت 
مدينة  مطربة  أظهرت  قد  و  والشعبية، 
أدت  حيث  الكاملة  موهبتها  شرشال 
رقص  الموال  نوع  من  مقطوعات 

خاللها الجمهور في أجواء من الفرح.
و بدأت هانية بختي التي اكتشفت عالم 
أغنية الشعبي في طفولتها بفضل عمها 
المطرب الكبير بعزيز, مشوارها الفني 

في عام .2012
و يضم رصيد هذه المطربة ثالث أغاني 
فردية (SINGLE) منها أغنيتين تكريما 
للمطربة الراحلة نورة )2014-1938( 
الجزائرية  االغنية  نجمات  احدى 
شرشال  مدينة  من  ايضا  المنحدرة 
إضافة إلى آخر عمل فني لها في النوع 

العصري بعنوان "قلبي.«
بعدها جاء دور زكية قارة تركي, إحدى 
العربية-األندلسية  األغنية  مطربات 
المسرح حاملة  لتعتلي منصة  المتألقات 
وزغاريد  تصفيقات  تحت  الماندول  الة 
الجمهور الحاضر الذي خصته المطربة 
بمجموعة من أغاني التراث الصنعة و 

الغرناطي.
تقديم  تركي  قارة  زكية  اختارت  و 
"قم  هنية",  ساعة  "يا  مثل  مقطوعات 
يسر لنا القطعان", "كلفتو بدري" أو "ما 

كنت أدري.«

من  مكون  جوق  المطربتان  رافق  و 
بينهم  من  البارعين  الموسيقيين  قدماء 
رابح بربيش على البيانو و جمال قبالج 
كريمو  و  الكمان  على  بوقرة  ومهدي 
زغواني  حمزة  و  العود  على  مغزيفن 
على الدربوكة و كمال سي صابر على 

الطار.
بعد التحاقها بمدرسة الغرناطي بتلمسان 
لفترة طويلة, استقرت زكية قارة تركي 

في الجزائر العاصمة عام 1978 حيث 
مدرسة  محتويات  إتقان  هدفها  كان 
لجمعية  انضمامها  خالل  من  الصنعة 
جمعية  ثم  الموصلية"  "الجزائرية 
"الفخارجية" سنة 1980 قبل أن تؤسس 
األوركسترا الخاصة بها سنة 1996 و 
العمل بشكل فردي و تضم في رصيدها 
محتويات  تشمل  أعمال  سبعة  الفني 

مدارس تلمسان والجزائر العاصمة.

األندلسي  موسيقى  حفل  أن  يذكر 
هانية  من  كل  نشطته  الذي  والشعبي 
تنظيم  من  تركي,  قارة  زكية  و  بختي 
مؤسسة فن و ثقافة بوالية الجزائر في 
إطار برنامجها الثقافي المرافق لبطولة 
)شان  المحليين  لالعبين  إفريقيا  أمم 
2022( التي تنظمها الجزائر إلى غاية 

4 فيفري القادم.
حياة �سرتاح

أكد باحثون و جامعيون خالل لقاء نظم االثنين الماضي 
والثقافي  االجتماعي  الطابع  العاصمة، على  بالجزائر 
الجديدة،  االمازيغية  للسنة  المصاحبة  لالحتفاالت 

الضاربة في عمق تاريخ الجزائر.
وقد سلط هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المركز الوطني 
االنسان  وعلم  التاريخ  قبل  ما  عصور  في  للبحوث 
جزائر  في  يجمعنا  "يناير  عنوان  تحت  والتاريخ، 
المميزة  االحتفاالت  على  الضوء  موحدة"،  واحدة 
للسنة االمازيغية الجديدة في كل أنحاء الجزائر، سيما 
أكدت وزيرة  المركز.وقد  في  لباحثين  عبر مداخالت 
القاها  كلمة  في  مولوجي،  صورية  الفنون،  و  الثقافة 
الوزارة،  ديوان  باسمها، محمد سيدي موسى، رئيس 
يناير،  مناسبة  ابراز  الى  يهدف  العلمي  اللقاء  هذا  ان 
ودالليا"،  رمزيا  "جانبا  يكتسى  الذي  الوطني  الحدث 
للسنة  المميزة  التقاليد  و  العادات  و  الممارسات  عبر 
االمازيغية الجديدة، فضال عن االحتفاالت و التعبيرات 

البصرية و الفولكلورية التي تطبع يناير.

كما ذكرت مولوجي، برمزية يناير الذي يحتوي على 
و  التنوع  و  الثراء  "يكرس  و  التعايش  و  التقاسم  قيم 
"اجراء  على  المناسبة  بهذه  المركز  مشجعة  التعدد"، 
هؤالء  تجربة  اثراء  اجل  من  جديدة"  بحوث  نشر  و 
جانبه  المركز.من  لهذا  الدولية  المنزلة  و  الباحثين 
عصور  في  للبحوث  الوطني  المركز  مدير  اعتبر 
سليمان  التاريخ،  و  االنسان  علم  و  التاريخ  قبل  ما 
التواصل"  للتالحم و  يناير يعتبر "مناسبة  حاشي، ان 
التعايش. و  بالتقاسم  تتميز  تعابير  و  ممارسات  عبر 
كما أكد ان يناير الذي يختلف االحتفال به عبر شتى 
ربوع الجزائر و في بلدان شمال افريقيا، يتميز بطبق 
جامع و هو الكسكس، الذي تشترك فيه جميع شعوب 
ابراهيم الهاللي،  الباحث في المركز،  البلدان.أما  هذه 
فقد تطرق الى االحتفاالت و العادات المقترنة بالسنة 
)تلمسان(،  بني سنوس  منطقة  في  الجديدة  االمازيغية 
بارتداء  يتميز  الذي  الكرنفال  "ايراد"،  عبر  سيما 
الشباب ألقنعة تنكرية و يجوبون مختلف انحاء القرية.

كما أشار المتدخل الى التحضيرات المميزة لالحتفال 
على  حافظت  طالما  التي  تلمسان،  قرى  في  بيناير 
الشعبية  المناسبة  بهذه  المرتبطة  الطقوس  "العادات و 
تعابير  و  شعبية  اطباق  بتحضير  أيضا  تتميز  التي 

اخرى تدل على العمق التاريخي و الثقافي ليناير.«
الخاصة  االحتفاالت  ان  المحاضر،  ذات  يقول  وتابع 
عن  "تعبير  بمثابة  هي  الجديدة  االمازيغية  بالسنة 

التمسك بالجذور و االرض و الحياة االجتماعية.«
من جانبه ركز الباحث، عباس رضوان، مداخلته على 
سيما  يناير،  باحتفالية   المميزة  الطقوس  و  العادات 
"انزار" و رمزية الماء و النار، فيما تناول االكاديمي، 
لهذه  المميزة  التقاليد  موضع  اعراب،  حاج  لخضر 

المناسبة بوالية تيارت.
تتعلق  مواضيع  الى  اخرى  مداخالت  تطرقت  كما 
كل  مناطق  في  ليناير  المرافقة  التقاليد  و  باالحتفاالت 

من االوراس و جيجل و قالمة و جبال شنوة بتيبازة.
حياة �سرتاح

النهائية في أرفع  القائمة  وصل فنانون جزائريون إلى 
فرنسا  في  المعاصر  الفن  مجال  في  الفنية  الجوائز 
والقارة األوروبية، جائزة "مارسيل دوشون" الفرنسية 
أربعة  القائمة  ضّمت  والتي   ،2023 لعام  نسختها  في 
الجائزة  على  القائمون  يُعلن  أن  المنتَظر  ومن  فنّانين، 
اسم الفائز أو الفائزة بها لهذا العام ضمن أمسية تُقام في 

السادس عشر من أكتوبر الُمقبل.
األصل  الجزائرية  الفنانة  عنها  المعلن  القائمة  وتشمل 
أعمالها  في  تجمع  التي   )1975( خليلي  بُشرى 
"السرديات  بين  والطباعية  والفوتوغرافية  المصّورة 
المعّقدة  العالقات  ُمسائلًة  الجماعي،  والتاريخ  الفردية 

من  المدني  المجتمع  قضايا  من  والمواقف  الذات  بين 
الفنان  جانب  إلى  المستقبل"،  بمجتمع  التفكير  أجل 
الجزائري المقيم في فرنسا ماسينيسا سلماني )1980(، 
الذي يتناول الراهن السياسي واالجتماعي في رسومات 
أمام مشاهد غامضة وعبثية، حالها  وتشكيالت تضعنا 

كحال عالمنا الذي نعيشه.
 ،1986 سنة  المولود  كيسوانسون  األصل  وفلسطيني 
السويد  في  تعيش  والتي  المقدسية،  "الكسواني"  لعائلة 
يتناول "مسائل االقتالع  القرن الماضي،  منذ ثمانينات 
من الجذور، واالنبعاث، والتجديد"، بحسب بيان الجائزة 
الذي أشار إلى أن أعمال الفنان تشمل النحت، والكتابة، 

الفيديو  وأعمال  الرسم  جانب  إلى  الفنّي،  واألداء 
 ،)1983( باك  بيرتّي  الفرنسية  والفنانة  والصوت، 
التي توثّق في اشتغاالتها البصرية والمصّورة حاضر 
وماضي شمال فرنسا )المنطقة التي ُولدت فيها(، حيث 
لغة  ضمن  العّمالي  والتاريخ  الفحم  مناجم  تستحضر 

تجمع بين التوثيق والشعرية.
وتعد جائزة مارسيل دوشامب التي انطلقت عام 2000، 
في  المعاصر  الفن  مجال  في  الفنية  الجوائز  أرفع  من 
 35.000 قيمتها  وتبلغ  األوروبية،  والقارة  فرنسا 
التي  الجائزة من قبل جمعية "أدياف"  يورو، وأسست 
تضم 250 جامع أعمال فنية في مجال الفن المعاصر 

"بومبيدو"  مركز  مع  باالشتراك  وتمنح  فرنسا،  في 
في  المقيمين  الفنانين  أكثر  وتكافئ  "فياك"،  ومعرض 

فرنسا ابتكارا.
والعب  فنان   )1968-1887( دوشامب  ومارسيل 
القرن  فناني  أهم  من  يعد  أميركي،  فرنسي-  شطرنٍج 
العشرين. ارتبطت أعماله بالحركة الدادائية والسريالية، 
وله بصمته الخاصة في تطور الفن الحديث، حيث عمل 
بحت  بصرٍي  من شيء  الفن  متابعي  تركيز  نقل  على 
الفنون  مفاهيم  َتعد  فلم  تعقيداً،  أكثر  نفسي  شيء  نحو 

التصويرية والتعبيرية نفسها.
حياة �سرتاح
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ب�سكرة: 

املجاهد علي بودونت
 يف ذمة اهلل

ببسكرة  الثالثاء  أمس  صباح  هللا  رحمة  إلى  انتقل 
إثر  سنة   89 ناهز  عمر  عن  بودونت  علي  المجاهد 
علمته  حسبما  األخيرة،  اآلونة  في  به  ألم  مرض 
الوطنية  للمنظمة  الوالئية  األمانة  عضو  لدى  "وأج" 
للمجاهدين، سعيد باشا، وأفاد ذات المتحدث أن الفقيد 
الذي ولد عام 1934 ببلدية عين زعطوط ) 60 كلم 
صحية  بوعكة  متأثرا  المنية  وافته  بسكرة(  شمال 

تعرض لها وتوفي بمنزله بعاصمة الوالية.
لهم  كان  الذين  األوائل  المجاهدين  من  الراحل  يعد  و 
الفرنسي في مناطق  المستعمر  الكفاح ضد  الدور في 
األوراس حيث بادر باالنضمام للعمل الثوري بالمنطقة 
على  عمل  حيث  التاريخية،  األولى  بالناحية  الرابعة 
للمجاهدين  والمؤن  المال  وجمع  للثورة  التأييد  حشد 
القنطرة  سجن  في  به  ويزج  أمره  يكتشف  أن  قبل 
سنة 1956 ليلتحق بعد خروجه من السجن بصفوف 
في  شارك  حيث   1957 سنة  الوطني  التحرير  جيش 
لذات  وفقا  االستقالل،  غاية  إلى  وكمائن  معارك  عدة 

المتحدث.
و قد تقلد الفقيد عدة مسؤوليات سياسية بجبهة التحرير 
الوطني ثم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لعين زعطوط 

لعهدتين متتاليتين.
و قد كان الراحل الذي عرف بخصاله الحميدة حاضرا 
الثورة  حول  التاريخية  والندوات  الملتقيات  في  دائما 
التحريرية أثرى فيها الكتابة التاريخية بشهادات حول 
وبالواليتين  األوراس  مناطق  في  الوطني  النضال 
عين  بمنطقة  السيما  التاريخيتين  والسادسة  األولى 

زعطوط، حسب ذات المصدر. 
ووري جثمان الفقيد الثرى بعد عصر نفس اليوم بمقبرة 

البوخاري بعاصمة الوالية، وفقا لذات المصدر.
حياة �سرتاح

عن عر�سها "حريق لدى املطافئ"

"اللم�سة" تفتك اجلائزة 
الأوىل مل�سابقة امل�سرح 
بالأمازيغية بتيزي وزو

فازت التعاونية الثقافية "اللمسة" من باتنة أمس أول, 
بالجائزة االولى للطبعة ال4 من مسابقة افضل انتاج 
لدى  "حريق  مسرحيتها  عن  باألمازيغية,  مسرحي 
المسرح  مسابقة  من  ال4  الطبعة  المطافئ.«و جرت 
بيناير  االحتفال  بمناسبة  اطالقها  تم  التي  باألمازيغية 
االثنين   الى  وزو  تيزي  بوالية  يناير(   12)  2973

الماضي بمشاركة ستة فرق مسرحية.
اما الجائزة الثانية فقد عادت الى التعاونية المسرحية 
عملها  عن  وزو(,  )تيزي  بإيفرحونن  "ماشاهو" 
جمعية  فازت  فيما  )التخبط(,  "ازدرفاف"  المسرحي 
عن  التشجيعية  بالجائزة  توقرت  من  "الكثيب" 

مسرحيتها "أنزار.«
في هذا الصدد اكد مدير المسرح الجهوي بتيزي وزو, 
حسين حدو, "انه تم بمناسبة هذه الطبعة انشاء جائزة 
ثانية مع توصية بالثالثة في الطبعات المقبلة, وذلك من 

اجل تشجيع الفرق على مزيد من االنتاج.«
 4 و  ممثلين   3 من  فتتكون  المسابقة  تحكيم  لجنة  اما 
تمنراست  و  باتنة  و  العاصمة  الجزائر  من  مخرجين 

و تيزي وزو.
تقديم  الفائزين,  على  الجوائز  تسليم  حفل  تبع  قد  و 
مونولوغ "صليحة و الف تكليحة" من انتاج االكاديمية 

المسرحية راماكيد.
حياة �سرتاح

الأربعاء  18 جانفي 2023 املـوافق لـ 26 جمادى الثانية 1444هـ

من خالل حفل ن�شطته زكية قارة تركي وهانية بختي

فنون وثقافة ت�ستقطب العا�سميني باملو�سيقى 
الأندل�سية يف ليايل "�سان 2022"

اأحيت الفنانة هانية بختي و اأيقونة املو�شيقى الأندل�شية زكية قارة تركي �شهرة الإثنني اإىل الثالثاء بقاعة ابن خلدون باجلزائر العا�شمة حفال 

اندل�شيا و �شعبيا متيز بح�شور حمت�شم للجمهور، و رافق املطربتان جوق مكون من قدماء املو�شيقيني البارعني من بينهم رابح بربي�ش على البيانو 

و جمال قبالج ومهدي بوقرة على الكمان و كرميو مغزيفن على العود و حمزة زغواين على الدربوكة و كمال �شي �شابر على الطار.

يف وقت اأبرز فيه باحثون البعد التاريخي والجتماعي للتظاهرة

وزيــرة الثقافـــة والفنــون: 
احتفالت يناير تكت�سي "جانبا رمزيا ودلليا"

الإعالن عن املتوج بدورة هذا العام �شيكون يف اأكتوبر القادم

جزائريون يناف�سون على جائزة "مار�سيل دو�سون" الفرن�سية
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�سيعقد هذا العام 

يومي 18 و19 ماي القادم

بوتني ي�سدر مر�سوما 
بعقد املنتدى االقت�صادي 
الدويل"رو�صيا - العامل 

الإ�سالمي" �سنويا
مرسوما  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  وقع 
الدولي  االقتصادي  المنتدى  عقد  على  ينص  رئاسيا، 
قازان  مدينة  في  سنويا  اإلسالمى"  العالم   - "روسيا 
الروسية.وذكرت بوابة المعلومات الروسية القانونية - 
في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أمس، أن المنتدى 
سيعقد هذا العام يومي 18 و19 ماي القادم في مدينة 

قازان الروسية.
في  الدولي  التعاون  تعزيز  ضرورة  المرسوم  وأكد 
االقتصادي  المنتدى  عقد  خالل،  من  التنمية  مجال 
قازان  مدينة  في  اإلسالمي  والعالم  "روسيا  الدولي 
المنتدى  وعقد  إلعداد  تنظيمية  لجنة  وتشكيل  سنويا، 
إلى  المرسوم  وأشار  سنويا.  الدولي  االقتصادي 
مارات  الروسي  الوزراء  رئيس  نائب  تعيين  تم  أنه 

خوسنولين، رئيسا للجنة المنظمة للمنتدى.
فالديمير  الروسي  الرئيس  اقترح  سابق،  وقت  وفى 
بوتين، في اجتماع بشأن القضايا االقتصادية، أمس، 
الرئيسية في كل من  المؤشرات واالتجاهات  مناقشة 

االقتصاد الروسي واألسواق العالمية.
بوتين  أكد  الروسية،  "سبوتنيك"  وكالة  وبحسب   
اإليجابي  االتجاه  دعم  هي  األساسية  "المهمة  أن 
الصناعات  من  العديد  أن  إلى  مشيرا  وترسيخه"، 
والمجمع  والصناعة  والزراعة  كالبناء  الرئيسية، 
لم  أخرى،  قطاعات  وبالطبع  الزراعي،  الصناعي 
تتراجع العام الماضي وحسب، على الرغم من عدد 
المرات التي قلنا فيها بالفعل بأن الضغوط الخارجية 
غير المسبوقة لم تنخفض، بل على العكس، زادت من 

األحجام، ووفرت وظائف جديدة.
حد  إلى  الممكن  من  جعل  هذا  أن  إلى  بوتين  وأشار 
العمل،  سوق  في  االستقرار  على  الحفاظ  كبير، 
وتحقيق خفض في معدالت البطالة إلى أدنى مستوى 
في  المشاركين  أن  إلى  وأشار  الحديث.  التاريخ  في 
ملموسة  تدابير  اتخاذ  في  أيضاً  سينظرون  االجتماع 

لمواجهة تحديات التنمية األساسية.

املنتدى االقت�سادي العاملي: 

اقت�صاديون يتوقعون ركودا 
عامليا العام اجلاري

االقتصادي  المنتدى  أجراه  للرأي،  استطالع  أظهر 
االقتصاديين  غالبية  أن  أمس،   ،"WEF" العالمي 
الذي شملهم االستطالع توقعوا حدوث ركود عالمي 

العام الجاري.
وتوقع ما يقرب من ثلثي هؤالء المتخصصين حدوث 
ركود، حيث رأى نحو 18% من المستطلعة آراؤهم 
أن هذا األمر مرجح للغاية، أكثر من ضعف ما كان 
عليه قبل بضعة أشهر فيما رأى ثلثهم أن الركود غير 

محتمل.
ولفتت شبكة اإلذاعة والتليفزيون السويسرية إلى وجود 
العام،  لهذا  القاتمة  االقتصادية  التوقعات  إجماع على 
األوروبية؛  والدول  المتحدة  الواليات  في  سيما  وال 

حيث يتحدث الجميع تقريبا عن نمو منخفض.
وبالنسبة للصين، يتوقع الغالبية العظمى من الخبراء 
نموا طفيًفا، ومن المتوقع أن يساهم التخفيف األخير 
لسياسة "صفر كوفيد" في تعزيز االقتصاد، لكن حجم 

هذا التحسن لم يتم تحديده بعد.

ويصر الشعب المغربي على ضرورة وقف التعاون المخزي مع الكيان الصهيوني 
المتطرف وإسقاط التطبيع الذي اعتبر "استعمارا صهيونيا للملكة" واخترق حتى اآلن 
العديد من المجاالت في البالد, بمباركة نظام مخزني لم يشهد له التاريخ أن ساير 

اإلرادة الشعبية المغربية.
ومن جديد أصدرت "فدرالية اليسار الديمقراطي" و"مجموعة العمل الوطنية من أجل 
فلسطين" بيانا مشتركا, تطالبان فيه بإسقاط التطبيع مع الكيان الغاشم وتدعوان إلى 
المتواصل  الصهيوني  االختراق  لمواجهة  المناسبة  النضالية  الصيغ  وتنويع  تكثيف 

للمغرب دولة ومجتمعا.
ويزداد االحتقان داخل المملكة مع التراكمات الخطيرة التي تسبب فيها نظام المخزن 
إحدى  تعد  التي  الفلسطينية  للقضية  الصميم  في  بينها ضربه  من  وخارجيا,  داخليا 

واجهات الصراع بين الشعب المغربي والنظام المخزني االستبدادي.
ويواصل مناهضو التطبيع تكثيف أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي 
يخوض حاليا مقاومة شعبية موحدة وشاملة في مواجهة سياسة اإلرهاب واالستيطان 
والحصار الصهيونية من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وبناء دولته على 

كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
موا�سلة الن�سال جلعل 2023 �سنة اإ�سقاط التطبيع

الشعب  أن  إال  الصهيوني  الكيان  مع  الخيانية  اتفاقياته  في  المخزن  إمعان  ورغم 
المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية, عازم على وقف هذه الجرائم.

وفي هذا السياق أكدت "فدرالية اليسار الديمقراطي" و"مجموعة العمل الوطنية من 
تجميع  أجل  من  المشترك  العمل  مواصلة  اتفاقهما على  بيانهما,  في  فلسطين"  أجل 

كل القوى الوطنية المناهضة للتطبيع لبلورة خطة نضالية لجعل 2023 سنة إسقاط 
التطبيع, خصوصا وأن حكومة الكيان الصهيوني اليمينية المتطرفة مقبلة على تصعيد 
قمع الشعب الفلسطيني, واقتراف جرائم عنصرية كالقتل والتشريد واالعتقال وهدم 
مساكن أسر المقاومين, في محاوالت يائسة للتأثير على مقاومته المشروعة لالحتالل.
وشهد التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني - منذ إبرام االتفاقية التطبيعية المشؤومة 
في ديسمبر 2020 - وتيرة متسارعة, رغم الرفض الشعبي المغربي, نفذت في ظله, 
عدة زيارات لمسؤوليين صهاينة ومسؤولون أمنيون ووفود اقتصادية إلى المملكة, 
كما وقعت تحت سقفه اتفاقيات تطبيعية بين الجانبين طالت كل المجاالت تقريبا, أمور 

قوبلت بتنديد واسع, وتحذيرات من انفجار وثورة شعبية ضد النظام.
وأكد مناهضو التطبيع بالمغرب, أن بالدهم لم تجني من ترسيم العالقات مع الكيان 
الكيان  "مخططات  من  وحذروا  والعار",  والخزي  "االستنزاف  سوى  الصهيوني 

المحتل بجعل المغرب بوابة للهيمنة على إفريقيا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا".
من  للتنبيه  اللهجة  شديدة  تحذيرات  المغرب,  من  وحقوقيون  إعالميون  أصدر  كما 
التطبيع  في  امعانه  البالد, جراء  مستقبل  المخزن على  لسياسات  الخطيرة  العواقب 
ورفضه لرأي الشارع وأيضا العتماده مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين 
وقمع االحتجاجات وأكدوا أن المملكة دخلت منعطفا خطيرا وأن كلفة التغيير ستكون 
بالمملكة شهر  مدينة   45 المغربيين عبر  المواطنين  فقد خرج آالف  باهظة.للتذكير 
ديسمبر الماضي )بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التطبيع 22 ديسمبر( للتعبير عن 
رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع المشؤوم وذلك رغم الحصار األمني والقمع الذي 

تعرضوا له.

العام  األمين  الصحراوي,  الرئيس  أكد 
أن  غالي,  إبراهيم  البوليساريو,  لجبهة 
االحتالل المغربي يخفي خسائره الفادحة 
في األرواح والمعدات على طول الجدار 
الرملي, التي تكبدها منذ استئناف الكفاح 
التفاق  السافر  خرقه  إثر  على  المسلح 
وقف إطالق النار, ممارسا بذلك سياسة 

التعتيم وتزييف الحقائق.
ونقلت وكالة األنباء الصحراوية )وأص( 
حوار  خالل   - قوله  غالي  الرئيس  عن 
أجراه أول امس, مع الصحافة اإلسبانية 
المؤتمر  أشغال  هامش  على  والفرنسية 
بوالية  المنعقد  البوليساريو  لجبهة  الـ16 

الداخلة بمخيمات الالجئين الصحراويين 
قديمة  سياسة  هي  التعتيم  "سياسة  أن   -
جديدة دائما ما ينتهجها االحتالل المغربي 
التي  الفادحة  الخسائر  على  التستر  بغية 
يكبدها إياه بواسل جيش التحرير الشعبي 

الصحراوي".
وعن قرار استئناف الكفاح المسلح الذي 
جاء بعد خرق االحتالل المغربي لوقف 
مدنيين  على  السافر  اعتدائه  بعد  النار 
في  الشرعية  غير  بالثغرة  مسالمين 
الكركرات, في 13 نوفمبر 2020, أكد 
الصحراوي  "الشعب  أن  غالي,  الرئيس 
من دعاة السلم لكن يده قابضة على الزناد 

إذا تعلق األمر بالدفاع عن النفس".
وبعد أن أبرز تعاون الدولة الصحراوية 
من  المتحدة  األمم  مع  سنة  ثالثين  طيلة 
يضمن  وعادل  سلمي  حل  إيجاد  أجل 
تقرير  في  حقه  الصحراوي  للشعب 
الرئيس  أبدى  واالستقالل,  المصير 
إزاء  شديدا  استنكارا  الصحراوي 
المتحدة  لألمم  المتواطئ  "الصمت 
تسمية  عن  المبرر  غير  واحجامها 
األشياء بمسمياتها وتحديد دولة االحتالل 
المباشرة  المسؤولة  باعتبارها  المغربية, 
النار  إطالق  وقف  خرق  عن  والوحيدة 
ثالثين عاما, كجزء  لقرابة  استمر  الذي 

ال يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين 
اإلفريقية  الوحدة  المتحدة ومنظمة  األمم 
البوليساريو  )جبهة  الطرفان  قبلها  التي 
والمغرب( في أغسطس 1988 وصادق 
 658 قراريه  في  األمن  مجلس  عليها 

)1990( و 690 )1991(".
حديثه  في  الصحراوي  الرئيس  وتطرق 
في  المدوية  الفساد  فضيحة  إلى  أيضا, 
البرلمان األوروبي المعروفة ب"ماروك 
أكثر  الخناق يشتد  أن  إلى  غايت", الفتا 
فأكثر على نظام المخزن, وهي "خطوة 
قاريا  المغربية  المملكة  عزلة  من  تزيد 

ودوليا ".

ميتسوال,  روبرتا  األوروبي,  البرلمان  رئيسة  وعدت 
التي  داخل مؤسستها  الفساد بصرامة  بمحاربة ظاهرة 
مؤكد  تورط  بسبب  مؤخرا  مشوهة  صورتها  أضحت 

للعديد من أعضائها في فضيحة "ماروك غايت".
بيار  توقيف  بعد  غايت"  "ماروك  فضيحة  واندلعت 
بلجيكا,  في  سابق  أوروبي  نائب  بانزيري,  أنطونيو 
البرلمان األوروبي, حيث  التحقيق الذي هز  في إطار 
اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح 

المغرب, مقابل مبالغ مالية.
وصرحت روبرتا ميتسوال تحت قبة البرلمان األوروبي 

بستراسبورغ لدى افتتاح الدورة األولى للجلسة العلنية 
الفساد  السنوية:"سنتخذ إجراءات قصد تعزيز محاربة 
أن  مبرزة  الخارجية",  التدخالت  مواجهة  ووسائل 
بناء  إعادة  ضرورة  أثبتت  الماضي  الشهر  "أحداث 

روابط الثقة مع المواطنين األوروبيين الذين نمثلهم".
شهر  منتصف  في  وعدت  ميتسوال  روبرتا  أن  ويذكر 
النطاق"  واسعة  اإلصالحات  من  "بمجموعة  ديسمبر 
لرؤساء  الخميس  يوم  مراحلها  بعض  قدمت  التي 
المجموعات البرلمانية الذين بدورهم أعطوا موافقتهم. 
ومن بين هذه المراحل األولية، تقييد دخول المنتخبين 

كل  تسجيل  أو  األوروبي  البرلمان  إلى  السابقين 
المتدخلين الخارجيين في سجل الشفافية.

أو  رحالت  أو  هدايا  نشر  يتم  أن  ميتسوال  وترغب 
وكذا  عهدتهم  إطار  في  األوروبيين  النواب  لقاءات 
هذه  ان  الصدد  هذا  في  مؤكدة  المفروضة,  العقوبات 
اإلجراءات "ما هي إال البداية وليس نهايتها" و "سنبدأ 

باإلجراءات التي يمكن تنفيذها في أسرع وقت".
بالتحقيق  المكلفة  الهيئة  البلجيكية,  العدالة  أن  ويذكر 
ماروك  فضيحة  في  أوروبيون  نواب  فيه  تورط  الذي 
غايت, طلبت رفع الحصانة البرلمانية عن أربع نواب 

اليونانية  النائبة األوروبية االشتراكية  أوروبيين, منهم 
وزوجها،  المؤسسة,  رئيس  نائبة  بصفتها  كايلي,  إيفا 
االشتراكيين  مجموعة  من  آخرين  نائبين  جانب  إلى 
والديمقراطيين: البلجيكي مارك تارابيال الذي تم تفتيش 

منزله في ديسمبر واإليطالي أندريا كوزولينو.
وتم رسميا تبليغ إجراء رفع الحصانة البرلمانية الذي 
يوم  والذي تضمن عدة مراحل,  يناير  بداية  في  أطلق 
للنواب األوروبيين قصد الفصل فيه  االثنين الماضي، 
في فيفري. وسيقوم النواب األوروبيون اليوم بانتخاب 
نائب رئيس جديد أو نائبة رئيس جديدة خلفا إليفا كايلي.

يف ظل ات�ساع دائرة املطالب باإ�سقاط التطبيع

اخلناق ي�صتد على نظام املخزن
وجد نظام املخزن نف�سه يختنق بحبل املدافعني عن كرامتهم الذين يحاولون اإنقاذ ما يكمن اإنقاذه يف بلد باعها حكامها مبجرد ارتباطهم بكيان 

�سهيوين جمرم مغت�سب يزرع اخلراب اأينما حل، حيث ال تزال االأ�سوات احلرة تطالب بال هوادة باإ�سقاط التطبيع امل�سوؤوم.

 الوكاالت

تكبدها منذ ا�ستئناف الكفاح امل�سلح اإثر خرقه التفاق وقف اإطالق النار

غايل: االحتالل املغربي يخفي خ�صائره الفادحة على طول اجلدار الرملي

اأ�سحت �سورته م�سوهة ب�سبب ف�سيحة "ماروك غايت" التي تورط فيها املغرب

رئي�صــة الربملان االأوروبي تعــــد مبحاربــة الف�صـاد ب�صرامـــة



اأمني �سر املجل�س الثوري

 حلركة فتح ماجد الفتنياين:

"نظام الف�صل العن�صري
 �صد �صعبنا اأخطر من الذي 
مور�س يف جنوب افريقيا"

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتنياني، إن 
نظام الفصل العنصري الواقع ضد شعبنا أشد وأخطر من الذي 

مورس في جنوب أفريقيا.
أمس  فلسطين"،  "صوت  إلذاعة  حديث  في  الفتياني  وأضاف 
الثالثاء، في اختتام زيارة وفد من حركة فتح إلى جنوب أفريقيا 
أن تجربة جنوب أفريقيا في التخلص من نظام الفصل العنصري 
الذي  العنصري  الفصل  من  للتحرر  نضاله  في  لشعبنا  ملهمة 

تفرضه دولة االحتالل.
أفريقيا  جنوب  في  المسؤوليين  مع  بحث  الوفد  أن  وأوضح 
مشيرا  الفلسطينية،  للقضية  أفريقيا  دول  دعم  لحشد  التنسيق 
الى توجيه الدعوة لحزب المؤتمر الوطني للمشاركة في إحياء 

الذكرى الـ75 للنكبة المقرر في شهر ماي القادم.
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

ينحدر من عائلة منا�سلة

عمرو اخلمور.. 
احالم طفل على عر�س ال�صهادة

قرابة  تشير  الساعة  كانت 
صباحا،  والنصف  الخامسة 
في  األصوات  تعالت  عندما 
حي "الجراشية" على أطراف 
بيت  جنوب  الدهيشة  مخيم 
عمرو  الطفل  أن  معلنة  لحم، 
خالد لطفي الخمور )14 عاما( 
قد أصيب برصاص االحتالل 
اصابته  وأن  الرأس،  في 

خطيرة.
ساعات قليله مرت، حتى أعلن مصدر طبي في مستشفى الجمعية 
العربية في بيت جاال، عن استشهاده، االثنين الماضي ليتربع بذلك 

على عرش الشهادة كطفل وديع وحالم.  
ومخيم الدهيشة الواقع على مساحة )1.5( كم متر مربع، ودع منذ 
بداية العام الجاري طفلين شهيدين، آدم عياد في الثالث من الشهر 

الجاري، ثم الخمور.  
الخمور، ابن الصف التاسع بمدرسة ذكور الدهيشة اإلعدادية، لم 
يكن يعلم ان االحتالل يتربص بأحالمه في العيش الكريم واللعب 

كباقي األطفال.
الى  وذهب  أخذها  شواقل،  خمسة  إعطائه  مني  طلب  ما  »آخر 
الدكان واشترى عصيرا وعاد.. هللا يرضى عليه ويتقبله شهيدا"، 
أجواء  يخلق  محبوبا،  جدا،  حنونا  "كان  وأضافت  والدته،  قالت 
مرحه في المنزل، كل واحد بعرفه بحبه، وآخر ما عمله أحضر 

لي غسيل المالبس.«  
قرابة  أمضى  والده  مناضلة،  عائلة  من  ينحدر  الخمور  والشهيد 
ثالث سنوات في سجون االحتالل، وشقيقه األكبر جريح وأسير 
محرر، واألخر يقبع في سجون االحتالل منذ قرابة خمسة أشهر.  
كان  العالم،  في  طفل  أي  مثل  طفل  ابنه  إن  قال  الخمسيني  والده 
يبحث عن الحياة، ويحب السباحة والدبكة والخروج في رحالت، 
وكان يملك قلوب كل من يعرفه.. وكان اجتماعيا يتنقل في حارات 

وأحياء المخيم، ويحب صداقة اآلخرين.  
قبل  اجتمعنا  مرة  آخر  لطيفا،  مشاكسا،  كان  "ابني  وأضاف 
حولها  والتف  للتدفئة  النار  أوقد  عندما  قليله،  بساعات  استشهاده 
تحدث  وتعالت ضحكاتهم،  الجميع  يمازح  وأخذ  أصدقائه،  جميع 
عن الذين سبقوه باالستشهاد من عمر مناع وآدم عياد وآخرين من 

المخيم وخارجه.«  
صديقه بشار اللحام لم يفارق جثمانه، بقي بالقرب منه، أمسك بيد 
والد الشهيد وسط حسرة وبكاء، قال: كان عمرو أخوي وصديقي 
لم نفارق بعض حتى في نفس المقعد الدراسي، كان يحب ان يجتمع 
مع أصحابه وكأنه كان يودعنا، محبوب جدا، سهرنا قبل استشهاده 

وضحكنا كثيرا.  
اجتماعي،  قائد  بوصفه  عمرو  عن  تحدث   ،)...( مدرسيه  أحد 
وشخصية محببة لجميع الطلبة في المدرسة، مشيرا الى انه كان 
مبدعا في المواد الالمنهجية من فنون ورياضة، ويجد نفسه فيها 

من خالل مساحات للتعبير والحركة.  
وتابع: كان الشهيد عمرو لديه ذكاء اجتماعي عال، ولو اتيحت له 
الفرصة باالستمرار في الحياة لكان له دور اجتماعي مميز، وكان 
المكاني والتعبير في مجال ابداعي وليس  يبحث دوما عن الحيز 

الحيز المضبوط.  
التربية والتعليم في بيت لحم  المدير اإلداري في مديرية  وطالب 
بسام جبر، المؤسسات الحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة بالتدخل 
أطفالنا، وشيع جثمان  بحق  الغاشمة  االحتالل  لسياسة  لوضع حد 
الشهيد الى مثواه األخير في مقبرة الشهداء في قرية ارطاس جنوب 
بيت لحم .وبارتقاء الطفل خمور، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية 

العام الجاري إلى 14 شهيدا، بينهم 4 أطفال.  

طالبوا الكيان ال�سهيوين بالرتاجع عن معاقبة الفل�سطينيني

 39دولة تدعم اإحالة ملف االحتالل 
ال�صهيوين ملحكمة العدل الدولية 

طالبت 39 دولة يف الأمم املتحدة الكيان ال�سهيوين بالرتاجع الفوري عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها �سد الفل�سطينيني، ردا على طلب 

فتوى من حمكمة العدل الدولية حول ال�ستيطان وانتهاك ال�سهيوين امل�ستمر حلق الفل�سطينيني.

عنها-  صادر  مشترك  بيان  -في  الدول  وأكدت 
والقانون  الدولية  العدل  لمحكمة  الراسخ  دعمها 
كما  الدولي،  للنظام  الزاوية  حجر  بوصفه  الدولي 
أكدت تمسكها بالنظام متعدد األطراف.يشار إلى أن 
الجمعية العامة لألمم المتحدة صوتت نهاية الشهر 
الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من 
بشأن  قانوني  رأي  إصدار  الدولية  العدل  محكمة 
إذا كان االحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية 

يشكل ضما بحكم األمر الواقع.
الدولية  العدل  القرار من محكمة  ويطلب مشروع 
القانونية  التبعات  يحدد  استشاري،  رأي  إصدار 
الناشئة عن انتهاك الصهيوني المستمر لحق الشعب 

طويل  واحتاللها  المصير،  تقرير  في  الفلسطيني 
واعتمادها  األراضي  وضمها  واستيطانها  األمد 

تشريعات وإجراءات تمييزية.
مشروع  على  الرأي  إبداء  طلب  لصالح  وصّوت 
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة -الذي تقدمت به 
فلسطين- أغلبية بـ87 دولة، في حين صوتت الكيان 
الصهيوني والواليات المتحدة و24 عضوا آخرون 

ضد القرار، وامتنع 53 عضوا عن التصويت.
الصهيوني  الحكومة  أعلنت  التصويت،  وإثر 
عقوبات   5 تبني  الجاري  الشهر  من  السادس  في 
من  أموال  حسم  شملت  الفلسطينية،  السلطة  ضد 
مخططات  وتجميد  الفلسطينية،  المالية  المستحقات 

وحرمان  )ج(،  المنطقة  في  الفلسطينية  البناء 
إضافة  التنقل،  تصاريح  من  فلسطينية  شخصيات 
الضفة  في  المنظمات  ضد  إجراءات  اتخاذ  إلى 
عدائي"  "بنشاط  وصفته  لما  تروج  التي  الغربية 
الجمعية  الصهيوني.وسبق أن صوتت  الكيان  ضد 
الماضي  ديسمبر   16 في  المتحدة  لألمم  العامة 
يؤيد حق  قرار  على  ساحقة  بأغلبية  نيويورك  في 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الدولية  العدل  محكمة  فيها  تناولت  مرة  وآخر 
الصراع الفلسطيني الصهيوني كانت عام 2004، 
غير  الصهيوني  العازل  الجدار  بأن  قضت  عندما 

قانوني، وعارضت تل أبيب رأي المحكمة.

 الحتالل يحّول اأ�سريين

 من جنني لالعتقال الإداري

برصاص  الثالثاء  أمس  فلسطيني  شاب  استشهد 
حين  في  الخليل،  في  الصهيوني  االحتالل  قوات 
تحركا ضد  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  شهدت 
الكيان الصهيوني بعد اتخاذها إجراءات عقابية ضد 
السلطة الفلسطينية.وأعلنت وكالة األنباء الفلسطينية 
على  عاما(   40( دية  أبو  حمدي  الشاب  استشهاد 
مدخل النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل، 
من جهتها، قالت هيئة البث الصهيونية إن الجيش 
أثناء  في  فلسطيني  على  النار  أطلق  الصهيوني 
في  عسكرية  قوة  باتجاه  النيران  إطالق  محاولته 
المنطقة.كما قال ناشطون فلسطينيون إن حمدي أبو 
دية استشهد بعد إطالقه النار على قوة صهيونية، 
تابعة  إعالم  وسائل  نشرتها  صورة  وتداولوا 
العملية،  في  استخدمه  إنه  قالت  لسالح  لالحتالل 
فيها  يظهر  مصورة  مقاطع  الناشطون  ونشر 
الشهيد محاطا بجنود صهاينة، كما نشروا  جثمان 
"وصية" مفترضة تعود للشاب، يقول فيها إنه أقدم 
على العملية من أجل الدفاع عن المقدسات، ودعا 
مقاومة  طريق  في  للسير  الفلسطيني  الشباب  فيها 
االحتالل.ويأتي استشهاد أبو دية في وقت تشهد فيه 
الغربية تصعيدا صهيونيا عبر االقتحامات  الضفة 
الضفة  في  والمخيمات  والبلدات  للمدن  اليومية 
 15 استشهد  الجاري،  العام  مطلع  الغربية.ومنذ 
فلسطينيا برصاص قوات االحتالل في الضفة، 7 
منهم من مدينة جنين، وبينهم 4 أطفال، وفقا لوزارة 

الصحة الفلسطينية.

اعتقالت بال�سفة

فجر  االحتالل  قوات  اعتقلت  آخر،  صعيد  على 
الثالثاء 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة 
قوات  إن  الفلسطيني  األسير  نادي  وقال  الغربية|، 
واسعة  واعتقاالت  مداهمات  حملة  االحتالل شنت 
مخيم  في  تركزت  الغربية  بالضفة  عدة  مدن  في 
 10 اعتقل  حيث  الخليل،  مدينة  جنوب  الفوار 
مواجهات  أن  األسير  نادي  وأضاف  فلسطينيين، 
خالل  االحتالل  وقوات  فلسطينيين  بين  وقعت 
الحملة. وبهذا يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 

بداية العام الجاري إلى أكثر من 235 معتقال.

الحتالل يحّول اأ�سريين من جنني 

لالعتقال الإداري

عوفر  محكمة  في  االحتالل  سلطات  وحّولت  هذا 
العسكرية، أمس أسيرين من بلدتي السيلة الحارثية 

وقباطية في محافظة جنين لالعتقال اإلداري.
وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور 
لـ "وفا"، أن محكمة االحتالل حّولت األسير محمد 
جميل محمد زيود لالعتقال االداري لمدة 4 أشهر، 
علما أنه معتقل منذ تاريخ 2022/12/29، واألسير 
محمد لطفي أبو الرب من قباطية لمدة ستة أشهر 

لالعتقال اإلداري والمعتقل منذ أسبوعين.

ياأتي ا�ست�سهاده يف وقت ت�سهد فيه ال�سفة الغربية ت�سعيدا �سهيونيا يوميا

�صهيد يف اخلليل واعتقاالت يف ال�صفة

 الوكالت



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

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

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

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

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

فمن �شرب منه فلي�س مني 

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

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

االهتداء بالقرآن.“

درا�سات.. ت�سليط ال�سوء على جمموعة من الدرا�سات وقراءات يف بع�ض الكتب

انتفاع النا�س بهدايات القراآن الوافرة ح�شب مبالغ تقواهم 
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ارتفاعا  الزوار  عدد  وشهد 
سجل  التي   2021 بسنة  مقارنة 
خاللها 1.746 زائر وهذا راجع 
المكثف  التحسيسي  العمل  إلى 
للمتحف  الرسمية  الصفحة  عبر 
االجتماعي  التواصل  بمواقع 
بتعريف  الخاصة  اللقاءات  وكذا 
إطارات  نشطها  والتي  نشاطاته 
من ذات المؤسسة السنة الماضية 
والتكوينية  التربوية  بالمرافق 

والثقافية وبجامعة معسكر.
المتحف  أخرى سجل  ومن جهة 
الوالئي للمجاهد العام المنصرم 8 
ساعات و22 دقيقة من الشهادات 
عايشوا  ومن  لمجاهدين  الحية 

المجيدة  التحرير  ثورة  أحداث 
البشير  السيد  حسب  بالمنطقة, 
الذي أبرز بأن الحجم الساعي من 
عرف  المسجلة  الحية  الشهادات 
بسنة  مقارنة  ارتفاعا  اآلخر  هو 
تسجيل  خاللها  تم  التي   2021
140 دقيقة.كما تمكن المتحف من 
جمع خالل نفس الفترة 96 وثيقة 
وصور فوتوغرافية تؤرخ لثورة 
بالجهة  المظفرة  نوفمبر  أول 
مطوية   312 إنجاز  إلى  إضافة 
سلطت  ونشريات  وكتيبات 
المناسبات  مختلف  على  الضوء 
تؤرخ  التي  واألحداث  الوطنية 

لحرب التحرير الوطني.

السنة  خالل  المتحف  وبادر 
من  أكثر  تنظيم  إلى  الماضية 
160 ندوة وملتقى تاريخي وأيام 
وورشات  ومحاضرات  دراسية 
 160 إقامة  على  فضال  تاريخية 
على  وثابتا  متنقال  معرضا 
التربوية  المؤسسات  مستوى 
والشبانية  والتكوينية  والثقافية 
اسطمبولي"  "مصطفى  وبجامعة 

لمعسكر.
وعلى صعيد آخر, كشف البشير 
للمجاهد  الوالئي  المتحف  بأن 
برنامجا  قريبا  اطالق  يعتزم 
حول حفظ الذاكرة الوطنية يشمل 
متنوعة  تاريخية  أنشطة  إقامة 
والطلبة  التالميذ  بتعريف  تعنى 
الجامعيين باألحداث التي عرفتها 
التحرير  ثورة  إبان  المنطقة 
تنظيم  على  فضال  المجيدة 
بالمتحف  بيداغوجية  زيارات 
للتعريف  فضاءات  واستحداث 
بالمسيرة النضالية لشهداء الوالية 
في  تاريخية  شخصيات  وكذا 
المستعمر  ضد  المقاومة  فترتي 

الفرنسي والحركة الوطنية.
حياة �سرتاح

في  المشاركة  على  الجامعات  لطلبة  معتبرة  إقبال 
للخط  الجامعية  الوطنية  المسابقة  منافسات  تعرف 
الثالثاء  أمس  انطلقت  التي  الزخرفة  و  العربي 
بوالية البليدة مشاركة نحو 50 طالبا ممثلين للعديد 
من  علم  حسبما   ، الوطن  معاهد  و  جامعات  من 
المنظمة  اللجنة  رئيس  أوضح  .و  المنظمة  الجهة 
لهذه  السابعة  الطبعة  أن  لـ"وأج"  قسايمي  فاروق   ،
المسابقة عرفت مشاركة نحو 50 طالبا في النمطين 
الحضوري و عن بعد ممثلين للعديد من الجامعات 
و المعاهد و اإلقامات الجامعية من مختلف الواليات 
لألشغال  الوطنية  المدرسة  و   3 قسنطينة  كجامعة 

الخدمات  مديرية  و  العاصمة  بالجزائر  العمومية 
الجامعية بمستغانم و جامعات سطيف 2 و باتنة و 
ذات  أضاف  المسيلة.و  بوضياف"  "محمد  جامعة 
بعد من  المشاركة عن  إمكانية  "إتاحة  أن  المسؤول 
الوصية  الوزارة  لسياسة  تطبيقا  الزوم  تقنية  خالل 
القاضية برقمنة القطاع بما فيها النشاطات الثقافية ، 
سمح لعدد كبير من الطلبة للمشاركة في هذا اللقاء 
الجامعية  اإلقامة  مجرياته  تحتضن  الذي  التنافسي" 
األعمال  تقييم  على  يشرف  .و  بالصومعة  اناث   7
المشاركة و تحديد الفائزين بالمراتب الثالثة األولى 
 ، المقبل  الخميس  ستختتم  التي  المسابقة  هذه  في 
في  مختصين  جامعيين  أساتذة  تضم  تحكيم  لجنة 
العلم  مع   ، المنمنمات  و  الزخرفة  و  العربي  الخط 
أن األعمال المباشرة يتم رسمها على المباشر أمام 
أعضاء هذه اللجنة .و بدورهم ، عبر عدد من الطلبة 
تكرار  على  منهم  العديد  حرص  الذين  المشاركين 
من  طالبة  غرار  على  المسابقة  هذه  في  المشاركة 
جامعة ميلة التي تعد تجربتها الثالثة على التوالي ، 
عن حماسهم لحضور هذه المسابقة التي سمحت لهم 
المجال مع  هذا  في  الخبرات  و  المعارف  ب"تقاسم 
زمالئهم و ربط عالقات صداقة جديدة" ، -على حد 

تعبيرهم- .
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املـوافق لـ 26 جمادى الثانية 1444هـ

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

الأعمال املتاأهلة للنهائي �سيتم ر�سمها 

على املبا�سر اأمام اأع�ساء جلنة التحكيم

ح�سيلة حوادث الطرقات: 

ت�سجيل 36 وفاة و1107 
جريح خالل �أ�سبوع

لقي 36 شخصا مصرعهم, وأصيب 1107 آخرين 
بجروح متفاوتة الخطورة, على إثر 1039 حادث 
خالل  الوطن  من  مختلفة  بمناطق  سجلوا  مرور 
الجاري,  جانفي   14 و   8 بين  ما  الممتدة  الفترة 
أسبوعية  حصيلة  الثالثاء,  أمس  أوردته  حسبما 

للحماية المدنية.
سجلت  "أثقل حصيلة  أن  المصدر,  نفس  وأوضح 
بوالية قسنطينة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث 

وجرح 49 آخرين على اثر 42 حادث مرور«.
ومن جهة أخرى, تدخلت عناصر الحماية المدنية 
منزلية  منها  664 حريق  الفترة, إلخماد  نفس  في 
الجزائر  بوالية  سجلت  أهمها   , مختلفة  صناعية 
ب 116 حريق, تليها البليدة ب 53 حريقا وعنابة 
نفس  قامت  الفترة,  نفس  وخالل  حريقا.   33 ب 
 455 بإنقاذ  ذاته--  المصدر  يضيف   -- الوحدات 
شخص في خطر, و تغطية 4490 عملية اسعاف 

من مجموع 5062 تدخل.
حياة �سرتاح

املغري:

�إحباط حماولة مترير 
قر�بة 6 �آالف كب�سولة 

من �ملوؤثر�ت �لعقلية

تمكنت مصالح أمن والية المغير من إحباط محاولة 
المهلوسة  األقراص  من  كبسولة   5.985 تمرير 
بيان  أفاد  حسبما  سنة(،   46( فيه  مشتبه  وتوقيف 
االتصال  خلية  الثالثاء  أمس  نشرته  صحفي 

والعالقات العامة بذات الجهاز األمني.
ونفذت هذه العملية األمنية إثر ورود معلومات تفيد 
من  العقلية  المؤثرات  من  شحنة  تمرير  بمحاولة 
إحدى الواليات الجنوبية، حيث تم إطالق تحريات 
موسعة وإعداد خطة محكمة إلحباط هذه العملية، 
شخص  يقودها  سياحية  مركبة  بتوقيف  سمح  مما 
التفتيش  وبعد  حيث  العمر،  من  الرابع  العقد  في 
الدقيق للمركبة عثر على تلك الكمية المعتبرة من 
منشأ  ذات  كبسولة(   5.985( العقلية  المؤثرات 
أجنبي كانت مخبأة للتمويه داخل العجلة االحتياطية 

للمركبة، مثلما جرى شرحه.
التنسيق  بعد  فيه  المشتبه  وأنجز ملف جزائي ضد 
أحيل  إقليميا،  المختص  الجمهورية  وكيل  مع 

بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
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مو�سوم بـ " نب�ض اجلزائر"

�الإذ�عة �جلز�ئرية
 ترفع �ل�ستار عن �أول

 " وثائقي و�ب"
 ،2023 جانفي   17 الـ  الثالثاء  أمس  رفع 
الستار عن أول " وثائقي واب" أعدته اإلذاعة 
بمرافقة  الخاصة  أعمالها  إطار  في  الجزائرية 
االحتفال بستينية االستقالل تحت عنوان "نبض 

الجزائر«.
ويوثق العمل لمختلف اإلنجازات في الجزائر 
منذ االستقالل إلى اليوم، في مختلف المجاالت 
وإحصائيات  وتحاليل  الشهادات  خالل  من 
تم  وفكرية  واقتصادية  سياسية  ورؤى  وأرقام 
اقتصاديين  وفاعلين  مسؤولين  مع  تسجيلها 
مختلفة  مجاالت  في  وباحثين  واجتماعيين 
وجرى تبويبها في 06 محاور مُفصلًة بالصور 
والتصريحات والمعطيات الرقمية في أكثر من 
العام  التبويب  ُمتتابعة حسب  فيديو  40 شريط 

للعمل.
وتحاول المؤسسة لعمومية لإلذاعة المسموعة 
من خالل هذا العمل الذي تم اإلعالن عنه بنادي 
إشراف  تحت  ع  مسعودي"  عيسى   " اإلذاعة 
المجاهدين  وزير  وبحضور  االتصال  وزير 
وذوي الحقوق وعدد من مسؤولي وممثلي عدد 
مساهمتها  تقديم  الوطنية،  االعالم  وسائل  من 
النوع  لهذا  لالنتشار  التأسيس  في  المتواضعة 
رقمي  إعالمي  محتوى  وتقديم  الوثائقيات  من 
بالدنا  في  اإلعالمي  المشهد  يبدو  ومفيد،  جاد 
التطور  ظل  في  إليه  الحاجة  أمّس  في  اآلن، 
يعرف  ما  أو  االلكتروني،  لإلعالم  المتسارع 

باإلعالم الجديد بوجه عام.
حياة �سرتاح

حتول تاريخي

عدد �سكان �ل�سني 
يرت�جع الأول مرة 

منـــذ 60 عــــامــــا
الثالثاء  أمس  نشرت  رسمية  بيانات  أظهرت 
في  تراجعا  الماضي  العام  سجلت  الصين  أن 
عدد السكان ألول مرة منذ 60 عاما، في وقت 

تواجه فيه البالد أزمة ديموغرافية.
عدد  إن  لإلحصاءات  الوطني  المكتب  وقال 
السكان انخفض عام 2022 بنسبة 0.85 بالمائة 
مقارنة بعام 2021، أي بنحو 850 ألفا، وبلغ 
 1.41175 الماضي  العام  بنهاية  السكان  عدد 
مليار شخص مقارنة مع 1.41260 مليار في 
العام الذي سبقه، كذلك أظهرت بيانات مكتب 
العام  سجلت  البالد  أن  الحكومي  اإلحصاءات 
الماضي 9.56 ماليين والدة و10.41 ماليين 
وفاة، وبلغ معدل المواليد العام الماضي 6.77 
معدل  من  انخفاضا  شخص،  ألف  لكل  مولود 
معدل  أقل  وهو   ،2021 عام  مولود   7.52
األخيرة  المرة  اإلطالق.وكانت  على  مواليد 
عدد  في  انخفاضا  الصين  فيها  سجلت  التي 
البالد أسوأ  1960، حين واجهت  سكانها عام 

مجاعة في تاريخها الحديث.
ووفقا لوكالة رويترز، يعد تراجع عدد السكان 
يكون  أن  يتوقع  تاريخيا"  "تحوال  الصين  في 
أعداد  في  االنخفاض  من  طويلة  فترة  بداية 
مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم 

من حيث عدد السكان خالل العام الجاري.
إلى  السكاني  التراجع  من  كبير  جزء  ويعود 
الصين  فرضتها  التي  الواحد  الطفل  سياسة 
بين عامي 1980 و2015، فضال عن تكاليف 
التعليم الباهظة التي أدت إلى تجنب عديد من 
الصينيين إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى 

إنجاب طفل واحد من األساس.
الطفل  سياسة  الصين  أنهت   ،2016 وعام 
الواحد بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، 
وعام 2021 بدأت السماح لألزواج بإنجاب 3 
عكس  في  ينجح  لم  اإلجراء  هذا  لكن  أطفال، 

مسار التدهور الديموغرافي.

مكنت العملية من حجز �سيارة �سياحية ا�ستعملت يف التهريب

�جلمارك ت�سرتجع 117 قر�س مهلو�س ب�سيدي بلعبا�س

جنح يف ا�ستقطاب اأزيد من 8 اآلف زائر خالل 2022

نحو �إطالق برنامج حول حفظ �لذ�كرة 
�لوطنية مبتحف �ملجاهد يف مع�سكر

ا�ستقطب متحف املجاهد لولية مع�سكر 8.072 زائر خالل �سنة 2022 , ح�سبما اأفادت به 

مديرية املتحف, ويف ت�سريح لواأج اأو�سح  مدير متحف املجاهد لولية مع�سكر نذير الب�سري باأن 

املتحف �سهد ال�سنة املا�سية زيارات لطلبة جامعيني وباحثني يف تاريخ ثورة التحرير املجيدة 

وتالميذ املوؤ�س�سات الرتبوية ومرتب�سي املرافق التكوينية ومنخرطني بجمعيات من داخل 

وخارج الولية اإ�سافة اإىل منت�سبني باملراكز املتخ�س�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة ومواطنني.

م�سابقة �خلط �لعربي و�لزخرفة بالبليدة

مترنا�ست: 

قتيالن وخم�سة 
جرحى يف حادث مرور 
بالطريق �لوطني رقم 1

فيما أصيب خمسة  لقي شخصان )2( حتفهما 
)5( آخرون بجروح في حادث مرور وقع أمس 
أفادت  تمنراست، حسبما  الثالثاء شمال والية 
على  الحادث  المدنية.ووقع  الحماية  مصالح 
مستوى الطريق الوطني رقم )1( على بعد 40 
كلم من بلدية عين أمقل بشمال والية تمنراست 
عقب انحراف وانقالب سيارة نفعية، مما أدى 
إلى مصرع شخصين على الفور، فيما أصيب 
خمسة آخرين بجروح تتراوح أعمارهم ما بين 
17 و40 سنة.وتم إجالء جثتي الضحيتين إلى 
مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست، فيما 
إلى  الحادث  بعد إسعافهم بموقع  الجرحى  نقل 
حسب  أمقل،  بعين  الخدمات  المتعددة  العيادة 
المختصة  األمنية  المصالح  المصدر.وفتحت 

تحقيقا للكشف عن مالبسات الحادث.
حياة �سرتاح

للفرق  الحثيث  الميداني  النشاط  مواصلة  سياق  في 
الجمركية العملياتية بإقليم اختصاص المديرية الجهوية 
للجمارك بتلمسان، والمبذول في إطار مكافحة التهريب 
والمؤثرات  المخدرات  تهريب  السيما  أشكاله  بشتى 
العقلية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك 
التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بسيدي بلعباس 
من حجز 117 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 

ملغ، مع حجز سيارة سياحية استعملت في التهريب، 
الجهات  على  الموقوفين  الثالثة  األشخاص  وإحالة 
أعوان  جاهزية  العمليات  المختصة.وتكرس  القضائية 
الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة 
أو  العامين  واألمن  النظام  زعزعة  شأنه  من  ما  كل 

المساس بصحة المواطن وسالمته.
حياة �سرتاح
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