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 أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن انشغاله 
األكبر في الوقت الحالي هو استكمال تجسيد التزاماته 
الـ 54 أمام الشعب الجزائري خالل العامين المتبقيين 

من عهدته الرئاسية, مشددا على أن الشعب هو من 
يحكم في األخير.وقد رد الرئيس تبون على سؤال 
حول إمكانية ترشحه لالنتخابات الرئاسية المقبلة, 

قائال إن الحديث عن عهدة رئاسية ثانية سابق ألوانه, 
مشيرا الى أن اهتمامه منصب على استكمال تجسيد 
التزاماته وأن كل شيء سيأتي في حينه.وقال رئيس 
الجمهورية: "ليست لدي أية إجابة, بل ال أفكر حتى 

في األمر..تجاوزنا بقليل نصف العهدة, وما يزال 
الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية".

وأوضح أن "األهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على 
نهاية العهدة وتكريس التزاماتي, والشعب هو المخول 
للحكم على مساري فيما بعد", مشيرا بقوله "كل شيء 
سيأتي في حينه".وبهذا الصدد, أكد رئيس الجمهورية 
حرصه على إنجاز اإلصالحات التي وعد بها الشعب 

الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل 
"تغيير األوضاع", معترفا أن الوتيرة التي يعمل بها 

تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي 
تأخذ وقتا لالستيعاب والتأقلم, مشيرا إلى أن "تقييم 

الفريق الحكومي يكون حسب النتائج" وأنه ال يضحي 
ب"أي إطار على أساس االنتقادات الموجهة إليه".

وفي ذات السياق, أكد أن 2023 ستكون سنة تعزيز 
وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات, بغية الوصول إلى 

جزائر جديدة حقيقية, معربا عن عدم رضاه التام بما 
تم تجسيده إلى غاية اليوم.

وذكر بما تم إنجازه خالل السنوات األخيرة, انطالقا 
من الدستور الذي "غير الكثير من األمور", على 

غرار أخلقة الحياة العامة وتثمين دور الحركة 
الجمعوية والشباب, مضيفا أن هذا المسعى "أرجع 

القطار إلى السكة بعد انحراف دام أكثر من 30 سنة".
وفي سياق ذي صلة, جدد رئيس الجمهورية عزم 

الدولة على مواصلة محاربة الفساد ال سيما ما تعلق 
باسترجاع األموال المنهوبة والمهربة, كاشفا أنه 

تم لحد اآلن استرجاع قرابة 20 مليار دوالر داخل 
الوطن.

وبشأن بعض المقترحات بإجراءات عفو لصالح 
المتورطين في نهب وتهريب المال العام, أكد الرئيس 

تبون رفضه لهذه الفكرة ألنها تتناقض مع مبادئ 
"األخالق والقانون"، كما أكد رفضه لكل الفوارق بين 

أفراد الشعب, معتبرا أن الجزائر كانت "على شفا 
انفجار اجتماعي وكان البد من إصالح األوضاع" 
ولذلك قرر البدء برفع القدرة الشرائية للمواطنين.

 اإجراءات جديدة خالل ال�سنة املقبلة 

ل�سمان العي�ش الكرمي للمواطنني

وفي هذا اإلطار, التزم رئيس الجمهورية بمواصلة 
رفع األجور مع اتخاذ عدة إجراءات خالل السنة 

القادمة, ضمانا للعيش الكريم للمواطنين, مع ضرورة 
التحكم في األسعار وفي نسبة التضخم بالموازاة مع 
تقوية اإلنتاج الوطني, داعيا المواطنين إلى التحلي 

"بقليل من الصبر"، كما ألح بذات المناسبة, على 
ضرورة "تعميم الرقمنة" حتى تصبح يوما ما "أمرا 

واقعا وينكشف المستور".
ولدى تطرقه إلى قطاع التربية, قال الرئيس تبون 
أنه يوليه "مكانة خاصة", ملتزما بتحسين المكانة 

االجتماعية والمهنية لألستاذ وبضمان توظيف خريجي 
المدارس العليا لألساتذة.وفي الشأن االقتصادي, 

قال إن العام المقبل سيكون متوجا بدخول الجزائر 
إلى مجموعة "بريكس", مبرزا أن الصين وروسيا 

وجنوب إفريقيا رحبت بذلك.
وبخصوص األموال المتداولة في االقتصاد الموازي, 
أشار الرئيس تبون إلى عدم وجود رقم حقيقي لحجم 

هذه األموال, واعتبر أن "األهم" ليس حجم هذه 
األموال بل القضاء على هذه الظاهرة, مبرزا السعي 
إلى استفادة االقتصاد الوطني من هذه األموال بخلق 

الثروة ومناصب الشغل وعدم التسبب في خلق تضخم.
وفي سياق آخر, أكد رئيس الجمهورية, استعداد 

الجزائر لتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء نحو 
أوروبا, في ظل األزمة الطاقوية التي تعيشها.وفيما 

يتعلق بالغاز, شدد على ضرورة مضاعفة االكتشافات 

في هذا المجال من أجل رفع حجم الصادرات من نحو 
53 مليار متر مكعب حاليا إلى ما يقارب 100 مليار 

متر مكعب.
وإجماال -أضاف الرئيس تبون- فإن الجزائر توفر 
كافة الضمانات الستقطاب االستثمار األجنبي في 

مختلف القطاعات, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 
تجسيد عديد المشاريع االستثمارية.

وحول ملف تصنيع السيارات, أكد أن الهدف هو بعث 
صناعة حقيقية للسيارات بإدماج الشركات الجزائرية 
في إطار المناولة مع الشريك اإليطالي لتصنيع العديد 

من المكونات, والمرور إلى تصنيع أصناف أخرى 
مثل الجرارات والشاحنات والدراجات النارية.

وبخصوص مشروع تعديل قانون القرض والنقد, قال 
الرئيس تبون، إن جزء من المراجعة سيتم دراسته في 

مجلس الوزراء القادم.
وبشأن السياسة الخارجية للجزائر, أكد أن الدبلوماسية 

الجزائرية مبنية على مبادئ السلم ورفض استعباد 
الشعوب.وتحدث رئيس الجمهورية عن العالقات 

الجزائرية-الفرنسية, التي قال إنها تتصف بالندية دون 
التخلي عن ملف الذاكرة, منوها بالتعاون األمني بين 

الدولتين على أعلى مستوى والذي عرف "خطوة 
كبيرة".

وأعلن من جهة أخرى, عن زيارة مرتقبة له إلى كل 
من روسيا والصين, فيما يرتقب أن يقوم ولي العهد 
السعودي, محمد بن سلمان بزيارة إلى الجزائر التي 

تربطها مع المملكة السعودية عالقات "طيبة جدا".
أما بشأن الزيارة األخيرة لملك األردن, عبد هللا الثاني 
للجزائر, فنفى الرئيس تبون أن تكون في إطار مسعى 

ألي وساطة مع أي دولة.
وحول الملف الليبي, جدد رئيس الجمهورية موقف 

الجزائر الداعي إلى إجراء انتخابات, أما بخصوص 
الوضع في تونس, فأكد عدم التدخل في الشأن الداخلي 

لتونس التي "ستخرج من مشاكلها". وحول القضية 
الفلسطينية, أعرب عن أمله في أن تشارك كل الدول 
العربية المحبة للسلم مع الجزائر, خالل 2023, في 

إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة, "حتى تصبح 
فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل األمم المتحدة".

وفيما أكد التزام الجزائر الصادق بلم الشمل العربي, 
اعتبر رئيس الجمهورية أن القمة العربية التي 

احتضنتها الجزائر شهر نوفمبر الماضي, تمثل بداية 
فعلية إلصالح الجامعة العربية.وفي الشأن الرياضي, 

وصف رئيس الجمهورية عدم مشاركة المنتخب 
الوطني لكرة القدم في الدورة األخيرة لكأس العالم 

التي احتضنتها دولة قطر بـ"خيبة أمل".

الدبلوما�سية اجلزائرية مبنية على مبادئ 

ال�سلم ورف�ش ا�ستعباد ال�سعوب

أكد رئيس الجمهورية، أن الدبلوماسية الجزائرية مبنية 
على مبادئ السلم ورفض استعباد الشعوب. وشدد 

قائال، إن الجزائر تسعى للعيش في سالم في البحر 
المتوسط, وتعمل على مساعدة الدول التي تحتاج إليها 

دون مقابل سياسي, وكذا عدم التعدي على اآلخر 
وعدم االنحياز, مع الدفاع على مبدأ رفض استعباد 

الشعوب.
وحول تلبية دعوة الرئيس الروسي, فالديمير بوتين, 

لزيارة روسيا أكد السيد تبون أن روسيا "دولة صديقة 
وعالقاتنا جيدة معها وتعود إلى أكثر من 60 سنة, 

وسنزور روسيا, واألمر نفسه أيضا مع الصين, حيث 
سنتوجه إلى هناك أيضا".وقال ان الجزائر تربطها 

عالقات طيبة مع الدول االسيوية ودول امريكا 
الالتينية, وأن عالقاتها مع أوروبا "موجودة ونمضي 
نحو تقويتها أكثر", وتعتبر الواليات المتحدة و الهند 

دولتين صديقتين.
وعن العالقات بين الجزائر والسعودية, أكد الرئيس 

أنها "طيبة جدا", مشيرا الى زيارة سيقوم بها الى 
الجزائر ولي العهد السعودي, محمد بن سلمان, الذي 

"كان من المفروض أن يزور الجزائر حتى قبل انعقاد 
القمة العربية".

وحول الشأن التونسي, فأكد الرئيس تبون احترامه 
لنظيره قيس السعيد, واصفا إياه ب"االنسان النزيه 

والمثقف والقومي"، مجددا التأكيد على عدم التدخل 
في الشأن الداخلي لتونس التي "ستخرج من مشاكلها".

اأعلن وزير الداخلية واجلماعات املحلية 

والتهيئة العمرانية اإبراهيم مراد، اإح�ساء 12 

األف منطقة ظل عرب الوطن، موؤكدا ا�ستكمال 

برنامج رئي�ش اجلمهورية مع نهاية ال�سنة 

اجلارية، م�سريا يف �سياق اآخر اإىل اأن ا�ستحداث 

الواليات الع�سر اجلديد مّكن من تقريب مراكز 

القرار وكل وايل مطالب بت�سطري اإ�سرتاتيجية 

لتنمية الوالية التي ي�سرف عليها.

عزيز. ط

وقال إبراهيم مراد خالل زيارة عمل وتفقد إلى 
والية توقرت أمس، "إلى غاية نهاية السنة الجارية 

سنكون أنهينا كل البرنامج المخصص لتنمية 12 ألف 
منطقة ظل تم إحصاؤها وتم تجسيد عشرات اآلالف 
المشاريع ساهمت في تحسين أوضاع المواطنين"، 

مشيرا إلى أن بعض النقائص سيتم التكفل بها 
في اإلطار العادي لبرنامج كل والية، بعد تحديد 

األولويات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون بالقضاء على مظاهر الحرمان.

وأضاف وزير الداخلية أن استحداث الواليات 
العشر الجديد مّكن من تقريب مراكز القرار وكل 

والي مطالب بتسطير استراتيجية لتنمية الوالية التي 
يشرف عليها، مؤكدا حرص الدولة على مرافقة 

الواليات الجديدة وتعزيزها بكافة اإلمكانيات لتحسين 
اإلطار المعيشي للمواطنين. وأكد وزير الداخلية 

والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة 
توفير بيئة استثمارية مشجعة لفائدة الشباب. وأبرز 
الوزير أهمية ترسيخ الثقافة االستثمارية لدى الشباب 

ومرافقتهم بشتى الوسائل التي تكفل لهم استحداث 
مؤسسات ومشاريع استثمارية فاعلة ومنتجة في 

مختلف القطاعات.
ونوه في هذا الصدد بحجم المقومات االستثمارية 
الهامة التي تتوفر عليها والية توقرت، سيما في 
مجالي الفالحة والصناعة والتي تستوجب، كما 

أضاف، عناية خاصة وأن تحظى باهتمام بالغ من 
طرف الشباب المستثمر من أجل خلق تنمية وحركية 

اقتصادية بهذه الوالية الفتية.
ولدى معاينته أشغال تهيئة منطقة النشاط المصغر 
بدائرة الحجيرة والتي بلغت بها نسبة تقدم األشغال 
85 بالمائة، أبرز الوزير أهمية استحداث مثل هذه 

المناطق المصغرة في تشجيع االستثمار وتوسيع 
نسيجه عبر كافة بلديات الوالية. وشدد بالمناسبة على 

ضرورة توفير كافة اإلمكانيات والشروط الالزمة 
عبر تلك المناطق الستقطاب المستثمرين وتمكينهم 
من تجسيد مشاريعهم في ظروف مالئمة ومشجعة.

وتتربع منطقة النشاط المصغر بالحجيرة على مساحة 
4 هكتار وتضم 34 قطعة مخصصة لفائدة الشباب 

المستفيدين من مختلف برامج وصناديق الدعم 
والمرافقة. وبذات المنطقة، تلقى الوزير شروحات 
عن مناطق النشاطات المصغرة الجاري إنجازها 
عبر بلديات تماسين وتوقرت والطيبات وسيدي 

سليمان.
وخالل معاينته بعض المشاريع التنموية التي 

استفادت منها منطقة الظل بالرحمون ببلدية الطيبات، 
على غرار مشاريع التهيئة الحضرية واإلنارة 

العمومية وكذا تعبيد طرقات، ثمن السيد مراد الجهود 
التنموية المبذولة من طرف السلطات المحلية للتكفل 
باالحتياجات الملحة للساكنة، مؤكدا في هذا اإلطار، 
خالل رده على جانب من االنشغاالت التي طرحها 

بعض أعيان المنطقة، أن "الدولة حريصة على مسألة 
ضمان حق المواطن في التنمية أينما وجد ومده بكافة 

الشروط التي تضمن له تحسين إطاره المعيشي".
كما استمع الوزير بذات المنطقة إلى عرض مفصل 
حول المشاريع التنموية المحققة لفائدة مناطق الظل 
بوالية توقرت خالل السنتين األخيرتين، حيث بلغت 

99 عملية تنموية في شتى القطاعات بغالف مالي 
فاق )1( مليار دج، وشملت 8 مناطق ظل منتشرة 

عبر دائرتي الطيبات والحجيرة.

ع.ط

قال اإن الوقت مبكر للحديث عن عهدة ثانية

الرئي�س تبون يلتزم باإمتام ما تبقى من تعهداته 
خا�ش رئي�ش اجلمهورية، عبد املجيد تبون، خالل لقائه الدوري مع ال�سحافة الوطنية يف عديد امللفات، 

االقت�سادية وال�سيا�سية منها والتي تناولها بكل جراة بعيدا عن اأي مزايدات �سيا�سوية، حيث قرر االحتكام 

اإىل اإرادة ال�سعب اجلزائري للحكم على ما مت اإجنازه، فيما اأكد عزمه على امتام ما تبقى من التزاماته وتعهداته.

اأكد ا�ستكمال برنامج رئي�ش اجلمهورية مع نهاية ال�سنة

اإح�صـــاء 12 األــف منطقـــــة ظل عبـــــر الوطــن



وأبرز ذات المسؤول خالل الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال 
اليوم الدراسي الموسوم بأهمية المنشآت التحتية للنقل في تطوير االقتصاد 
الوطني" المنظم بدار الثقافة "هواري بومدين" بعاصمة الوالية من طرف 
لجنة ربط الطريق العابر للصحراء بالتنسيق مع شركة الدراسات التقنية 

المحلية "إلزامية المرور إلى مراحل أخرى تسمح باالستفادة منه.«
وأضاف جعالل بأن 2.300 كلم من أصل حوالي 10 آالف كلم )طول 
الطريق الكلي ( متواجدة بالجزائر قائال " يمكننا الجزم بأننا أنجزنا هذا 

الطريق في شقه المتواجد بالجزائر بصفة شبه كلية )لم يتبق منه إال 7 كلم( 
و البد اآلن من المرور إلى مرحلة التسيير االقتصادي للمشروع من اجل 
تنقل األشخاص والتبادالت التجارية بين الدول ال6 التي يمر بها الطريق" 

مع العلم ان هذا الطريق  يغطي اضافة الى الجزائر  كل من تونس و 4 
عواصم دول من الساحل و جنوب الصحراء )النيجر و مالي و التشاد و 

نيجريا(.
وحسب ذات المسؤول فإنه بالموازاة مع استكمال أشغال هذا الطريق 

"يجري العمل لتوفير كل آليات التسيير االقتصادي لهذا الطريق و إزالة كل 
الصعوبات التي قد يصادفها المتعامل االقتصادي في نقل سلعه بين الدول 

التي يمر بها الطريق العابر للصحراء", مردفا بأن "لجنة ربط الطريق 
العابر للصحراء ستتحول إلى لجنة اقتصادية للتنسيق بين الدول المعنية من 

أجل البحث عن تدابير تسهيل التبادل التجاري على مستوى الموانئ إلى 
غاية عمق أفريقيا.«

وأكد األمين العام لوزارة األشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية 
بالمناسبة أن "الجزائر أولت أهمية كبيرة للطريق بصفة عامة كونه شريان 
الحياة و جالب التنمية حيث تحوز رغم شساعتها على أكثر من 141 ألف 

كلم من الطرق بمختلف أصنافها  و هو ما جعل الجزائر رائدة في هذا 
المجال حيث تملك إحدى أكبر الشبكات الطرقية في إفريقيا.«

بدوره أكد والي سطيف محمد األمين درامشي بذات المناسبة بأن الطريق 
العابر للصحراء يشكل "رابطا محوريا لتقوية التبادالت التجارية والرفع 
من حجمها باعتبار الطرقات رواقا اقتصاديا يسهل عملية العبور والتنقل 

والتجارة.«
وأرجع رئيس الجهاز التنفيذي بوالية سطيف الديناميكية و الحركية 

االقتصادية الملحوظة التي تشهدها والية سطيف في جميع المجاالت إلى 
شبكة الطرقات التي تتوفر عليها الوالية ) 634 كلم من الطرق الوطنية و 
689 كلم من الطرق الوالئية و 1.162 كلم من الطرق البلدية و 75 كلم 

من الطريق السيار و 83 كلم من خط السكة الحديدية و خط للترامواي على 
مسافة 15,2 كلم.)

وناقش الحضور موضوع هذا اليوم الدراسي من خالل عدة مداخالت منها 
على وجه الخصوص "الطريق العابر للصحراء وسيلة تطور في خدمة 6 
دول إفريقية" و"دور النقل البري في تطوير االقتصاد الجزائري" و"النقل 
العمومي في خدمة التنمية المستدامة" و"سطيف والية ملتقى الخدمات عن 

طريق الهياكل الطرقية.«

رافع اخلرباء امل�شاركون، اأم�س، باجلزائر 

العا�شمة، يف االجتماعات التح�شريية 

للم�ؤمتر الثالث لل�زراء والقيادات امل�س�ؤولة 

عن التعليم والتدريب الفني واملهني يف 

ال�طن العربي, املقرر غدا االثنني, من 

اأجل و�سع اإطار م�حد للم�ؤهالت بهدف 

"تط�ير املناهج ال�طنية وك�سب ثقة 

اجلهات امل�سغلة خلريجي النظام التعليمي 

والتدريبي".

ع.ط

وفي هذا الشأن, أبرز المتدخلون في ورشة 
حول "سبل تطوير قطاع التدريب والتكوين 

المهني في الوطن العربي", أن التطور الحاصل 
في أنظمة التعليم عربيا "يستوجب وضع إطار 
عربي موحد يسمح بإجراء الدراسات المقارنة 
للمؤهالت وكذا تدعيم االعتراف المتبادل بهذه 
المؤهالت". وناقش المشاركون أيضا المعايير 

الواجب توفرها "لتطوير نظام عربي مرن 
في مجال التعليم والتدريب, يضمن اكتساب 

الطلبة والمتعلمين المهارات الضرورية 
الالزمة, خاصة في ظل التحديات التي تفرضها 

التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال", 
مركزين على أهمية "إدخال آليات ضمان 

الجودة وجلب التمويل وتوفير بيانات دقيقة حول 

سوق العمل ودور البحث العلمي في تطوير 
قطاع التدريب والتعليم الفني والمهني, فضال 
عن دراسة مسألة استشراف مهن المستقبل".
وبالمناسبة, تم عرض التجارب العربية في 
مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني 
والفني, إلى جانب تقديم وثيقة الجزائر تحت 

عنوان "قطاع التكوين والتعليم المهنيين : 60 
عاما من االنجازات والتحديات واآلفاق" التي 
استعرضت جهود الدولة الجزائرية في مجال 
توسيع وبناء قدرات شبكة مؤسسات القطاع.

كما تضمنت ذات الوثيقة التحديات والرهانات, 
سيما ما تعلق بحوكمة التكوين والتعليم المهنيين 
والتمويل ورصد الموارد وضمان الجودة, إلى 
جانب اآلفاق المستقبلية للقطاع في ظل تحديات 

سوق العمل.ويشارك في هذا المؤتمر الذي 
يعد فضاء تشاركيا للرؤى والتصورات التي 

من شأنها إحداث نقلة نوعية في االقتصاديات 
الوطنية عبر قطاع التدريب الفني والتكوين 

المهني, إطارات من منظمة "األلكسو" وخبراء 
من قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في 
الدول العربية, باإلضافة إلى منظمات دولية 

وعربية ومؤسسات شريكة لقطاع التكوين 
والتعليم المهنيين بالجزائر.

كما دعا الخبراء العرب المشاركون, إلى 
ضرورة تطوير التكوين والتعليم في العالم 

العربي لمواكبة مستجدات سوق العمل وكسب 
رهان الجودة في هذا المجال.وخالل مناقشتهم 
للوثيقة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان "مواءمة 

التعليم والتدريب الفني والمهني لسوق العمل 
ومستقبل االقتصاد األخضر", أوضح الخبراء 

أن "المتغيرات والتنافس العالمي اللذان أثرا 
على سوق العمل يستدعيان ضرورة كسب 

رهان جودة التعليم والتدريب لتطوير القطاع في 
الوطن العربي".

وألجل ذلك, شدد الخبراء على أهمية "الربط 
بين الهياكل المعنية بالتعليم والتدريب الفني 

والمهني مع سوق العمل وإنشاء مراكز ومعاهد 
متخصصة لتكوين كفاءات علمية وعملية بهدف 

خلق ميزة تنافسية للوطن العربي".
وناقش المشاركون أيضا "المعوقات التي تؤثر 

على مجال جودة التعليم والتدريب الفني والمهني 
في الوطن العربي, السيما ما تعلق بضعف 

الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع ونقص 
االعتماد على نظم معلوماتية لسوق عمل في 
الدول العربية تتوافق مع المهارات المطلوبة 

في اسواق العمل عربيا ودوليا".واقترح الخبراء 
بهذا الخصوص صياغة "استراتيجية لضمان 
جودة قطاع التعليم والتدريب على المستوى 

العربي في ظل مقاربة تشاركية تراعي عالقة 
القطاع بالشريك االجتماعي".
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اجلزائر قاربت على ا�ستكمال اإجناز ال�سطر الذي مير عربها

�سرورة املرور اإىل مرحلة الت�سيري 
االقت�سادي للطريق العابر لل�سحراء

�سدد االأمني العام ل�زارة االأ�سغال العم�مية والري واملن�ساآت القاعدية �سليم 

جعالل اأم�س, من �سطيف على �سرورة املرور اإىل مرحلة الت�سيري االقت�سادي 

للطريق العابر لل�سحراء مبجرد ا�ستكمال اإجنازه.

ق. و

 مدير ال�شوؤون املدنية 

وختم الدولة ب�زارة العدل ي�سرح

  2023 �ستكون 
�سنة "الق�ساء االإلكرتوين"

اأكد مدير ال�س�ؤون املدنية وختم الدولة ب�زارة العدل, اأحمد علي 

�شالح، اأم�س، باجلزائر العا�شمة، اأن 2023 �ستك�ن �سنة "الق�ساء 

االإلكرتوين", ال�سيما بعد دخ�ل قان�ن االإجراءات املدنية 

واالإدارية حيز التنفيذ.

ع. ط

قال ممثل وزارة العدل خالل أشغال الجمعية العامة للغرفة الجهوية 
للمحضرين القضائيين للوسط, أن مشروع قانون اإلجراءات المدنية 

واإلدارية, "الموجود حاليا على مستوى الهيئات الرسمية المعنية", يهدف 
بالدرجة األولى إلى "إحداث تغيير من خالل تسهيل المعامالت القضائية 

وجعلها تقتصر على إجراءات بسيطة, منها اإلجراءات اإللكترونية, وذلك 
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات المسؤول األول عن القطاع 

لجعل 2023 سنة القضاء اإللكتروني".
وفي السياق ذاته, كشف نفس المسؤول أن السنة المقبلة ستشهد صدور 
عدة قوانين "تكرس تجربة الرقمنة المعتمدة حاليا على مستوى أربعة 

مجالس قضائية, من بينها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والقانون 
المتعلق بمهنة المحضر القضائي".من جهته, تطرق رئيس الغرفة الجهوية 
للمحضرين القضائيين للوسط, فؤاد عيساني, الى ضرورة إعادة االعتبار 
لمهنة المحضر القضائي واالنتقال بها إلى "مهنة المحافظ القضائي التي 

تشمل مهنتي المحضر ومحافظ البيع بالمزاد".
وبدوره, أشاد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين, محمد رضا 
دحمري, بجهود وزير العدل حافظ األختام, عبد الرشيد طبي, في دعم 

مهنة المحضر القضائي, مؤكدا عزم أصحاب هذه المهنة على "االنخراط 
في مسار العصرنة لمواكبة التغيرات المسجلة وطنيا ودوليا".
يف ر�سالة وجهها اإىل عائلة الفقيد

وزير االت�سال يعزي يف وفاة 
ال�سحفي عبد الباقي جبايل

بعث وزير االتصال, محمد بوسليماني, أمس, برسالة تعزية إلى عائلة الصحفي 
عبد الباقي جبالي, من اإلذاعة الوطنية الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 78 

سنة.
وجاء في رسالة التعزية: "متأثرا بوفاة الصحفي عبد الباقي جبالي الذي وافته 
المنية عن عمر ناهز 78 سنة, يتقدم وزير االتصال محمد بوسليماني بأصدق 

مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".ويعد الفقيد 
من الصحفيين األوائل بالشرق الجزائري الذين تنوعت مسيرتهم المهنية بين 
الصحافة المكتوبة واإلذاعة الوطنية, حيث تولى اإلشراف على مكتب جريدة 
الوطن الناطقة بالفرنسية قبل تقاعده, ليواصل شغفه بمهنة الصحافة مع عدة 

جرائد محلية ووطنية, كما اشتغل الفقيد كمراسل لقناة اإلذاعة الوطنية الثالثة من 
عنابة.ورغم تقدمه في السن, ظل وفيا لمهنة وهبها حياته, إلى أن غيبه المرض 

وألزمه الفراش منذ نحو عام ونصف.
ق. و

ا�ست�سالح االأرا�سي الفالحية: 

 من�سة رقمية لالإعالن
 عن اال�ستثمارات املتوفرة

سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى الديوان الوطني لألراضي الفالحية 
من أجل إعطاء كل المعلومات حول االستثمارات الفالحية المتوفرة، ال 
سيما المتعلقة باالستصالح وكذا إجراءات الحصول على العقار وملفات 
االمتياز، بموجب قرار وزاري مشترك نشر في العدد 82 من الجريدة 

الرسمية.ويتعلق األمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 
سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات لالستصالح في 
إطار االمتياز والممضى من قبل كل من وزير الفالحة والتنمية الريفية، 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزير المالية.

وجاء في القرار: "تنشأ على مستوى الديوان الوطني لألراضي الفالحية 
منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول االستثمار الفالحي، ال سيما 
توفر األراضي لالستصالح وإجراءات الحصول على العقار وملفات 

االمتياز .«ويقوم الديوان، عبر هذه المنصة، بإطالق إشعار باإلعالن عن 
الترشح الستصالح األراضي عن طريق االمتياز، محددا: الوالية المعنية، 

البلدية المعنية، مساحة كل محيط موجه لالستصالح، وصف موجز 
لظروف التربة والمياه والمناخ للمحيط، وجهة المحيط، الملف الواجب 

تقديمه، شروط العرض وكذا مصاريف العرض.
ويتم ارسال ملف االستصالح عن طريق االمتياز إلكترونيا، إلى الديوان 

الوطني لألراضي الفالحية مقابل وصل إيداع إلكتروني، حسب النص 
القانوني، مضيفا أن اللجنة التقنية لترقية االستثمار الفالحي تقوم بدراسة 

مشروع استصالح االراضي الفالحية عن طريق االمتياز، المقدم من 
طرف الطالب، والفصل فيه على أساس معايير االقتناء المحددة.

وتكون هذه المعايير مرتبطة بخصوصيات كل والية، السيما األقطاب 
الفالحية المراد تطويرها في الناحية، ترقية المؤسسات المصغرة، مؤهالت 

طالبي االستثمار وكذا مصدر تمويل المشروع .ويكلف مدير الديوان 
الوطني لألراضي الفالحية للوالية وممثل مديرية المصالح الفالحية 

للوالية بـ "متابعة ومراقبة مدى احترام صاحب االمتياز لشروط استصالح 
األراضي، يضيف القرار.كما تتأكد الهيئتين "من مطابقة النشاطات مع 

مخطط األعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية االستثمار 
الفالحي وبنود دفتر الشروط والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل 

مالحظين وكل إخالل بااللتزامات عن طريق تقرير معاينة.«
وفي األخير، أشار النص أنه "ال تطبق أحكام هذا القرار على المحيطات 

التي تدخل في مجال تطبيق ديوان تنمية الزراعة الصناعية باألراضي 
الصحراوية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 

22 سبتمبر 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية 
باألراضي الصحراوية.«

ر. ن

حت�سريا مل�ؤمتر ال�زراء والقيادات امل�س�ؤولة عن التعليم يف ال�طن العربي

خرباء يرافعون من اأجل اإطار عربي موحد للتعليم والتدريب املهني



ولدى إشرافه على افتتاح الطبعة ال 36 من 
التظاهرة الدولية "أسيهار تمنراست" أمس األول 

أعتبر رزيق أن هذا الرقم المحقق بعبر عن "نجاعة 
السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية  عبد 
المجيد تبون, لتحرير الجزائر من التبعية لموارد 

المحروقات". و أشار الوزير بالمناسبة أن 
"الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات بهدف 
تحويل الجزائر من سوق مستهلك إلى سوق ذات 
قدرات إنتاجية تسمح بتغطية اإلحتياجات الوطنية 

بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع 
الواردة". كما أكد رزيق أيضا أن "الحكومة عازمة 

على إعطاء دفع جديد لنشاط اإلستثمار و مناخ 
األعمال في الجزائر من خالل مراجعة قانون 

اإلستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطنية على 
شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية 

و الوسائل التكنولوجية لضمان نمو اقتصادي 
مستدام مع مراعاة اعتبارات األمن البيئي و 

احتياجات التنمية اإلجتماعية". و أوضح في هذا 
الصدد أيضا أن قانون اإلستثمار الجديد تم تدعيمه 

بتجسيد المناطق الحرة على مستوى الواليات 
الحدودية لتكون مناطق ذات بعد إفريقي في كل من 
الدبداب و تندوف و على الحدود المالية و النيجرية 

مما سيساهم, كما أضاف, "في بعث ديناميكية 
اقتصادية و تجارية بين سكان الواليات الحدودية 

و الدول المجاورة و تحقيق التكامل االقتصادي في 

المنطقة". و ذكر وزير التجارة وترقية الصادرات 
أن هذا النوع من التظاهرات اإلقتصادية على 
غرار األسيهار تشكل ملتقى الطرق للتبادل و 

التعاون اإلقتصادي اإلقليمي و فرصة لتعزيز و 
تثمين اإلمكانيات اإلنتاجية المحققة في عدة مجاالت 
و ربط جسور التواصل لتبادل تجاري على قاعدة 

رابح-رابح.

 ت�صكيل �أول من�صة تبادل

 بني �جلز�ئر ودول �ل�صاحل

هذا وذكر رزيق أن ملتقى رجال األعمال " 
الجزائر- الساحل " يعد فرصة حقيقية لتطوير و 

تدعيم التجارة البينية وتجسيد االندماج االقتصادي. 
وأوضح رزيق  خالل اشرافه على انطالق فعاليات 

هذا الملتقى بفندق طاهات بتمنراست بحضور 
وزير السياحة و الصناعة التقليدية ياسين حمادي 
ووزير التجارة و الصناعة بدولة مالي و األمين 

العام لوزارة التجارة بدولة النيجر و أعضاء السلك 
الدبلوماسي لكل من دول مالي و النيجر وموريتانيا 

و تشاد و بوركينافاسو أن تمنراست تحتضن 
أول لقاء لرجال األعمال " الجزائر-الساحل "و 
ألول مرة تجتمع كل دول الساحل في عاصمة 
الساحل تمنراست لمناقشة سبل تطوير و تدعيم 
التجارة البينية بين هذه الدول وستكون الفرصة 

أيضا لمناقشة تنشيط التبادل في المجال التجاري 

و التعاون السياحي. وأضاف أن حضور رؤساء 
الغرف التجارية لهذه الدول سيساهم في تشكيل 
أول منصة تبادل بيني لمد جسور التواصل بين 
المتعاملين االقتصاديين لهذه الدول. وأشاد وزير 

التجارة وترقية الصادرات بالدور الكبير الذي 
تؤديه غرف التجارة ومجالس رؤساء األعمال 

في المساهمة في تقريب و جهات النظر و مرافقة 
المتعاملين االقتصاديين في تطوير التبادالت فيما 

بينهم. وذكر رزيق بالمناسبة أن حجم التجارة 
البينية بين الدول اإلفريقية ال يتجاوز 15 بالمائة 
أي ما يعادل 2 بالمائة من التجارة العالمية داعيا 

في هذا الصدد المتعاملين االقتصاديين الى ضرورة 
تطوير التجارة البينية بينهم في منطقة الساحل 
و فق قاعدة رابح – رابح. وأشار أن تظاهرة 

األسيهار تعد فرصة سانحة للرفع من المبادالت 
البينية السيما بعد إنشاء منطقة التبادل الحر 

اإلفريقية كما أن إنشاء قواعد تجارية في المناطق 
الحدودية سيساهم في دعم التبادالت التجارية 

نحو إفريقيا و ستكون تمنراست بوابة حقيقية نحو 
إفريقيا.

        م�صوؤولون يرحبون مب�صاعي �الندماج 

�القت�صادي يف �ملنطقة

ومن جهته أكد وزير التجارة و الصناعة لدولة 
مالي  محمد أولد مولود أن  مالي والجزائر 

تربطهما عالقات تاريخية مؤكدا أن االندماج 
االقتصادي في المنطقة ال يتحقق إال من خالل 
التبادالت التجارية مبرزا العالقة التجارية بين 

الجزائر ودولة مالي والتي يتوجب ترقيتها 
من خالل – كما أضاف إرساء إطار تعاون 

منشئ  للثروة. وأبرز من جهته سفير الجمهورية 
اإلسالمية الموريتانية في الجزائر ودادي ولد سيدي 

هيبة أهمية الطريق الرابط بين تندوف )الجزائر( 
و زويرات )موريتانيا(  لما له من انعكاسات كبيرة 
في إرساء فرص الشراكة بين الجزائر و موريتانيا 

و بين الجزائر و مختلف الدول اإلفريقية. وأشار 
ذات الدبلوماسي الموريتاني أيضا أن هذا المحور 
سيكون نواة لدفع التجارة البينية و تشجيع رجال 

األعمال بين الجزائر و نظرائهم في موريتانيا 
لبناء المزيد من آليات التبادل و التنسيق لتحقيق 

التبادل التجاري المنشود. وبدوره، أعرب األمين 
العام لوزارة التجارة لدولة النيجر عبدو إبراهيم 
عن ترحيبه بهذه المبادرة التي تشكل  كما قال، 

محور أساسي لتدعيم التبادالت بين دول الساحل 
و الدول اإلفريقية ككل بما يساعد على إنشاء 

السوق اإلفريقية. ومن جهته أوضح رئيس الغرفة 
الوطنية للتجارة و الصناعة  كمال حامني أن ملتقى 

رجال األعمال "الجزائر-دول الساحل"  سيساهم 
في استحداث ديناميكية للتبادالت التجارية في 

منطقة الساحل ،مؤكدا في ذات الوقت على أهمية 
إيجاد مرجعية قانونية و تشريعية قوية لتنظيم هذه 

التبادالت لبلوغ األهداف المنتظرة.

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال 
بداري, نهاية األسبوع الفارط، بالجزائر العاصمة, 

 "Study in Algeria" عن استحداث وسم
)أدرس بالجزائر(, بهدف تعزيز جاذبية 

المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها 
وتشجيع التدريس باللغات األجنبية.

 أوضح بداري خالل إشرافه على إطالق هذه 
العملية الموجهة لمؤسسات التعليم العالي والبحث 

العلمي, أن وسم "أدرس بالجزائر" يرمي إلى 
"تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من 

مستوى مرئيتها ومقروئيتها وتشجيع التدريس 
باللغات األجنبية السيما اللغة اإلنجليزية, وهو ما 
يسمح بإعطاء صورة حقيقية وإيجابية عن نظام 

التعليم العالي في الجزائر".
ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية --يضيف 

الوزير-- تم اعتماد جملة من المعايير والمؤشرات 
ترتكز بالدرجة األولى على "تقييم الطلبة األجانب 

لمستوى مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية 
وظروف استقبالهم, إلى جانب التقيد بمضمون 

دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".
وبالمناسبة, لفت بداري إلى أن اعتماد الوسم 

"أدرس بالجزائر" الذي يشكل فرصة لخلق جو 
من التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من 

أجل استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة, 
وهو ما من شأنه --يقول الوزير-- المساهمة 

في الرفع من جودة نظام التعليم العالي و البحث 
العلمي في الجزائر, باعتبار ذلك بمثابة "رهانا" 

يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه.
ع.ط
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 �إقبال كبري و�تفاقيات �صر�كة

تطبع فعاليات �حلدث �لوطني

اختتام معر�ض الإنتاج 
اجلزائري يف طبعته الثالثني 

�ختتم �أم�ش معر�ش �النتاج �جلز�ئري يف 

طبعته �لـ 30 بعد 12 يوما من �لن�صاطات بق�صر 

�ملعار�ش )�ل�صنوبر �لبحري(, متيزت مب�صاركة 

قيا�صية للموؤ�ص�صات �لوطنية �ملمثلة للعديد من 

�لقطاعات �النتاجية و�خلدماتية و�صط �إقبال 

كبري للمهنيني و�جلمهور �لعري�ش مع فتح �آفاق 

لل�صر�كة بني �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �لعار�صة.

و�أج

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية،أكدت محافظة المعرض 
والمكلفة باإلعالم بالشركة الوطنية للمعارض و التصدير 

)صافكس(, حفيظة مقداد, أن التظاهرة كانت "ناجحة" سواء 
من حيث المشاركة واقبال الجمهور أو آفاق الشراكة و تطوير 

الحركية االقتصادية التي اتاحها.
وأوضحت المتحدثة ان المعرض الذي نظم تحت شعار "نحو 
تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح", أكد مجددا أنه يشكل نافذة 
حقيقية على االقتصاد الوطني وعلى الديناميكية التي تشهدها 
المؤسسة الجزائرية الناشطة في مختلف الميادين, مضيفة أن 
الطبعة ال30 للمعرض كانت فرصة "للعديد من المؤسسات 
المشاركة لبحث و تجسيد مشاريع شراكة اقتصادية وتجارية 

تشمل مجاالت متنوعة".
وشهدت هذه التظاهرة االقتصادية و التجارية مشاركة حوالي 

600 عارض من قطاعات واسعة ومتنوعة على غرار 
الصناعة المصنعة )اثاث, ديكور, نسيج(, والصناعة العسكرية 

والكهربائية وااللكترونية والكهرو-منزلية, والصناعة الميكانيكية 
و الصناعة الغذائية و كذا المؤسسات المتخصصة في منتجات 

التعبئة والتغليف عالوة على البناء ومعدات البناء وقطاع 
الصناعة التقليدية.

ولدى اشرافه على افتتاح المعرض وحديثه مع العديد من رؤساء 
المؤسسات المشاركة أسدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 

تبون, جملة من التوجيهات منها ضرورة رفع نسبة االدماج 
الوطني, مجددا عزم الدولة على حماية االنتاج الوطني مع توفير 

كل التسهيالت لولوج السوق االفريقية وعلى مرافقة المستثمر 
الجزائري وهو ما سيساهم في "تحقيق اقالع اقتصادي حقيقي".

وفيما تميز االسبوع االول بتوافد كبير للمهنيين على مختلف 
أجنحة المعرض يمثلون بشكل خاص القطاع االقتصادي 

و التجاري بحثا عن فرص الشراكة التي تتيحها التظاهرة 
االقتصادية, شهدت االيام االخيرة إقباال معتبرا من جانب 

الجمهور العريض والعائالت بشكل خاص وهذا تزامنا مع فترة 
العطلة المدرسية الشتوية ونهاية االسبوع.

ووفق الشركة الوطنية للمعارض والتصدير )صافكس(, التي 
نظمت المعرض, تأتي التظاهرة لتؤكد دورها كأكبر تجمع 

للشركات و المؤسسات العمومية والخاصة و الجمعيات 
والمنظمات وكذا الخبرات والكفاءات وكل الهيئات الوطنية في 

تحريك عجلة االقتصاد وتحقيق النمو كما تعكس اإلرادة لدى 
المتعاملين الجزائريين إلبراز امكانياتهم وآخر منتجاتهم.

وخالل هذا الملتقى االقتصادي الذي صار تقليدا سنويا في أجندة 
العديد من المؤسسات العمومية و الخاصة خصص جناح خاص 

للبيع الترويجي للمنتجات المختلفة عرضتها شركات وطنية 
تنشط في عديد المجاالت على غرار الصناعة االلكترونية 

والكهرومنزلية و منتجات النسيج و المواد الغذائية على اختالفها 
و التي اقترحت على الزبائن, الذين توافدوا بقوة طيلة أيام 

العرض, تخفيضات معتبرة بلغت حتى 20 بالمائة بالنسبة لبعض 
المنتجات, والتي القت استحسان الزوار.

وقد عكست مشاركة المؤسسات العمومية والخاصة هذه السنة 
القفزة الكبيرة التي شهدها المنتج الجزائري نوعا و كما في 

مختلف القطاعات االنتاجية و حتى الخدماتية خاصة في مجاالت 
الصناعة العسكرية وااللكترونية و الميكانيك و المعادن مع 

بروز خاص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا المؤسسات 
الناشئة التي كانت لها مشاركة مميزة في هذه الطبعة.

ويؤكد المنظمون ان طبعة هاته السنة جاءت في الوقت الذي 
يعرف فيه االقتصاد الوطني ديناميكية معتبرة, ال سيما مع 

التحسن غير المسبوق ألرقام صادرات البالد خارج المحروقات 
و توفير كل اإلمكانيات واعتماد اإلصالحات الالزمة لبعث 

القطاعات االقتصادية, خاصة تلك التي يتم االعتماد عليها لتكون 
قاطرة التنمية.

وبهذا الخصوص شكل المعرض مرآة عاكسة لحركية صادرات 
الجزائر خارج المحروقات التي سجلت قفزة في السنوات 

االخيرة بفعل التسهيالت التي أقرت في السنوات القليلة الماضية 
وساهمت في ارتفاع صادرات البالد خارج  المحروقات والتي 

يرتقب ان تبلغ بنهاية هذا العام نحو 7 مليار دوالر, مقارنة ب 5 
مليار دوالر في 2021, مع تنوع هذه االخيرة وبروز منتجات 
جديدة كمواد البناء على اختالفها والمنتجات المعدنية الموجهة 

للصناعة وسفن الصيد و المنتجات الطبية.
كما عبر العديد من ممثلي المؤسسات المشاركة عن ارادتهم  

في رفع نسب االدماج الى مستويات "قياسية" خصوصا 
في القطاعات الصناعية ومنها االلكترونيك و التجهيزات 

الكهرومنزلية و مواد البناء و المنتجات الكهربائية في وقت 
تسعى مؤسسات اخرى من القطاعين العام و الخاص الى تنويع 
و تعزيز صادراتها و التي صارت تغطي -بالنسبة لعدد منها - 
عشرات الدول االوروبية واالفريقية بفعل التسهيالت المختلفة 
التي تم اقرارها من طرف الدولة لصالح المؤسسات المصدرة.
من جهة اخرى تميزت أيام العرض ببرنامج ثري شمل تنظيم 

أيام دراسية على شكل جلسات حوارية نوقشت فيها عدة مواضيع 
على غرار قانون االستثمار الجديد وكذا تنمية وعصرنة قطاع 
الفالحة لمواجهة التحديات الحالية وأهمية تحقيق االمن الغذائي 

عالوة على ورشات عمل تمحورت حول التجارة والتسويق 
االلكترونيين.

رزيق يعلن عن ت�صجيل 6 ماليري دوالر �صادر�ت خارج �ملحروقات �ىل غاية نوفمرب 2022

 اأرقام ُتعزز املكا�سب 
وتتخطى حاجز "التوقعات"

ت�صكيل �أول من�صة تبادل بني �جلز�ئر ودول �ل�صاحل

ك�صف وزير �لتجارة وترقية �ل�صادر�ت كمال رزيق عن حتقيق �ل�صادر�ت �جلز�ئرية خارج �ملحروقات قفزة 

تاريخية منذ مطلع �ل�صنة �جلارية ولغاية نوفمرب �ملا�صي بتحققيها قيمة تفوق 6 ماليري دوالر  وهي �لقيمة 

�لتي تعدت �لهدف �ملن�صود و�لتوقعات �لتي كانت تتحدث عن 5 مليار دوالر خارج �ملحروقات.

ل�صمان مر�فقة مثلى للطلبة �الأجانب

ا�ستحداث و�سم "اأدر�ض باجلزائر"



وعد وزير األشغال العمومية والري والمنشآت 
القاعدية، لخضر رخروخ، بإنجاز واستكمال 
المشاريع المحلية في أسرع اآلجال ، مطمئنا 

برفع العراقيل والعمل على تسليمها قريبا، علما 
أن العديد من المشاريع في عدد من الواليات قد 

تم مباشرة األشغال بها فعليا منذ فترة.
و أوضح رخروخ في جلسة علنية بالمجلس 
الشعبي الوطني مخصصة لألسئلة الشفوية, 
الخميس الماضي أنه تم اسداء تعليمات لكل 

الفاعلين المعنيين لإلسراع في معالجة العوائق 
ورفع العراقيل عن المشاريع المحلية المتوقفة. 

و في رده على انشغال النائب هشام صفر 
)التجمع الوطني الديمقراطي( والمتعلق بإنجاز 

ازدواجية الطريق الرابط بين واليتي قالمة 
وقسنطينة, أرجع الوزير التأخر المسجل إلى 
عدة عوائق تتطلب اتخاذ بعض االجراءات, 

مؤكدا بهذا الصدد أنه تم توجيه تعليمات 
تقضي باإلسراع في انجاز هذا "المشروع 
الحيوي والهام من كل الجوانب االجتماعية 

واالقتصادية". كما تم تخصيص -يضيف 
الوزير- مبالغ مالية إضافية لرفع العراقيل 
واعادة هيكلة المشاريع الرامية إلى إعادة 

االعتبار لشبكة الطرقات بالمنطقة ومعالجة 
مختلف االنزالقات المتواجدة بها. و فيما 

يتعلق بانشغال النائب سليمان اسماعيلي )جبهة 
المستقبل(, المتعلق بإمكانية انجاز الطريق 

الرابط بين مقر بلدية الرباع بوالية باتنة ومقر 
منطقة دائرة بوزين وكسوته بالخرسانة الزفتية 
على مسافة 14 كلم, أفاد الوزير أن المشروع 

تم التكفل به من طرف البلدية وانطلقت به 
األشغال حيث بلغت نسبة االنجاز به 55 

بالمائة. و أضاف أنه سيتم اقتراح مشروع 
إلنجاز شبكة طرق على مسافة 20 كلم تربط 
حوالي 15 قرية ببلدية الرباع )باتنة(, قصد 
تم تسجيله في البرامج المستقبلية, باعتباره 

مطلبا اساسيا لساكنة المنطقة. و في هذا السياق 
أشار إلى أن والية باتنة "تتوفر على تضاريس 
ومسالك صعبة, تستدعي القيام بدراسات معمقة 

قبل الشروع في عملية انجاز الطرق, نظرا 
لصعوبة التقنية التي يمكن مواجهتها أثناء 

االنجاز". و فيما يتعلق بسؤال النائب بوزيد 
مومني )التجمع الوطني الديموقراطي( المتعلق 
بالحركة المرورية الكثيفة بمدينة العلمة )والية 

سطيف(, قال رخروخ أن تصميم المحول 
الحالي مؤقت, اذ سيتم التحاقه بالطريق السريع 

شرق-غرب عبر محور الدوران المتواجد 
عند مخرج المدينة على مستوى الطريق 

الوطني رقم 77. و أضاف أن "الجزائرية 

للطرق السيارة" قررت بالتنسيق مع السلطات 
المحلية احداث تغييرات في تصميم وانجاز 

المنافذ الخاصة بهذا المحول وكذا تغيير 
محطة الدفع الى الجهة الشمالية من اجل 

خلق سيولة اكثر لحركة المرور في المنطقة. 
و لفت بهذا الشأن إلى أن الدراسة المتعلقة 

بمواقع المحوالت الواقعة على الطريق السيار 
شرق-غرب قد تمت في اطار تصور شامل 
يأخذ بعين االعتبار المواقع التي ستنجز بها 

مراكز الدفع, مع احترام مجموعة من االسس 
والقواعد التصميمية من اجل "خلق انسجام 

بين مستوى الخدمة المطلوبة وربحية وفعالية 
مراكز الدفع". و أفاد رخروخ بخصوص رده 

على سؤال النائب عمر مسعودي )التجمع 
الوطني الديمقراطي( المتعلق بازدواجية ثالث 

طرق وطنية ببسكرة, أن الوالية استفادت 
من عدة مشاريع تنموية في مجال الطرقات 
في اطار الخطة التي تبناها القطاع لتطوير 

الشبكة الطرقية بالمنطقة بصفتها نقطة عبور 
تربط واليات شمال البالد وجنوبه. و لهذا 

سيتم التكفل بالمشاريع وفقا ألولويات القطاع 
التي تتحكم فيها الكثافة المرور وما تسمح به 

الميزانية", يضيف الوزير.
�ش.زمو�ش
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طالبوا الوزير عون باإعادة تنظيم م�صار توزيع الأدوية على ال�صيدليات، ال�صيادلة:

 الرقابة على ت�سويق الأدوية 
التي تاأتي عن طريق "الكابا" اأولوية

م�صروع اأخالقيات مهنيي القطاع على طاولة جمل�س عمادة ال�صيادلة

طالب ال�صيادلة وزير القطاع علي عون ب�صرورة اإعادة النظر يف تنظيم م�صار ت�صويق الأدوية على 

ال�صيدليات املوزعة على الرتاب الوطني، و�صددوا على �صرورة الرقابة اأكرث يف ت�صويق الأدوية ذات 

تاأثري خمدر "املوؤثرات العقلية" كذا تلك التي تاأتي عن طريق ما بات يعرف بـ" اأدوية الكابة".

طالب الصيادلة وزير القطاع علي عون بضرورة إعادة 
النظر في تنظيم مسار تسويق األدوية على الصيدليات 
الموزعة على التراب الوطني، وشددوا على ضرورة 

الرقابة أكثر في تسويق األدوية ذات تأثير مخدر 
"المؤثرات العقلية" كذا تلك التي تأتي عن طريق ما بات 

يعرف بـ" أدوية الكابة".
جاء ذلك على لسان وفد عن المجلس الوطني لعمادة 

الصيادلة برئاسة الدكتور نور الدين متيوي، خالل لقاء 
جمعهم بوزير الصناعة الصيدالنية، علي عون، حيث 
تمحور اللقاء حول تعزيز الرقابة على بعض األدوية 
كالمؤثرات العقلية ومحاربة االستيراد و البيع الغير 
الشرعي لألدوية، حسبما أفاد به، أمس السبت، بيان 

للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء، الذي تم الخميس 

المنصرم، يندرج في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع 
مختلف الشركاء وخاصة مع عمادة الصيادلة كهيئة 
مؤسساتية وقوة اقتراح، وتمحور اللقاء، حسب ذات 
المصدر، "حول تعزيز الرقابة على بعض األدوية 

كالمؤثرات العقلية و محاربة االستيراد و البيع الغير 
الشرعي لألدوية او ما يسمى أدوية +كابا.«+

وأكد المشاركون خالل هذا اللقاء، يضيف البيان، "على 
ضرورة إعادة تنظيم مسار توزيع األدوية من خالل عقلنة 
والتقسيم العادل ألحجام مبيعات األدوية لضمان توفرها في 

جميع الصيدليات وإتاحتها لكل مرضى الوطن.«
وسمح اللقاء، للطرفين بالتطرق الى الجانب التنظيمي 
والتشريعي الخاص بالمكمالت الغذائية ورغبة عمادة 

الصيادلة في إدماجها و إعتبارها كمواد صيدالنية، "لتحكم 
أفضل في استيرادها و إنتاجها و كذا توزيعها واستهالكها 

من أجل مصلحة المواطنين والمحافظة على صحتهم"، 
حسبما جاء في بيان الوزارة.

كما تم، خالل اللقاء، تناول االخالقيات الصيدالنية الجديدة 
التي يتم اعدادها حاليا من طرف المجلس الوطني لعمادة 
الصيادلة، السيما الجوانب المتعلقة بالممارسات الحسنة 
لإلنتاج والتوزيع وكذا مهام وواجبات مختلف الصيادلة 

المدراء التقنيين ومساعديهم. 
وشكل اللقاء فرصة أوضح خاللها وزير الصناعة 

الصيدالنية تصريحاته حول الصيادلة المدراء التقنيين 
للمؤسسات المتخصصة في استيراد و توزيع العتاد الطبي، 

حيث أشار في هذا الصدد أنه "سيتم إجراء تعديالت 
تنظيمية ليس إللغاء الوظيفة وإنما إلعادة النظر في مكانة 
و دور الصيادلة وكذا إمكانية أو ضرورة مساعدتهم من 

طرف مهندسين طبيين"

حياة �صرتاح

 15 األف اإعذار مت تقدميه واإ�صدار ف�صخ 590 عقد

 جتريد كل م�ستثمر من اأرا�سي المتياز 
يف حال عدم احرتامه لدفرت ال�سروط

كشف وزير الفالحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني أن مصالح 
الديوان الوطني لألراضي الفالحية، قامت في اطار مراقبة المستثمرات 

الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، بتوجيه إعذارات إلى قرابة 
15 ألف مستثمر فالحي مخالف لشروط االستفادة من استغالل هذه 

األراضي معلنا مواصلة مصالحه رصد المخالفات وإحصاء األراضي 
غير المستغلة.

وأوضح هني الخميس الماضي خالل جلسة علنية بالمجلس الشعبي 
الوطني خصصت لألسئلة الشفوية, أن مصالح الديوان وجهت 14 الف 

و790 اعذار الى مستثمرين استفادوا من أراضي االمتياز وسجلت 
لديهم مخالفات تتعلق بعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستغالل هذه 
األراضي. و تبعا لذلك, امتثل أكثر من الف و809 مستثمر لمضمون 

األعذار, وقاموا بااللتزام بدفتر الشروط فيما تمت إحالة 850 ملف 
على مصالح أمالك الدولة من اجل إجراءات الفسخ اإلداري لعقود 
االمتياز, وفقا لما صرح به هني خالل رده على سؤال النائب أحمد 
ربحي )حزب جبهة التحرير الوطني( حول ضرورة منح األراضي 

الفالحية لمن يخدمها. و تم فعليا إلى حد اليوم إصدار فسخ 590 عقد, 
يتعلق بمستثمرات على مساحة اجمالية تقدر ب 5 آالف و500 هكتار, 

لمستفيدين لم يلتزموا بالقانون وبدفاتر الشروط المتعلقة باستغالل 
األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة الممنوحة في اطار االمتياز, 
حسب هني الذي أكد بأن العملية متواصلة لرصد المخالفات وإحصاء 

األراضي غير المستغلة. وعن سؤال للنائب عادل ميطح )حزب 
جبهة التحرير الوطني( حول عقود االمتياز على مستوى والية اوالد 

جالل المودعة في 2014, ذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي المؤرخ 
في نوفمبر 2021 المتعلق بمعالجة الحاالت الخاصة بالفالحين الذين 
يمارسون االستغالل الفعلي لألراضي بدون سند قانوني, مضيفا بأن 
"الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لتسوية ملفاتهم". و عن سؤال النائب 

طاهر بن علي )حركة مجتمع السلم( المتعلق باستصالح األراضي 
وانشاء محيطات فالحية جديدة بوالية الوادي, أجاب الوزير بأن هذه 

الوالية التي تتجاوز مساحاتها الصالحة للزراعة 86 ألف و270 
هكتار, تعد قطبا فالحيا بامتياز حيث تحتل المرتبة األولى وطنيا في 
انتاج الخضروات والمرتبة الثالثة في كل المنتجات الفالحية, كما اكد 
في هذا الصدد ان القطاع يسعى لتطوير هذه الثروة العقارية وتثمينها 

حمايتها. وأضاف بأن القطاع اتخذ إجراءات لتثمين المحيطات الفالحية 
المنشأة سابقا وإعادة تفعيلها مع استحداث محيطات جديدة. وعن سؤال 
للنائب محمد فريتح )التجمع الوطني الديمقراطي( حول تجسيد مشروع 
إنجاز قاعدة لوجيستية للتبريد بالمسيلة, أكد الوزير ان المشروع يندرج 

ضمن المشاريع االستراتيجية للدولة التي تسعى إلنجاز 30 مخزن 
تبريد على المستوى الوطني وان مشروع والية مسيلة قد اسند الى 

المؤسسة المتوسطية للتبريد إلنجاز منصة بسعة 15 الف متر مكعب. 
و أرجع الوزير تأخر المشروع الى فسخ صفقة الشراكة التي كانت 

بين المؤسسة المتوسطية للتبريد ومؤسسة برتغالية بسبب عدم احترام 
هذه األخيرة لشروط العقد. و تابع أن المشروع قد استأنف مجددا مع 

اختيار أرضية جديدة تقدر مساحتها بخمسة هكتارات الحتضان القاعدة 
اللوجيستية, وسيتم عرض الملف على لجنة وزارية مشتركة في اقرب 

اآلجال باعتباره ضمن أولويات القطاع. وعن سؤال للنائب محمد األمين 
مبروكي )حركة مجتمع السلم( حول المزارع النموذجية, أكد الوزير 

أن هذه المزارع تعد أقطابا بامتياز من حيث التقنيات وتخصيصها في 
تطوير الشعب الفالحية وتثمينها خاصة منها الخضر والفواكه واللحوم. 

وأوضح بأن الدولة ضمت هذه المزارع الى المجمعات والدواوين التابعة 
للقطاع قصد حمايتها واالستثمار فيها, مشيرا إلى القطاع يشجع على 
االستثمار في هذه المزارع بفتح باب الشراكة للمستثمرين الراغبين 

ودعوتهم الى إيداع ملفاتهم على مستوى مجلس مساهمة الدولة.
�ش.زمو�ش

حلوا بها لق�صاء فرتة عطلة ال�صتاء

 القاتل ال�سامت ُيبيد
 عائلة باأكملها يف غرداية

لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة، حتفهم إثر تسرب غاز أحادي 
أكسيد الكربون، بمسكنهم في مدينة العطف )والية غرداية( وتحديدا في 

المكان المسمى الحمريات حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.
وأوضح المصدر نفسها أن جثث الضحايا )األب واألم وطفليهما( تم 

اكتشافها عن طريق أحد األقارب الذي انتابه القلق بشأن الغياب المبهم 
لهذه العائلة منذ 24 ساعة األمر الذي دفعه إلى كسر باب المسكن ليجد 
الجميع جثثا هامدة بعد استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب 

من مدفئة غازية .
وفور اكتشاف الجثث، تدخلت المصالح المختصة حيث أمرت النيابة 

لدى محكمة غرداية بفتح تحقيق لمعرفة مالبسات هذا الحادث المأساوي 
الذي راح ضحيته 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 سنة و6 
سنوات وذلك طبقا للقوانين المعمول بها، حسبما أفاد به بيان لوكيل 

الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوكلت مهمة التحقيق في الحادث لعناصر الشرطة القضائية مع إشراك 

تقنيين متخصصين من الشرطة العلمية وسلك الحماية المدينة وكذا 
خبراء من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لتحديد سبب الحادث.

يذكر أن أفراد هذه العائلة يقيمون بالجزائر العاصمة وينحدرون من 
والية غرداية التي حلوا بها لقضاء فترة عطلة الشتاء.

حياة �صرتاح

اأكد اأنه مت ا�صداء تعليمات لكل الفاعلني لالإ�صراع يف معاجلة العوائق ورفع العراقيل

رخروخ يعد با�ستكمال م�ساريع الأ�سغال العمومية املحلية يف اأ�سرع الآجال



يف اإطار موا�ضلة الق�ضاء

 على ال�ضكن اله�ش بالوالية

ترحيل 91 عائلة 
ل�سكنات جديدة  بتيبازة

شرعت يوم الخميس الماضي مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري 
لوالية تيبازة في تنفيذ عملية ترحيل 91 عائلة لسكنات جديدة ببلدية 
بورقيقة )تيبازة( في إطار القضاء على السكن الهش، حسبما علم لدى 
إحصائها عبر عدد  تم  عائلة،   91 العملية  الوالية .و شملت  مصالح 
من المواقع ببلدية بورقيقة من بينها قرية "الهواري أحمد"، واستفادت 
من مفاتيح شقق بحي 200 مسكن عمومي إيجاري، وفقا للمصدر. و 
تأتي عملية الترحيل التي جرت في "ظروف جيدة"، تنفيذا لتعليمات 
والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة القاضية بضرورة ترحيل جميع 
العائالت التي تقطن في سكنات "غير الئقة او آيلة للزوال" وفق برنامج 
المصدر.  لذات  استنادا  الوالية،  بلديات  جميع  يشمل  و  محدد  والئي 
من جهة أخرى، كشفت آخر إحصائيات الوالية عن توزيع 13 الف 
وحدة سكنية خالل السنة الجارية بمختلف الصيغ, منها 8876 وحدة 
في اطار البرنامج السكني بصيغتيه "العمومي االيجاري" و "القضاء 
على السكن الهش" مما سمح بخفض معدل شغل السكنات من 6 الى 
4 مواطنا في الشقة الواحدة و خالل العشريتين الماضيتين, استفادت 
الوالية من 14,500 وحدة سكنية في إطار برنامج القضاء على السكن 
الهش، إستنادا لنفس اإلحصائيات المعلن عنها شهر ديسمبر الجاري.
�ش.زمو�ش

29.603 م�ضروع مت متويله بقيمة مالية 
تقدر ب339 مليار دج

93 باملائة من امل�ساريع التنموية 
يف مناطق الظل مت االنتهاء منها

والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  لوزارة  العام  االمين  أكد 
العمرانية, عديل حميميد, أن ما ال يقل عن 93 بالمائة من المشاريع 
نوفمبر  شهر  منها  االنتهاء  تم  الظل  مناطق  لفائدة  الموجهة  التنموية 

الماضي.
وأوضح ذات المسؤول, في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني حول دور 
الخميس  االجتماعية,  التنمية  مجال  في  للتضامن  الجوارية  الخاليا 
الماضي بالعاصمة أنه "الى غاية نوفمبر الماضي, تم االنتهاء من 93 
الظل،  لتنمية مناطق  الموجهة  الممولة  التنموية  المشاريع  بالمائة من 
أنه  الى  الخصوص  بهذا  وأشار  منطقة.«  بلغ عددها12.561  والتي 
التزم  الذي  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية,  رئيس  لبرنامج  "تجسيدا 
بالتكفل بمناطق الظل, تم تمويل 29.603 مشروع بقيمة مالية تقدر 

ب339 مليار دج، أي ما يعادل 5ر2 مليار دوالر امريكي".
�ش.ز

خمت�ضون م�ضاركون 

يف يوم علمي بتلم�ضان يوؤكدون:

تبادل اخلربات �سروري 
يف جمال جراحة االأطفال

أكد مشاركون في يوم علمي لجراحة األطفال معنون ب "استعجاالت 
جراحة األطفال لمنطقة الغرب حقائق واستشراف"، نظم يوم الخميس 
الماضي بتلمسان على أهمية تبادل الخبرات في مجال جراحة األطفال 

للتكفل الجراحي األمثل بهذه الشريحة.
حسن  بوكلي  البروفيسور  األطفال  جراحة  في  األخصائي  ذكر  و 
طرف  من  المنظم  اللقاء  هذا  في  مداخلته  خالل  الحفيظ  عبد  محمد 
المؤسسة العمومية لألم و الطفل لتلمسان بأن للطفل خصوصياته في 
مجال الجراحة و يتوجب توفير له كل الظروف المالئمة وخلق الجو 
المناسب لتمكينه من التخلص من القلق والخوف لدى تواجده بمصلحة 
الجراحة. و من جهته أبرز رئيس مصلحة جراحة األطفال بالمؤسسة 
جراحة  أن  سمير  محمد  العزوني  لتلمسان  والطفل  األم  االستشفائية 
في  المجاالت  مختلف  في  المختصين  جهود  تضافر  تتطلب  األطفال 
عملية تكاملية نظرا لخصوصيتها كونها تمس فئة حساسة من المجتمع 
وبعد  وأثناء  قبل  بسالسة  معهم  التعامل  يجب  الذين  األطفال  وهم 
الجراحة. و أبرز بأن الهدف األساسي من العمل المشترك في جراحة 
األطفال هو تطوير المهارات واإللمام بكل المستجدات وضمان تكوين 
متواصل لتطوير جراحة األطفال وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم. 
كما أكد المختص في التخدير واإلنعاش بالمستشفى الجامعي لتلمسان 
بن طاهر نور الدين أهمية التنسيق بين المختصين في جراحة األطفال 
الوالدة وإلى غاية  المستعجلة لألطفال حديثي  بالحاالت  الجيد  للتكفل 
15 سنة ونقل تجاربهم لألطباء الجدد. و أشار الى أن جراحة األطفال 
المبذولة  الجهود  بفضل  جيدة  ظروف  في  تجري  تلمسان  بمستشفى 
لتطوير هذا النوع من الجراحة الذي يشمل عدة تخصصات. و أضاف 
مدير الصحة والسكان لتلمسان محمد عامري أنه يرتقب فتح مصلحة 
جديدة لجراحة وطب األطفال في األشهر القليلة المقبلة على مستوى 
اللقاء  هذا  تضمن  و  الالزمة.  المعدات  بكل  مجهزة  المستشفى  ذات 
العديد من المداخالت مع عرض بعض الدراسات المنجزة من طرف 
جراحة  حول  واليات  عدة  من  األطفال  جراحة  في  مختصين  أطباء 
القلب والعظام واالستعجاالت الخاصة بحديثي الوالدة وجراحة انسداد 

األمعاء والمريء وغيرها.
�ش.ز/واج
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�ش.زمو�ش/واج

الموقع  إلى  وبالنظر  بتمنراست  أخاموك  باي  الحاج  لمطار  وستكون 
االستراتيجي الذي يتميز به أهمية كبيرة بعد تفعيل التظاهرة التجارية الدولية 
بعاصمة  األول  أمس  منها   36 أل  الطبعة  فعاليات  انطلق  التي  "األسيهار" 
األهقار سيما بخصوص ترقية حركة المبادالت التجارية من خالل الولوج 
المتعاملون  يراهن  الصدد,  هذا  وفي  اإلفريقي.  االقتصادي  الفضاء  إلى 
وتطوير  للتصدير  الفرص  من  مزيد  توفر  على  المحليون  االقتصاديون 
التبادالت التجارية، بعد إعادة بعث "األسيهار.« وفي ظل مساعي الجزائر 
للمطار في تطوير  الدور المحوري  التجارة الخارجية، يراهن على  لترقية 
نشاط النقل الجوي للبضائع والقضاء على العديد من الصعوبات التي تواجه 
التجار المصدرين وأيضا تجار المقايضة، كما يساعد على فتح مكاتب أعمال 
وتوفير خدمات الوساطات التجارية. وينتظر في هذا الصدد أن تضمن هذه 
المنشأة مستقبال تسويق والنقل اللوجيستي للحوم الحمراء في إطار عمليات 
القادر  عبد  المستثمر  ويرى  الغذائية.  المادة  بهذه  الوطنية  األسواق  تموين 
عزي, صاحب مشروع مذبح صناعي بتمنراست، في تصريح لواج أن ترقية 
مطار حاج باي أخاموك ليؤدي هذا الدور المحوري من شأنه أن "يساهم في 

تطوير نشاط تسويق اللحوم الحمراء نحو مناطق شمال الوطن.«
اإعطاء دفع جديد لقطاع ال�ضياحة

وفي مجال السياحة, ينتظر أن يتضاعف عدد الرحالت الدولية والوطنية من 
الجزائريين  السياح  تدفق حركة  الرفع من  تمنراست، وهذا من شأنه  وإلى 
من  بالمنطقة  السياحي  للنشاط  جديدا  دفعا  سيعطي  الذي  األمر  واألجانب، 
كثيرة  فرصا  ستجد  التي  واألسفار  السياحية  الوكاالت  نشاط  تكثيف  خالل 
أكثر  بالتعريف  أيضا  ويسمح  مختلفة  اتجاهات  في  سياحية  لتنظيم رحالت 
بمناطق الجذب السياحي بالمنطقة. وبحسب عبد القادر رقاقدة, صاحب وكالة 
السياحة واألسفار بتمنراست, فإن قطاع السياحة سيشهد انطالقة "نوعية" من 
حيث توافد السياح بعد زيادة الرحالت الجوية نحو هذا المطار. كما ستشهد 

هياكل اإليواء من فنادق ومراقد ومخيمات سياحية حركية كبيرة، مما يتطلب 
الرفع من قدرات اإليواء بما يسمح بتقديم خدمات استقبال جيدة تلبي تطلعات 
الزائرين لوالية تمنراست، حسب متعاملين محليين في السياحة. وحسب مدير 
النقل بالوالية, مالخ المهدي, فإن مؤشرات حركة المسافرين تسجل تطورا 
ملموسا بزيادة بلغت 5 بالمائة سنويا مقارنة بالسنوات الماضية، مما يؤهل 
هياكل  تتدعم  أن  يرتقب  كما  مستقبال.  كبيرة  أدوار  ألداء  تمنراست  مطار 
حسب  سيعزز,  مما  العصرنة،  مساعي  إطار  في  جديدة  بمشاريع  المطار 
جهوي  مركز  إنجاز  بينها  ومن  والتجارية،  االقتصادية  مكانته  من  مالخ, 
للمالحة الجوية والذي يعتبر الثاني من نوعه على مستوى الوطن بعد مطار 
هواري بومدين، وهو المشروع الذي يهدف إلى دعم التغطية الوطنية لنشاط 
المراقبة الجوية سيما عبر األجواء الجنوبية التي تشهد تطورا ملحوظا في 
حركة النقل الجوي، وهو يضمن عمليات التحكم في أمن الطيران المدني و 
المالحة الجوية. كما استكمل مشروع برج المراقبة الذي أنجز بمعايير دولية، 
إلى جانب اقتراح إنجاز محطة جوية جديدة بمواصفات دولية لتدعيم هياكل 
هذا المطار والتي سيتم استغاللها الستقبال الرحالت الدولية وللعبور. واقترح 
قصيرة  لمدة  اإليواء  في  الستغاللها  بالمطار  صغيرة  مبيت  غرف  إنشاء 
خدمات  جانب  إلى  عليها  كبيرا  طلبا  ستجد  التي  الخدمة  وهي  للمسافرين، 
المطاعم والمقاهي والصيدليات والمحالت التجارية المتوفرة بالمطار. ودائما 
في إطار األهمية والمردود االقتصادي، فإن تحول مطار الحاج باي آخاموك 
والضرائب  الرسوم  زيادة  في  سيساهم  محوريا،  دورا  ليؤدي  بتمنراست 
ومداخيل إضافية متعددة لمجموعة من المؤسسات بما فيها الخزينة العمومية، 
كما يرى أستاذ االقتصاد بجامعة تمنراست, عبد الباسط عزاوي. وأوضح في 
هذا الصدد أن حركة شركات الطيران ستتضاعف مما سيؤدي الى تحقيق 
مزيد من المداخيل من خالل الرسوم المختلفة التي تدفع بالعملة الصعبة والتي 

تعد مداخيل مالية في غاية األهمية لفائدة مؤسسات المالحة الجوية.

ببومرداس معركة  و مؤرخون  اعتبر مجاهدون 
التي  الوالية(  ببغلية )شرق  الشهيرة  وادي هالل 
من  "واحدة  هي   1954 ديسمبر   22 في  جرت 
رحاها  دارت  التي  المعارك  أوائل"  و  أمهات 
بالوالية التاريخية الثالثة بعد أقل من شهرين من 

اندالع ثورة الفاتح نوفمبر.
و  صبحي  محمد  المجاهدين  من  كل  تدخل  و 
التاريخ  أستاذ  و  ظريف  رابح  و  علي  مازاري 
الماضي  الخميس  نظم  لقاء  في  نسيم حسبالوي, 
ببلدية بغلية وحضرته األسرة الثورية و السلطات 
تالميذ  و  المدني  المجتمع  جمعيات  و  الوالئية 
لهذه   68 ال  الذكرى  إحياء  بمناسبة  المدارس, 
المجاهدون  فيها  حقق  التي  الشهيرة،  المعركة 
و  قالوا.  كما  بسيط",  قتالي  بعتاد  "مبهرة  نتائج 
تكمن أهمية هذه المعركة, استنادا إلى المجاهدين 
البطولي  الصمود  و  "التضحية  في  المتدخلين, 
لتسعة مجاهدين كان سالحهم يومها خفيف و قديم 
من بينه بنادق صيد, واجهوا به جيش االستعمار 
 8000 قوامه  الجهات,  كل  من  حاصرهم  الذي 

و  المدفعيات  و  الثقيلة  باألسلحة  مدجج  عسكري 
هذه  أهمية  كذلك  تعود  و  الحربية. «  الطيارات 
بوادي هالل  التي جرت  المتكافئة  المعركة غير 
ذات  حسب  بغلية,  بلدية  بضواحي  شرابة  بقرية 
المجاهدين, إلى "نتائجها المبهرة و غير المنتظرة" 
حيث تكبد جيش اإلحتالل "مقتل 31 جنديا نظاميا 
من ضمنهم ضابطين و جرح 80 منهم إلى جانب 
خسائر معتبرة في السالح.« و أضاف المتدخلون 
مدار  على  تواصلت  المعركة  هذه  أن  اللقاء  في 
صباحا  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  ساعة   11
فرض  و  بتطويق  الفرنسي  الجيش  شرع  عندما 
هالل  وادي  منطقة  مستوى  على  شامل  حصار 
بقرية شرابة ثم تشديد الحصار على منزل عائلة 
الحداد التي كان يوجد به المجاهدون التسع لقضاء 
ليليتهم, وعقب ذلك انطلقت المقاومة و توسعت. 
و قال كل من المجاهد بن صايبي محمد و رابح 
"خلدها  المعركة,  هذه  أن  تدخلهما  في  ظريف 
المكان  بعين  أبطال خمسة منهم استشهدوا  تسعة 
و هم قائد المعركة أمحمد القالمي والحداد رزقي 

و عيبدة السعيد و قاسيمي محمد و عباس محمد, 
و أسر ثالثة منهم وهم إيدير علي و شيخ محمد 
و  تونسي"  أصل  من  هو  و  محمود,  بن  ومحمد 
محفوظ  عبديش  هو  و  فقط  واحد  نجاة  و  "فرار 
تفاصيلها  بكل  المعركة  مجريات  روى  الذي 
التي  اإلحتفالية  هذه  برنامج  تضمن  و  يومها.« 
جرت على مستوى بلدية بغلية, تقديم عرض فيلم 
وثائقي من 17 دقيقة من إخراج هشام رماضي, 
من  المعركة  هذه  بطوالت  و  لحيثيات  يؤرخ 
عايشوا  لمجاهدين  حية  شهادات  تسجيل  خالل 
سابقا  سجلت  لمتوفين  شهادات  و  المعركة  هذه 
و أدرجت ضمن هذا الشريط. و عرفت الفعالية 
المجاهدين  مديرية  تنظيمها  على  أشرفت  التي 
تنظيم  للمجاهدين,  الوالئية  المنظمة  بالتنسيق مع 
للمدينة نشطها  المحاضرات  بقاعة  تاريخية  ندوة 
غرار  على  المؤرخين  من  عدد  و  مجاهدون 
األستاذ نسيم حسبالوي, واختتمت بتكريم عائالت 

الشهداء و عدد من المجاهدين.
�ش.ز/واج

بومردا�ش:

معركة وادي هالل من "اأمهات معارك"
 الوالية التاريخية الثالثة

مترنا�ضت:

 مطار حاج باي اأخاموك ...."ع�سب" 
ترقية التجارة اخلارجية وال�سياحة 

يراهن متعاملون اقت�ضاديون بوالية مترنا�ضت على مطار احلاج باي اأخاموك يف ترقية التجارة اخلارجية و ال�ضياحة 

مبنطقة االأهقار )اق�ضى جنوب البالد(، خا�ضة بعد اإعادة بعث التظاهرة الدولية "االأ�ضيهار"، مما �ضيمنح قيمة م�ضافة 

للمنطقة ت�ضاعدها على االنخراط يف م�ضاعي تطوير مقومات االإقت�ضاد حمليا ووطنيا.



هنالك العديد من الوصفات المنزلية التي 
يمكن أن تقلل وربما تعالج تساقط الشعر 

عند الرجال، ومنها: 
األلوفيرا على  تحتوي  األلوفيرا:  وصفة 
ز  العديد من الفوائد القيّمة للشعر؛ إذ تُعزِّ
نمو الشعر بشكٍل صحي، كما أنها تحتوي 
م مستوى درجة  على خصائص قلوية تنظِّ
والتي  الرأس،  وفروة  للشعر  الحموضة 
أّن  إلى  باإلضافة  الشعر،  نمو  تدعم  قد 
لوصفة  المنتظم  والتّطبيق  االستخدام 

االحمرار  ويحّد  الرأس،  فروة  وحّكة  الشعر،  قشرة  يُخفِّف  األلوفيرا 
واللمعان  القوة  الّشعر  منح  عن  فضاًل  الرأس،  فروة  في  وااللتهاب 

المرغوب بهما.
المكونات: 

عصير أو جل األلوفيرا.
طريقة التحضير واالستعمال:

وضع عصير أو جل األلوفيرا مباشرًة على فروة الرأس. 
ترك الوصفة على الّشعر لبضع ساعات، ومن ثم غسلها بالماء الفاتر. 
تكرار الوصفة من 3-4 مرات في األسبوع، ويمكن كذلك تناول ملعقة 
كبيرة من عصير الصبار يومًيا على معدة فارغة للحصول على نتائج 

أفضل لنمو الشعر. 
جذور عرق السوس: 

هي عشبة تمنع من تساقط الشعر وتُصلِح األضرار المختلفة التي قد 

المهدِّئة  الخصائص  إّن  إذ  بالشعر،  تلحق 
السوس  عرق  جذور  عشبة  تمتلكها  التي 
فروة  وتهدئة  المسامات  فتح  في  تُساِهم 
تراكم  تقلل  كما  تهيّجها،  وتُخفِّف  الرأس، 
الرأس،  فروة  في  والقشور  الميتة  الخاليا 
من  لكّل  جيدة  وصفًة  الوصفة  هذه  وتعّد 
والصلع  الشعر،  وتساقط  الشعر،  قشرة 

كذلك.
المكونات: 

عشبة  مسحوق  من  كبيرة  واحدة  ملعقة 
جذور عرق السوس. 

كوب واحد من الحليب. 
ربع ملعقة صغيرة من الزعفران. 

طريقة التحضير واالستعمال: 
إضافة ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق عشبة جذور عرق السوس إلى 
كوب واحد من الحليب وربع ملعقة صغيرة من الزعفران، وتحريك 

الخليط جيداً لتشكيل عجينة متماسكة.
تساقط  من  تعاني  التي  المناطق  على  تشكيلها  تم  التي  العجينة  وضع 

الشعر أو بداية الصلع قبل النوم، وتركها منذ الليل حتى الصباح.
غسل الشعر عند االستيقاظ صباًحا.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في األسبوع، كما يمكن تناول شاي 
نتائج  على  للحصول  يومًي  مرات  ثالث  السوس  عشبة جذور عرق 

أفضل. 

من  أهلهم  مع  التواصل  األطفال  يحب 
خالل األلعاب، لذا يستطيع اآلباء استغالل 
وقت اللعب لتعليم أطفالهم كلمات جديدة، 
لعبة  بجلب  األهل  يقوم  أن  يمكن  فمثاًل 
حول أجزاء جسم اإلنسان، لتحفيز طفلهم 
على الكالم وحفظ أسماء أعضاء الجسم، 
اسم  يختاروا  أن  األب  أو  األم  فتستطيع 
"أين  الطفل  يسأال  ثم  "سارة"  مثل  للعبة 
أنف سارة؟"، "أين قدمها؟" وهكذا، ومن 
الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون اللعب مع 

الكثير من الضحك حتى يشعرا الطفل بالسعادة ويشجعاه على الكالم.
كان  إذا  اللعب، خاصًة  أشكال  أحد  الغناء  يعتبر  بالغناء:  الكالم  تعلم 
األم  أو  األب  يغني  أن  فيمكن  والجسم،  اليدين  بتحريك  ُمرفقاً  الغناء 
تعلّم  على  الطفل  مساعدة  أجل  من  والمفيدة  المألوفة  األغاني  بعض 
أنماط اللغة، وكيفيّة لفظ الكلمات، كما أّن اختيار األغاني ذات القافية 
بين األصوات، وهي  الصغيرة  االختالفات  تمييّز  الطفل على  تساعد 

مهارة ستفيد الطفل عندما يتعلّم مهارة القراءة الحقاً.
ومعظم  أهلهم  فعل  ردات  األطفال  يراقب  يتكلّم  عندما  الطفل  مدح 
األشخاص من حولهم عند محاولة نطقهم لكلمة معينة، فهم يكتسبون 
الثقة والقوة للحديث بشكل أفضل عندما يالحظون ردات فعل إيجابيّة 
على  أطفالهم  األهل  يشّجع  أن  يجب  لذا  الكالم،  في  محاوالتهم  حول 

لهم، ومدحهم  االبتسام  الحديث من خالل 
ومن  للحديث،  منهم  محاولة  أقل  عند 
أو  األب  يشعر  عندما  أنه  بالذكر  الجدير 
بخصوص  بالتوتر  يحس  الطفل  بأن  األم 
طريقة لفظه، فإن عليهما تهدئته وتشجيعه.
القلق  عدم  الكالم  في  أخطائه  تصحيح 
بصورة  الكلمات  بعض  الطفل  نطق  إذا 
الكلمات غير  باختيار  قام  إذا  أو  خاطئة، 
اللغة  قواعد  كانت  إذا  أو  الصحيحة، 
مثال  تقديم  حينها  يمكن  إذ  خاطئة،  لديه 
الكالم، كاستخدام  بها  يتم  التي  الطريقة الصحيحــــة  إيجــــابي حول 
اللفظ الصحيح على مسمعــه، فهذا سيساعده على تحسين لغتـــه مع 

مــرور الــوقت.
تشجيع الطفل على الكالم ال بد من أن يشجع األب واألم طفلهم على 
الكالم، ويمكن أن يكون ذلك من خالل عدم إعطائه ما يريد إال من 
خالل الحديث معه عن الشيء الذي يريده، فمثاًل عندما يشير الطفل 
إلى شيء ما مثل طاولة الطعام، مصدراً صوتاً معيّناً في إشارة إلى 
أنه يريد المزيد من الطعام، فينبغي على األهل تجنب منحهم ذلك على 
الفور، والقيام بداًل من ذلك بالحديث مع الطفل وسؤاله عما يريد، مثل 
قول "هل ترغب بالمزيد من المعكرونة؟"، أو "طعم هذه المعكرونة 

لذيذ، أليس كذلك؟.
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جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

العناية بب�شرة املراأة احلامل

 تتّم العناية ببشرة المرأة الحامل باتّباع الخطوات اآلتية:
البشرة  تجفيف  ثّم  ُمعتدل،  ُمنّظف  واستخدام  اليوم،  في  مّرتين  الوجه  غسل 

بِمنشفة ناعمة، وذلك من أجل منع ظهور حب الشباب على الوجه. 
وضع ُمرّطب على الوجه بعد غسل البشرة الجاّفة. 

شرب ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً؛ إذ يساعد شرب الماء بكثرة 
على تعزيز وظائف الكبد، وتحقيق االستقرار في عمل هرمونات الجسم. 

حيث  واللفت؛  والجرجير،  القرنبيط،  مثل:  الداكنة،  الورقيّة  الخضار  تناول 
تمتاز هذه الخضار باحتوائها على الفيتامينات، والمعادن المهمة للبشرة.

النوم والراحة؛ إذ يُساعد النوم في الحصول على بشرٍة صحيّة. 
تُنصح المرأة الحامل بتناول الفيتامينات، وذلك لتعّوض النقص الغذائي أثناء 

فترة الحمل.
استخدام منتجات واقية من أشعة الشمس؛ لتساعد على اختفاء البقع التي تظهر 
التعرض  ازداد  كلما  الكلف  يزداد  حيث  بالكلف،  تُسّمى  والتي  البشرة،  على 
للشمس، ولذا يُنصح باالبتعاد عن أشعة الشمس وعدم التعرض لها، كما ينصح 

باستشارة مقّدم الرعاية الصحية بذلك الشأن.

جتفيف اليقطني
 بالفرن واملُجفف وطحنه

اليقطين  شرائح  طحن  عبر  المفيد  اليقطين  مسحوق  على  الحصول   يُمكن 
الُمجففة بالفرن الحراري المنزلّي، وذلك باتباع الخطوات اآلتية:

تُقطع حبة القرع إلى نصفين على طول خط االستواء من الُمنتصف.
تُستخرج البذور من شريحتي القرع وتُحفظ بعيداً لتحميصها في حال الرغبة بذلك.
بورق  الُمبطنة  الفرن  صينيّة  على  لألسفل  المقطوع  اليقطين  جانب  يوضع 

الزبدة. 
يُخبز القرع بوضعه في الفرن على درحة حرارة 204 درجة مئويّة، ويُترك 
مدة 45-60 دقيقة، مع وجوب تفّقده بين الحين واآلخر حتى يجف قلياًل، وذلك 

بحيث يُمكن للشوكة أن تخترق لبّه بسهولٍة.
يُترك القرع حتى يبرد مدة 10 دقائق.

يُغرف لب اليقطين في وعاٍء لتحضيره إلعادة التجفيف والسحق.
يُنشر اللب على صينيّة الفرن الُمبّطنة بورق الزبدة ُمجدداً. 

توضع الصينيّة في الفرن الحراري الذي يتم ضبطه على أدنى درجة حرارة 
ممكنة، ويُترك حتى يجف مّدة 5-6 ساعات، لكن يتم تفّقده وقلب القطع بعد 

مرور 3 ساعات؛ حتى تجف كل األجزاء بالتساوي.
صلباً  يُصبح  بحيث  ثنيه  بمحاولة  وذلك  جفافه،  من  للتحقق  اليقطين  يُختبر 

ويتشقق كدليٍل على جفافه تماماً. 
يُطحن لب اليقطين الُمجفف باستخدام مطحنة القهوة للحصول على مسحوقه. 

يخّزن المسحوق الناتج في حاويٍة مغطاة بإحكاٍم، حيث تستمر صالحيّته مدًة 
طويلة قد تصل إلى 5 سنوات. 

ويُعتبر تحميص بذور اليقطين أحد هوايات واهتمامات العديد من األشخاص 
وبشكٍل خاص في فصل الخريف، حيث يتم تجفيف وتحميص البذور بطريقتين 

ُمنفصلتين، وذلك كما يأتي:
تُغسل بذور اليقطين بعنايٍة؛ إلزالة األنسجة الليفية التي تكون ملتصقة بها.

تُجّفف بذور اليقطين بوضعها في مجفف الطعام المنزلّي بدرجة حرارة تتراوح 
بين 46-49 درجة مئويّة وتركها مدة 60-120 دقيقة.

الدافئ مدة 3-4 ساعات، وتقليبها  المنزلّي  الفرن  البذور بوضعها في  تُجفف 
بشكٍل متكرر لضمان عدم احتراقها.

أو  الزيت  من  القليل  مع  بمزجها  وذلك  تجفيفها،  بعد  اليقطين  بذور  تُحّمص 
الملح، ثم شويها في الفرن الذي يُضبط ُمسبقاً على حرارة 121 درجة مئويّة 

مدة 15-10 .

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

العالجات املنزلية للتخل�ص من احل�شا�شية 
تتوّفر ُجملة من العالج�ت املنزلّية الفّع�لة يف ال�ّسيطرة على اأعرا�ض احل�س��سية، ومنه� م� ي�أتي:

و�شفات طبيعية ومنزلية لعالج ت�شاقط ال�شعر للرجال

تعّلم الكالم لالأطفال من خالل اللعب

تعرف وتجنّب ُمسبّبات الحساسية. 
تنظيف األنف باستخدام المحلول الملحي.

وضع كمادات باردة على منطقة التحسس على 
الجلد. 

استخدام فالتر الهواء في المنزل.
العالج باإلبر الصينية.

استنشاق أنواع ُمعينة من الزيوت؛ بما في ذلك 
زيت النّعناع، أو زيت األوكالبتوس 

أو زيت لبان الذكر.
تناول األطعمة والمكّمالت الغذائيّة، ومنها ما 

يلي: مكّمالت فيتامين "سي".
نبات الزبد الشوكي للتخلص من حّكة العينين.

الحساسيّة  أعراض  من  يُخفف  الذي  العسل، 
على فترات زمنية. 

االكيرسيتيو  مركب  يص أو  الُقرِّ نبات 
والحمضيات،  االخضر،  الشاي  في  المتواجد 
ُمضادات  األصناف  تلك  تعّد  إذ  والبروكلي، 

هستامين طبيعيّة. 
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المدرب تين هاغ �صعيد ببقاء عنا�صره

 مان�س�ستر يونايتد 
يمدد عقود 4 العبين

 

 أعلن مانشستر يونايتد رسميا أمس، تمديد عقود رباعي الفريق 
ماركوس راشفورد ولوك شو وديوغو دالوت وفريد.

ووفقا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد قد فعلت إدارة 
النادي بنود التمديد لموسم إضافي في عقود الالعبين األربعة.
وقال المدرب إريك تين هاغ، في تصريحات لموقع مانشستر 

يونايتد الرسمي: "نعم، يمكنني أن أؤكد ذلك«.
وأضاف: "نحن سعداء ألن الفريق يسير في االتجاه الصحيح، 
وهؤالء الالعبين ساهموا بشكل كبير في هذا االتجاه«، وتابع: 

"نريد أن نتطور، ونريد دعم هؤالء الالعبين، ونريدهم أن 
يواصلوا مسيرتنا«.

وأكمل: "لذلك، لهذا السبب توصلنا إلى تلك القرارات، أنا 
متأكد من أنها القرارات الصحيحة«، وختم: "نريد بناء فريق 

للمستقبل، لذلك لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤالء الالعبون 
جزءا منه".

الوكاالت

 اأنهى م�صيرته بعمر 26 �صنة

 فقط ب�صبب "اأزمة المونديال"

 الحار�س الكاميروني اونانا 
يعلن اعتزاله اللعب الدولي

 
أعلن الكاميروني 

أندريه أونانا، حارس 
مرمى إنتر ميالن 
اإليطالي، اعتزال 

اللعب الدولي، وكتب 
عبر حسابه على 

تويتر "انتهت قصتي 
مع منتخب الكاميرون، 

يأتي الالعبون 
ويذهبون، واألسماء 

عابرة، لكن الكاميرون 
تأتي قبل أي شخص 

أو العب«.
وأضاف "الكاميرون 
ستبقى لألبد، كما أن 

حبي للمنتخب ولشعبنا 
الذي دعمنا دائًما، لن يتغير أبًدا بغض النظر عن مدى صعوبة 

اللحظة«.
وأنهى أونانا مسيرته الدولية رغم بلوغه 26 عاًما فقط، وذلك 
بعدما أثار أزمة مع مدرب المنتخب ريغوبيرت سونغ، أدت 

إلى استبعاده من معسكر الفريق في كأس العالم بعد خوض أول 
مباراة.

وبدأ أندريه أونانا، مسيرته الدولية مع منتخب الكاميرون في 
سبتمبر 2016، وخاض بقميص منتخب بالده 34 مباراة دولية.

ولم تتضمن رسالة أونانا، انتقادات واضحة تجاه أولئك الذين 
شعر أنهم أضروا به في مونديال قطر 2022، مشدًدا على أنه 

ظل مخلًصا لوطنه.
وأكد أونانا "لن يتغير شعوري أبًدا، أينما ذهبت سأقاتل دائًما 

لرفع علم الكاميرون إلى أعلى مستوى ممكن، سأواصل دعمي 
كمشجع، تماما كما يفعل أكثر من 27 مليون كاميروني في كل 
مباراة«، وأتم "ال يسعني إال أن أشكر كل من وثقوا بي وآمنوا 

بقدرتي على عمل إضافة واإلسهام من أجل هذا الفريق".
الوكاالت

 الوكاالت 

حصل البرازيلي ريتشارليسون على جائزة أفضل 
هدف في كأس العالم "قطر 2022"، المقدمة من 

قبل االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي سجله 
في مرمى صربيا، ضمن الجولة األولى لدور 

المجموعات.
وكشف الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع 

"تويتر": "بتصويتكم أنتم، أنتم فقط، فاز هدف 
البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا بجائزة أفضل 

هدف في البطولة«.
وجاء فوز ريتشارليسون بجائزة أفضل هدف بناء 
على تصويت الجماهير، عبر موقع االتحاد الدولي 

لكرة القدم "فيفا«.
وتفوق هدف ريتشارليسون، على كل من: هدف سالم 

الدوسري، العب السعودية في شباك األرجنتين، 
وهدف البرازيلي نيمار دا سيلفا في شباك كرواتيا، 

وهدف الهولندي كودي جاكبو ضد اإلكوادور، 
وهدف األرجنتيني إينزو فيرنانديز ضد المكسيك، 
وهدف الكاميروني فينسنت أبوبكر ضد صربيا، 
وهدف المكسيكي لويس تشافيز ضد السعودية، 
وأخيرا هدف الفرنسي كيليان مبابى ضد بولندا.

هذا االختيار يأتي بتصويت الجماهير بعد طرح 10 

أهداف تم تسجيلها في المونديال، وبعد إقفال باب 
التصويت وقع االختيار على هدف ريتشارليسون.

وأحرز ريتشارليسون )25 عاما( 3 أهداف في 
مونديال قطر 2022، وتصدر قائمة هداف منتخب 

بالده في البطولة التي غادرها منتخب "السامبا" من 
الدور ربع النهائي، على يد نظيره الكرواتي، إثر 

هزيمته أمامه بركالت الترجيح.
وتم منح جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 

ألول مرة في عام 2006، والفائزون السابقون 
هم كل من األرجنتيني ماكسي رودريغيز، 

واألوروغوياني دييغو فورالن، والكولومبي جيمس 
رودريغيز، والفرنسي بنجامين بافارد.

خرج البولندي شيمون مارتسينياك، حكم نهائي 
بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بين 
منتخبي األرجنتين وفرنسا، ليدافع عن نفسه بعد 

االنتقادات الالذعة، التي تعرض لها.
وشنت الصحافة الفرنسية هجوما الذعا بداعي 

أن قرارته كانت تصب لصالح المنتخب 
األرجنتيني، واحتجت بشدة على احتساب الهدف 
الثالث لألرجنتين، والذي كان من الممكن إلغاؤه 
بسبب دخول العبين بدالء لمنتخب "التانغو" إلى 
أرضية الملعب، قبل أن يتابع قائده النجم ليونيل 

ميسي الكرة إلى داخل الشباك.
وقال مارتسينياك في تصريحات نقلتها صحيفة 

"لو باريزيان" الفرنسية، حول الفقرة 9 من 
المادة 3 من قانون كرة القدم: "فيما يتعلق 

بالصورة على الهدف الثالث لميسي، وتواجد 
األرجنتينيين من مقاعد البدالء على أرضية 

الملعب، هذا االتهام يشبه محاولة البحث عن 
وحش صغير!.. يجب أن يؤثر هذا الموقف على 
المباراة )حتى يعاقب عليه(".. متسائال: وما هو 
تأثير الالعبين الذين نهضوا وقفزوا على أرض 

الملعب؟ هناك صحف مهنية، وهناك صحف 

تبحث عن ضحية، لقد تلقينا إشادات من حكام 
فرنسيين كبار، كما قال كيليان مبابي إننا كنا 

حكاما رائعين«.
ولجأ شيمون مارتسينياك إلى هاتفه في يديه أمام 

المصورين لتوضيح األدلة الداعمة لدفاعه عن 
نفسه قائال: "يمكنك أن ترى في الصورة أن 

هناك 7 فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل 
كيليان مبابي، الفرنسيون لم يذكروا هذا التوضيح 

من القانون رقم 3 الفقرة 9 على اإلطالق«.
كما أشار الحكم البولندي في ختام تصريحاته 

إلى أن العبي منتخب فرنسا لم يشتكوا منه بعد 
نهاية المباراة، حيث قال: "قام مبابي بمعانقتي 
بين ذراعيه بشكل غير متوقع، كان حزينا جدا 

وخائب األمل من الهزيمة، أعتقد أنها كانت 
لفتة إنسانية، عانقته أيضا وحاولت مواساته، 

وقلت إنه العب استثنائي فاز بكأس العالم منذ 4 
سنوات«.

وأتم مارتسينياك حديثه، قائال: "جاء ديباال أيضا 
لمقابلتي، وبدأ يشكرني كما لو كنت قد سجلت 

ركلة الجزاء الحاسمة".
الوكاالت

بعد هجوم منا�صري منتخب فرن�صا عليه ب�صبب "هدف مي�صي" 

الـ"فيفا" اأكدت اأن ت�صويت الجماهير كان حا�صما 

الالعب يحدد �صروطه الختيار 

وجهته الجديدة

ن�بولي يتقدم ب�أول عر�ض 
للتع�قد مع المغربي اأون�حي

 
قدم نادي نابولي اإليطالي عرضه األول 

آلنجيه الفرنسي، من أجل التعاقد مع العب 
الوسط الدولي المغربي، عز الدين أوناحي، 

بحسب تقرير صحفي.
وقدم أوناحي )22 عاًما( مستويات رائعة في 

مونديال 2022، حيث كان أحد أفراد كتيبة 
أسود األطلس، التي حققت اإلنجاز التاريخي 

باحتالل المركز الرابع.
ووفًقا لجيانلوكا دي مارزيو، الصحفي 

الشهير في شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، 
فإن أوناحي يعتبر أن اللعب في إيطاليا خالل 

هذه المرحلة، وتحديًدا في نابولي، سيطور 
مستواه بشكل كبير، وأضاف أن البارتينوبي 
قدم عرًضا أولًيا بالفعل لضم أوناحي، مقابل 
25 مليون يورو، لكنه أشار إلى أن النادي 
ال يحتاج الالعب، في الوقت الحالي، نظًرا 

لكثرة العبي الوسط في الفريق، إال أن النادي 
الجنوبي يعتبره إضافة قوية للمستقبل.

ويمنح هذا األمر ميزة لنابولي في السباق 
على ضم نجم المغرب، ألنه سيتركه على 

سبيل اإلعارة آلنجيه حتى نهاية الموسم 
الحالي، في حال إتمام الصفقة هذا الشتاء.
وتحدث أوناحي، ألول مرة عن العروض 

الكبرى التي وصلته من أندية في ألمانيا 
وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، وقال في تصريح 

لموقع ناديه: "لم أحسم قراري، وال توجد 
لدي وجهة مفضلة، وال دوري مفضل، 

كما يروجون، المشروع الرياضي للنادي 
الذي يرغب في التعاقد معي، هو ما يشغل 
تفكيري، ويحظى باألولوية ضمن اختياري 

المقبل«، وختم: "يهمني توافق موقف النادي 
مع قناعتي لما فيه مصلحة الجميع، وأود 

التأكيد على أن المشروع الرياضي وضمانات 
النجاح تهمني كثيرا".

الوكاالت

حكم نه�ئي الموندي�ل يخرج عن �صمته 
ويرفع ه�تفه في وجه المنتقدين

 هدف ريت�ص�رلي�صتون في مرمى 
�صربي�  الأف�صل في موندي�ل قطر

اتحادات كرة القدم ت�صارع لتوفير البديل

البرتغ�ل والبرازيل يتن�ف�ص�ن على مورينيو

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تسارع خطوات اتحادات 
كرة القدم التي أقالت مدربيها لتوفير بديل، في الوقت الذي 

يتصدر فيه البرتغالي جوزيه مورينيو قائمة المرشحين 
لتولي المهمة لدى عدة منتخبات.

ويسابق االتحاد البرازيلي لكرة القدم الزمن لتعيين مدير 
فني جديد لمنتخب السامبا، بعد استقالة تيتي من منصبة، بعد 

اإلقصاء من دور ربع نهائي كأس العالم 2022.
ورحل تيتي عن اإلدارة الفنية للبرازيل، عقب الفشل في 
الوصول لنصف نهائي المونديال، بالخسارة أمام كرواتيا 
بركالت الترجيح في منافسات الدور ربع النهائي )4-2(.
وبحسب صحيفة "ال ريبوبليكا" اإليطالية، فإن البرازيل 

تدرس تعيين جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، كمدرب 
للمنتخب خالل السنوات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إيدنالدو رودريغيز، رئيس االتحاد 
البرازيلي، أرسل وسيطا إلى أوروبا، وتكليفه بالبحث عن 
مدى توافر أفضل المدربين، الفتة إلى أن مورينيو هو أحد 

المرشحين لتولي المنصب.
وأشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، كان 
أيضا مرتبطا بالمنتخب البرازيلي، لكن المدرب اإليطالي 

قال إنه لن يغادر الميرينغي قبل نهاية عقده الحالي، والذي 
ينتهي في 2024، ما لم يتعرض لإلقالة من جانب النادي.
ويعد مورينيو أبرز المرشحين لقيادة المنتخب البرتغالي 
أيضا، خصوصا بعد رحيل فرناندو سانتوس عن مهمته 

كمدير فني للمنتخب، لكن نادي روما يرفض السماح لمدربه 
بالرحيل قبل نهاية عقده في 2024.

الوكاالت
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ريا�ضي
الفرانكو جزائري �صعيد عراب يعلنها �صراحة

"حلمي �للعب للخ�ضر...�أريد �أن �أمثل 
�لجز�ئر وهو �ختيار �لقلب"

 
أعلن الفرانكو جزائري سعيد 
عراب أمس، اختياره اللعب 

للمنتخب الوطني على حساب 
الفرنسي، رغم أنه يمر بوضعية 
صعبة في مسيرته االحترافية، 
بعد أن فسخ منذ شهر نوفمبر 
الماضي، عقده مع فريق آف. 

سي باريس.
وقال سعيد عراب في في 

حوار مطول مع صحيفة "أونز 
مونديال" الفرنسية: "لدي صلة قوية بالجزائر، حلمي هو اللعب للخضر في يوم 
من األيام، وأعترف أنه من أولوياتي، أحياناً من الصعب االختيار بين الجزائر 

وفرنسا، لكن منذ صغري أوضحت أنني أريد أن أمثل الجزائر، إنه اختيار 
القلب«.

وتابع عراب بقوله "الكثير يجهل أنه كانت لي تجربة رائعة في الجزائر عندما 
كنت أبلغ من العمر 14 سنة، وبالضبط مع فريق جمعية وهران، وفزنا بلقب 
الكأس على حساب اتحاد العاصمة، وفيها سجلت هدفاً وبكيت. لم أرغب في 

العودة إلى فرنسا، حتى رئيس الفريق أراد إبقائي، لكن الظروف دفعتني للعودة 
من أجل إطالق مسيرتي الكروية«.

وبخصوص مسيرته االحترافية قال الالعب البالغ من العمر 22 سنة: "لقد فسخت 
عقدي مع فريق باريس شهر نوفمبر الماضي، بعد أول موسم كمحترف، حيث 

لعبت معه 30 مباراة، لكن المدرب الجديد، تييري لوري، أكد لي أنني لست 
ضمن خططه، أنا اآلن في الجزائر لكي أتنفس قلياًل من هذه الفترة المعقدة، 

وأتدرب مع معد بدني، وهذا في انتظار العثور على فريق جديد".
ق.ر

االجتماع مع وكيل اأعماله لم يكلل بالنجاح 

 ميالن و�ثق من قدرته
 على تجديد عقد بن نا�ضر

 
يثق نادي ميالن اإليطالي في 
تجديد عقد الدولي الجزائري 

إسماعيل بن ناصر وبقائه 
ضمن صفوف حامل لقب 

الدوري اإليطالي، وهذا رغن 
تعثر المفاوضات التي جرت 

بين اإلدارة ووكيل اعمال 
الالعب يوم األربعاء الماضي، 
حسبما أكدته مصادر إعالمية 

أمس.
منصة ريليفو ذكرت أن ميالن متفائل تماما بشأن تجديد عقد بن ناصر، وأوضح 
التقرير أن ميالن اقترب من تجديد عقد الالعب مع وضع شرط جزائي في عقد 

الالعب، وشدد على وجود اهتمام وضغط قوي من طرف تشيلسي وليفربول 
للحصول على خدمات الالعب.

وكان موقع توتو ميركاتو اإليطالي قد أشار إلى أن ليفربول يراقب بن ناصر، 
موضحا أن إعجاب يورغن كلوب مدرب ليفربول بالالعب الجزائري يعد خطوة 

أولى في إمكانية انتقاله للحمر.
وقد تأجل اإلعالن عن االتفاق بين وكيل أعمال بن ناصر وإدارة نادي ميالن 

بخصوص تجديد العقد الذي يربط الطرفين، بعد االجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر 
النادي، ووفًقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ميالن عقد اجتماعا يوم األربعاء 
الماضي، مع إنزو رايوال، الوكيل الجديد لبن ناصر، في مقر الروسونيري، 

وحضر المفاوضات من جانب ميالن، كل من باولو مالديني المدير التقني 
للروسونيري، وفيدريكو ماسارا المدير الرياضي.

وأشار الموقع اإليطالي إلى أن االجتماع انتهى دون وصول الطرفين إلى اتفاق، 
حيث عرض ميالن، راتبا سنويا للنجم الجزائري يبلغ 3.8 مليون يورو، بينما 
تمسك رايوال بطلب 4.5 مليون يورو، وذكر أن ميالن يحتاج إلى عقد جلسات 

أخرى لمواصلة المفاوضات على تجديد عقد النجم الجزائري.
ق.ر

العملية الجراحية التي اجراها كانت ناجحة

 غز�ل يتعافى من �إ�ضابته
 ويعود لتدريبات بي�ضيكتا�ش �لتركي

 
تلقت جماهير نادي بشكتاش 
التركي خبراً سعيداً للغاية، 

بعدما تعافى الدولي الجزائري 
رشيد غزال من اإلصابة 

القوية التي تعرض لها 
وجعلته يغيب عن المالعب 

طوياًل نتيجة خضوعه لعملية 
جراحية في الواليات المتحدة 

األميركية.
وكشف موقع "فانتيك" 

التركي، عن تعافي الجناح الطائر الجزائري بشكل كامل من اإلصابة وخوضه 
لتدريبات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، عقب رحلة العالج الطويلة التي 

انطلقت بعد إصابته في 14 أوت الماضي.
وتابع ذات المصدر أن العملية الجراحية التي خضع لها غزال في الثامن من 

شهر نوفمبر الماضي في قدمه كانت ناجحة، بحسب مصادر مقربة من الجهاز 
الطبي لنادي بشكتاش، وجرى بعدها وضع برنامج خاص لالعب حتى يعود 

مرة أخرى للمالعب. واختتم بأن غزال سيكون جاهزاً وتحت إمرة الجهاز الفني 
لنادي بشكتاش في بداية شهر فيفري المقبل، بسبب خطة التدريبات الخاصة التي 

وضعت له، حيث ال يريد المدرب عودة اإلصابة ألحد أفضل نجومه بالفريق. 
ق.ر

ق.ر

اعترف صالح باي عبود المتحدث الرسمي 
لالتحادية الجزائرية لكرة القدم بصعوبة 
استضافة الجزائر لنهائيات كأس العالم، 

وذلك رغم أنه فتح الباب أمام إمكانية حدوث 
ذلك بمعية جيرانها، حسبما أكدته مصادر 

عديدة أمس.
وتحدث صالح باي عبود القدم عن صعوبة 

االستجابة للشروط التي وضعتها الفيفا 
والخاصة بتنظيم بطولة كأس العالم، وقال 

في تصريحات أدلى بها لراديو "بور.أف.أم" 
الفرنسي: " نحن نعلم أن االستجابة للشروط 

التي يضعها الفيفا بخصوص تنظيم بطولة 

كأس العالم ليس باألمر الهين، غير أننا نأمل 
في تقديم ترشحنا الستضافة المسابقة ولو 

اقتضى األمر تقديم ملف مشترك مع بلدان 
الجوار«.

ومن الواضح أن المتحدث للفاف يأمل في 
حصول اتفاق مع تونس والمغرب من أجل 
تقديم ملف مشترك خالل السنوات القادمة.

وينتظر أن تكون المنافسة محتدمة على 
تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، خاصة 

مع تواجد رغبة قوية من قبل المملكة العربية 
والسعودية ومصر واليونان لتقديم ملف 

مشترك.
وتعيش الجزائر نهضة على مستوى البنية 

التحتية الرياضية من خالل تشييد عدة 
مالعب تستجيب للمواصفات العالمية 

والقادرة على احتضان أقوى البطوالت في 
العالم، وقامت بافتتاح ملعب ميلود هدفي 
بوهران، كما سيقع تدشين ملعب نيلسون 
مانديال ببراقي خالل نهائيات بطولة أمم 

أفريقيا للمحليين التي ستحتضنها الجزائر 
انطالقا من جانفي المقبل.

وينتظر أن يقع تدشين عدة مالعب أخرى 
خالل األشهر القليلة القادمة في عدد كبير 
من الواليات الجزائرية، ما من شانه أن 
يرفع من أسهم بالدنا في استضافة اكبر 

األحداث الكروية العالمية مستقبال.

عبر الدولي الجزائري رياض محرز نجم 
مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على ضيفه 

ليفربول بنتيجة ثالثة اهداف مقابل هدفين 
في ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة األندية 
اإلنجليزية المحترفة، والذي عرف تسجيل 

قائد الخضر لهدف جميل.
وقدم محرز مباراة جيدة، وتمكن من إحراز 
الهدف الثاني بعدما تلقى كرة عرضية من 

رودري، ليتخلص من ظهير ليفربول أندي 
روبرتسون، قبل أن يسدد بعيدا عن متناول 

الحارس.
وقال محرز في تصريحات لشبكة "سكاي 

سبورتس": "من الجيد دائما التسجيل 
ومساعدة الفريق على الفوز. بشكل عام، كنا 
جيدين جدا اليوم واستحقينا الفوز"، وأضاف: 
"عاد الجميع بعقلية جيدة جدا ومستعدون للبدء 

من جديد. لقد كان ليفربول خصما صعبا في 
البداية«، وبخصوص باقي مباريات فريقه، 

اضاف: "سنأخذ كل مباراة على حدة ونركز 
على المباراة التالية في الدوري اإلنجليزي 

الممتاز، والذي هو األهم بالنسبة لنا في الوقت 
الحالي".

ونجح محرز في تسجيل هدفه األول في شباك 
نادي ليفربول خالل مسيرته الكروية، وذلك 
خالل المباراة التي جمعت فريقه مانشستر 
سيتي ضد "الريدز"، ضمن منافسات دور 
الـ16 لكأس الرابطة اإلنجليزية لكرة القدم.

وتمكن محرز من تسجيل الهدف الثاني 
لمانشستر سيتي بالدقيقة 47 بطريقة رائعة، 

وذلك بعدما روض كرة تمريرة زميله 
اإلسباني رودري على طريقته الخاصة، 

قبل أن يسددها بقدمه اليسرى يمين الحارس 
كيليهير.

ويعتبر الهدف الذي سجله محرز هو األول 
للنجم الجزائري بمرمى فريق ليفربول، وذلك 
بعدما فشل في ذلك عدة مرات سابقة، سواًء 

كان ذلك مع ناديه السابق ليستر سيتي أو منذ 
انضمامه لفريق مانشستر سيتي عام 2018.

ق.ر

لم يفصل الدولي الجزائري رامي 
بن سبعيني في مصيره الكروي 

بعد، وهذا رغم األنباء التي تحدثت 
عن رغبته في تغيير األجواء خالل 

فترة التحويالت الشتوية القادمة، 
في ظل االهتمام الذي يحظى به من 

أندية أوروبية عريقة.
وأشارت العديد من التقارير 

األلمانية، في الفترة الماضية، 
لوجود اتفاق بين رامي بن سبعيني 
وبروسيا دورتموند، يقضي بانتقاله 

لهذا األخير، في صفقة مجانية 
عقب نهاية عقده مع ناديه، بداية من 

صيف 2023.
من جانبه، تحدث جاسبال سينغ 

جيل، وكيل أعمال بن سبعيني، لقناة 
"سبورت 1" األلمانية قائال: "رامي 

العب يمتلك عروضا مهمة من أندية كبيرة، وهو لديه المؤهالت 
لالندماج في أي منظومة«، وكشف ممثل بن سبعيني، بأن هذا األخير 

متابع من بروسيا دورتموند وإنتر ميالن وجوفنتوس في إيطاليا، 

ولكن دون أن يحسم وجهته 
المستقبلية لحد الساعة، مضيفا: 
"لحد اآلن لم نتوصل ألي اتفاق 

رسمي مع أي ناد"
وكان دانيال فاركه مدرب 

نادي بوروسيا مونشنغالدباخ، 
قد رفض التفاعل مع األخبار 
المتعلقة برحيل بن سبعيني، 

وقال في تصريحات صحفية: 
"عروض لبن سبعيني؟، هذا أمر 

جيد، والالعبون الذين يمتلكون 
مستوى عاليا، يتلقون عروضا 

مهمة ومطلوبون دائما«.
وأضاف ذات المتحدث: "لست 

قلقا بخصوص إمكانية رحيل بن 
سبعيني، بطبيعة الحال نفضل 

استمراره معنا، كنت سأقلق لو 
كان الوضع معاكسا، ولم يتحصل العبونا على اهتمام أندية أخرى، 

ألن ذلك كان سيعني بأن مستواهم متواضع«.
ق.ر

رغم اعترافه ب�صعوبة اال�صتجابة لمطالب الفيفا، عبود يك�صف

تمكن من فك عقدته التهديفية اأمام ليفربول، محرز ي�صرح

رغم رغبته في تغيير االأجواء الميركاتو ال�صتوي

"�لجز�ئر تتطلع ال�ضت�ضافة كاأ�ش �لعالم بمعية جير�نها"

"من �لجيد �لت�ضجيل و�لدوري هو �الأهم بالن�ضبة لنا في �لوقت �لحالي"

بن �ضبعيني لم يح�ضم وجهته �لم�ضتقبلية لحد �ل�ضاعة
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وجاء في البيان " في إطار المسابقة التي 
نظمتها سوناطراك النتقاء 293 موظف في 

مختلف االختصاصات, التي جرت فعاليتها على 
مستوى جامعة األغواط أيام 11و 12 نوفمبر 

والتي تواصلت إلى 14 من نفس الشهر بالنسبة 
لالختصاصات العملياتية

كصيانة اآلالت الدوارة و اآلالت المتحركة و 
اآلليات الضخمة, تعلم سوناطراك أنه تم قبول 
273 مترشح فائز و قائمة الفائزين تعلن عليها 

وكالة التشغيل كما هو معمول به".وأوضح 
المجمع في هذا الصدد, أن المسابقة التي مست 
الشباب القاطنين بإقليم والية األغواط تمت بعد 

االستدعاءات الموجهة من وكالة التشغيل لوالية 
األغواط ل 2.327 مترشح من أجل التنافس 

على 293 منصب عمل أعلنت عليها سوناطراك 
لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها بناحية 
األغواط, مشيرا الى أنه تم تسجيل مشاركة 
1.929 مترشح في هذه المسابقة أي بنسبة 

مشاركة 83 بالمائة.
كما ورد في البيان ان العملية أشرفت على 

مراقبتها لجنة والئية ممثلة من مختلف القطاعات 
على رأسها مدير التشغيل لوالية األغواط وكذا 
مديرة وكالة التشغيل لذات الوالية.وفي االخير, 
افادت سوناطراك أن "العشرين )20( منصب 

عمل الغير مشغولة ستكون محل عرض توظيف 
في سنة 2023 بالتزامن مع االحتياجات المخطط 

لها لعام 2023 على مستوى والية األغواط".

يف اإطار م�سابقة توظيف نظمتها �سركة "�سوناطراك"

 قبول 273 مرت�شح فائز بولية الأغواط
اأعلن جممع �سوناطراك, اأم�س, يف بيان له, عن قبول 273 مرت�سح فائز يف اإطار امل�سابقة 

التي نظمها النتقاء 293 موظف يف خمتلف االخت�سا�سات بوالية االغواط.

اإ�سـهـــار

وايل باتنة يك�سف:

 26 مليون دوالر �أمريكي 
�شادرات املنتجات اخلزفية

بلغت صادرات شعبة المنتجات الخزفية بباتنة منذ مطلع سنة 2022 ما 
مليون دوالر أمريكي, وفق ما صرح به أمس، والي باتنة, قيمته 26 

محمد بن مالك.وأوضح ذات المسؤول خالل إشرافه على انطالق شحنة 
تصدير السيراميك من منطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولت 
نحو دولة لبنان, أن تحقيق هذه القيمة من الصادرات جاء إثر القيام ب 

26 عملية تصدير نحو العديد من البلدان, على غرار إيطاليا و بريطانيا 
و كندا وتونس وليبيا وموريتانيا والسينغال.

واعتبر بن مالك أن شعبة المنتجات الخزفية تأتي في مقدمة الصادرات 
المحققة عبر الوالية منذ مطلع العام الجاري, مضيفا أن والية باتنة 

تتوفر حاليا على 11 وحدة إلنتاج السيراميك و ذلك في انتظار وضع 
حيز الخدمة لخمس وحدات أخرى في السداسي األول من سنة 2023 

.وتوفر حاليا هذه المؤسسات, كما ذكر والي باتنة, أزيد من 4.000 
منصب شغل دائم على أمل بلوغ 12 ألف منصب عمل دائم بعد وضع 

الوحدات اإلنتاجية الخمس حيز الخدمة.
يذكر أن شحنة السيراميك المصدرة اليوم نحو لبنان جسدتها مؤسسة 

"ألفا سيرام" التي تمكنت منذ مطلع 2022 من تصدير ما قيمته 4 مليون 
دوالر, حسب مسيرها, أمين معلة, الذي أبرز بأن الشركة تطمح إلى 

تحقيق عائد صادرات يقدر ب 8 ماليين دوالر أمريكي خالل عام 
.2023

ق. و

اجللفة

 توقيف �أربعة �أ�شخا�ص
 حليازتهم موؤثر�ت عقلية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة والية 
الجلفة، بحر األسبوع الجاري، من توقيف أربعة مشتبه فيهم في العقدين 
الثالث والرابع من عمرهم جلهم مسبوقين قضائياً، لتورطهم في حيازة 

كمية من المؤثرات العقلية قصد الترويج.
العملية جاءت في إطار مجهودات ذات الفرقة في مكافحة ظاهرة 

المخدرات والمؤثرات العقلية، أين تم على إثر دورية روتينية وسط 
مدينة عين وسارة توقيف أربعة أشخاص من المسبوقين قضائياً تبين 

بعد إخضاعهم لعلمية التلمس القانونية أن بحوزتهم كمية من المؤثرات 
العقلية قدرها:240 قرص مهلوس.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم المشتبه فيهم أمام وكيل 
الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، ليتم بعد إحالة ملفهم على قاضي 

التحقيق لدى المحكمة نفسها، إيداعهم رهن الحبس المؤقت.
لعجاج. ع
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األولى  الجائزة  بجدارة  الفنان  هذا  وأفتك 
ألحسن أداء حسب تقرير لجنة التحكيم التي 
أكدت أنه صوت واعد مؤهل ليقدم إضافة 
رباعية   السوفية ضمن  واألغنية  للموسيقى 

الكلمات واللحن واألداء والموسيقى. 
"أمين  للفنان  الثانية  الجائزة  عادت  كما 
بأدائه  الجمهور  أمتع  الذي   " مخلوفي 
المتميز وهو الذي سبق أن و افتك الجائزة 
الثانية في المسابقة الوطنية "شباب الجزائر 
عن  الوطنية  اإلذاعة  نظمتها  التي  يغني" 
فريد  وإلحان  كلمات  من  "لبالد"  أغنية 

مخلوفي.
عبد  "شيدالة  للفنان  الثالثة  الجائرة  وعادت 

الحاضرحيث  الجمهور  من  مستمعيه  أذن  في  بصمة  ترك  الذي   " الجليل 
أكدت لجنة التحكيم أنه توج عن إستحقاق كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الفنان 

"عكيشي خيري.«

وشارك في تنشيط هذا المهرجان 18 فنانا 
عروضهم  أيام  أربعة  مدار  على  قدموا 
سهروا  تحكيم  لجنة  إشراف  تحت  الغنائية 
عالية  باحترافية  الفنانين  أداء  تقييم  على 
والشاعر  مناعي  هللا  عبد  الفنان  يتقدمهم 

الغنائي علي سوفية. 
وصالت  بتقديم  التظاهرة  هذه   وتميزت 
الذين صنعوا مجد  الفنانين  موسيقية ألبرز 
هذا  أدائهم  في  وجسدوا  السوفية  األغنية 
أربعة فرق  بمشاركة  الغنائي وذلك  الطابع 
هذا  هامش  على  محلية .وأقيمت  موسيقية 
تتضمن  المعارض  من  سلسلة  المهرجان  
إلى جانب التعريف بالطبعات السابقة التسعة 
للمهرجان مراجع أكاديمية ووثائق حول التراث الغنائي السوفي باإلضافة إلى 

معرض يبرز إنجازات الموسيقي والملحن الراحل علي لعبيدي.
حياة �سرتاح

الملتقى  من  األولى  الطبعة  في  المشاركون  أكد 
التي  البدوية  واألغنية  الشعبي  للشعر  الوطني 
اختتمت الخميس الماضي بدار الثقافة "عبد المجيد 
في  البدوية  األغنية  دور  على  بقالمة  الشافعي" 

الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
عفيفي,  إبراهيم  الشاعر  الصدد  هذا  في  أشار  و 
الفنون",  وأوتاد  الثقافة  "رواسي  جمعية  رئيس 
بالتنسيق  التظاهرة  هذه  تنظيم  إلى  بادرت  التي 
مع مديرية الثقافة والفنون بأن الملتقى ركز, على 

مدار 3 أيام, على توصيل رسالة مفادها ضرورة 
المحافظة على الذاكرة الوطنية والموروث الشعبي 

الجزائري.
عرفت  التي  األولى  الطبعة  بأن  عفيفي  ذكر  و 
القطر  من  والية   14 من  شاعرا   30 مشاركة 
الوطني, إضافة إلى فرق فنية في األغنية البدوية 
من واليات المسيلة وسوق أهراس وقالمة, "شكلت 
ومحبي  الشعراء  بين  لالحتكاك  حقيقية  فرصة 
وبطوالت  ألمجاد  غنوا  والذين  البدوية  األغنية 

الوطن وتضحيات شعبه من أجل االستقالل والعيش 
البدوية,  األغنية  مطرب  ذكر  جهته,  الكريم.«من 
عبد الرشيد مرنيز من والية المسيلة, عقب تنشيطه 
"الشعر  شعار  حمل  الذي  للملتقى  الختامي  للحفل 
الهوية  تكرس  منحوتات  البدوية  واألغنية  الشعبي 
التراث  من  النوع  هذا  بأن   ," والذاكرة  والتاريخ 
الشعبي الجزائري "يكتسي أهمية كبيرة في ترسيخ 

قيم المواطنة وحب الوطن والتغني بأمجاده.«
ولوحات  فنية  باقة  بالمناسبة  المطرب  قدم  و 
فلكلورية متنوعة, من بينها أغنية خاصة بالمجازر 
الوحشية التي ذهب ضحيتها آالف الشهداء يوم 8 
مايو 1945 بكل من قالمة وسطيف وخراطة, وهو 
العمل الذي وصفه المطرب نفسه بأنه "ثمرة توأمة" 
الشعبي من  الكلمة والشعر  المسيلية و  النغمة  بين 

والية قالمة بتأليف الشاعر إبراهيم عفيفي.
في نفس السياق, اعتبر الشاعر ميلود علي عريوة, 
ممثل الجمعية الثقافية إلحياء التراث الشعبي وفرقة 
النغم األصيل لوالية المسيلة, بأن موضوع الملتقى 
فرصة  األصيل  الفن  من  النوع  هذا  لمحبي  يتيح 
التحضير  عن  بالمناسبة  كاشفا  واإلبداع,  البوح 
إلصدار ديوانه الشعري الجديد قريبا تحت عنوان 
جميلة  شعرية  بلغة  فيه  يجمع  الثورة"  وحي  "من 
أهم األحداث والمحطات التي طبعت مسار الشعب 
االستعمار  ومقاومة  التحرر  أجل  من  الجزائري 

الفرنسي الغاشم.
حياة �سرتاح

أن  مولوجي،  صورية  والفنون،  الثقافة  وزيرة  أكدت 
بين  من  الصحراء"  مسرح  "ليالي  ل  الدولي  المهرجان 
في  يدخل  الذي  الجزائري  الثقافي  األمن  تعزيز  عوامل 

صلب اهتمامات السلطات العليا للبالد.
وخالل اشرافها رفقة السلطات الوالئية على حفل افتتاح 
الصحراء"  مسرح  ل"ليالي  الدولي  المهرجان  فعاليات 
فبراير   18 الرياضي  المركب  ديوان  بفضاء  أقيم  الذي 
أن  مولوجي  اوضحت  الماضي  األربعاء  أدرار  بوالية 
اثراء  في  فعال  تساهم بشكل  الثقافية  الفعاليات  مثل هذه 
و  االفريقي  بعده  في  سيما  الجزائري  الثقافي  الرصيد 

اسهامها في التنمية االفريقية من خالل الفعل الثقافي الذي يدعو الفاعلين من 
بوالية  الفنية  التجربة  هذه  دعم  و  إلثراء  جمعوية  فعاليات  و  وزارية  دوائر 

أدرار التي تعد قطبا و خزانات ثقافية بامتياز.
غفيرا  جمهورا  استقطب  الذي  الحفل  هذا  خالل  المتحدثة،  ذات  وأضافت 
ستمكن  المسرح  ليالي  أن  الطقس،  بوردة  رغم  المركب  مدرجات  اكتسحوا 
سكان والية أدرار من اكتشاف طاقات و مواهب إبداعية من مختلف المشارب 
جمال  سحر  على  لالطالع  الضيوف  أمام  فرصة  تشكل  حيث  المدارس  و 

والية أدرار و تراث قصورها العريقة في عالقة وطيدة 
للمنطقة .وخالل  السياحي  الطابع  و  الثقافي  الفعل  بين 
أن  القطاع  األجانب أضافت وزيرة  بالضيوف  ترحيبها 
افاقا  يفتح  فضاء  ستشكل  الدولية  الثقافية  الفعالية  هذه 
إلثراء  الشباب  من  المسرحيين  و  المبدعين  أمام  جديدة 
و صقل مواهبهم في مختلف التخصصات الفنية ضمن 
طيلة  الفنية  و  المسرحية  للعروض  المرافق  البرنامج 
للمسرحيين  قبلة  أدرار  والية  التظاهرة.وستكون  أيام 
من داخل و خارج الوطن من خالل المهرجان الدولي 
فعالياته  ستتواصل  الذي  الصحراء"  مسرح  ل"ليالي 
للفرق  متنوعة  لتقديم عروض مسرحية  الجاري  الشهر  من  ال26  غاية  إلى 
المشاركة في التظاهرة تحت اشراف لجنة تحكيم متخصصة تضم كوكبة من 
المع نجوم المسرح .كما ستكون الفعالية مناسبة لتكريم وجوه مسرحية وطنية 
و أجنبية ساهمت في اثراء المسرح الجزائري عبر عقود من الزمن إلى جانب 
تنظيم ملتقيات علمية و ورشات تكوينية في مختلف مجاالت المسرح، حسبما 

أشار إليه منسق التظاهرة المخرج المسرحي عقباوي الشيخ.
حياة �سرتاح

تلم�سان حتتفي باملهرجان الوطني ملو�سيقى 

احلوزي والوزيرة مولوجي توؤكد:

"املو�صيقى ت�صكل عن�صرا هاما 
يف هوية البلدان "

أعطيت إشارة انطالق الطبعة الـ 12 للمهرجان الوطني لموسيقى 
الحوزي مساء األربعاء الماضي بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي" 
قرأت  االفتتاح،  حفل  وخالل  غفير،  جمهور  بحضور  بتلمسان 
ممثلة وزارة الثقافة و الفنون  مباركة قدوري رسالة لوزيرة الثقافة 
والفنون صورية مولوجي أكدت فيها أن "الموسيقى تشكل عنصرا 
الجزائر  في  الموسيقي  "التراث  أن  و   " البلدان  هوية  في  هاما 
البلد خصوصا  في  المشهور  الحوزي  نوع  غني ومتنوع السيما 

في تلمسان.«
على  يتعين  الذي  التحدي  أن  رسالتها  في  الوزيرة  أكدت  كما 
محافظة هذا المهرجان رفعه هو "النجاح في الحفاظ على موسيقى 
األجداد" ألن "المقاربة اليوم تهدف أكثر إلى مزيد من االحترافية 
والتميز قصد التمكن من المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية من 
خالل االقتصاد الثقافي علما أن المهرجان هو أفضل وسيلة في 
هذا المجال.«وأشارت الوزيرة الى أن هذا المهرجان كغيره من 
المهرجانات يشكل فرصة لكتابة هذا التراث و الحفاظ عليه من 

خالل تسجيالت من أجل نقله إلى األجيال المستقبلية.
ومن جهته، أكد محافظ المهرجان بودفلة أمين في كلمة قصيرة 
المدن  العديد من  تلمسان وفي  في  الحوزي  أهمية موسيقى  على 
الجزائرية مشيرا إلى أن هذا المهرجان هو مناسبة لنفض الغبار 
عن التراث الشعري الذي يشكل المصدر الذي تستمد منه موسيقى 
الحوزي من جهة و للمساهمة في استحداث ديناميكية من شأنها 

تعزيز السياحة الثقافية من جهة أخرى.
وخالل هذا المهرجان تم تسليط الضوء على شعراء معروفين من 
تلمسان في هذا النوع الموسيقي مثل سعيد المنداسي و أحمد بن 
تريكي و بن ساهلة خالل العرض االفتتاحي تحت شعار "روح 
الحوزي«، وقد قدم ممثلون مثل سمير مزوري وبن عمر دبون 
إضافة  سابقا  المذكورين  الشعراء  استثنائي  في عرض  ربيع   و 
إلى عزف مقطوعات موسيقية من تقديم النجم الساطع في أغنية 

الحوزي حاج قاسم إبراهيم و المغنية الموهوبة نسرين غنيم.
وامتألت قاعة العروض بقصر الثقافة خالل اليوم األول من هذا 

المهرجان الذي يتواصل إلى غاية اليوم.
حياة �سرتاح

مت تقدمي عر�سها ال�سريف

 مب�سرح علولة موؤخرا

"ما قبل النور" ا�صتذكار جلرمية 
منظمة اجلي�ش ال�صري الفرن�صية 

ب�صاحة الطحطاحة
بوهران  علولة"  القادر  "عبد  الجهوي  المسرح  جمهور  تابع 
مؤخرا العرض الشرفي لمسرحية "ما قبل النور"، التي تسلط 
منظمة  ارتكبته  الذي  اإلرهابي  االعتداء  وحشية  على  الضوء 
الحي  قلب  في  الطحطاحة  بساحة  الفرنسية  السري  الجيش 

الشعبي المدينة الجديدة بوهران.
بن  يحيى  وإخراج  تأليف  من  المسرحي  العمل  هذا  يتناول 
حمو, جريمة هذه المنظمة اإلرهابية من خالل تفجير سيارتين 
مفخختين بساحة الطحطاحة يوم 28 فبراير 1962 والمصادف 
مكتظا  الموقع  كان  الذي  الوقت  في  23 من شهر رمضان,  لـ 
قبل موعد اإلفطار وتحضيرا  يقتنون مستلزماتهم  بالمارة وهم 

لعيد الفطر وراح ضحيتها العديد من الجزائريين.
و تعتبر "ما قبل النور" أول عمل مسرحي يطرح موضوع هذه 
الجريمة البشعة, حسبما أبرزه, لوأج, المخرج بن حمو, مضيفا 
والدينية  التاريخية  الشخصيات  دور  أبرزت  الملحمة  هذه  أن 
والثقافية التي ناضلت من أجل استقالل الجزائر والحفاظ على 
االستعمار  حاول  والذي  الجزائري  للشعب  الوطنية  الهوية 
أنتجتها  التي  المسرحية  هذه  في  شارك  قد  طمسها.و  الفرنسي 
ممثلين حيث جسد كل  لوهران, سبعة  الجديد"  "المسرح  فرقة 
واحد منهم ثالثة أدوار مع العلم أن الممثلين والتقنيين طلبة من 
قسم الفنون الدرامية بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة", وفق ذات 
المصدر.و تتكون المسرحية, التي وظف فيها ديكورا متحركا 
الجزائري  الثقافي  الموروث  عبارة عن مكعبات مستوحى من 
من 12 مشهدا يسرد ملحمة الشعب الجزائري في كفاحه ضد 
االستعمار الفرنسي و جرائم منظمة الجيش السري الفرنسية مع 
تخصيص مشهد يبرز مختلف المراحل التاريخية التي عرفتها 
الكشافة  العرض برفع فوج من  لينتهي  الجزائر منذ االستقالل 

اإلسالمية الجزائرية العلم الوطني بساحة الطحطاحة.
المخرج  فقد استعان  العمل,  الملحمي في هذا  السرد  لتعميق  و 
الملحون وموسيقى  الشعر  الالمادي من خالل قصائد  بالتراث 
من الطابع الوهراني ممزوجة بالطابع العصري من توقيع محمد 

عماد الدين حمزاوي مع إقحام أيضا حركات كوريغرافية.
للتذكير, تحوز فرقة "المسرح الجديد" التي تنشط منذ 2018, 
الهو"  و"سيد  و"مريستان"  أنا"  "أنت وال  انتاجات وهي  ثالث 
حيث تحصلت هذه األخيرة على جائزة أحسن عرض متكامل 

بمهرجان المسرح "عمر خلفة" الدولي بتونس.
حياة �سرتاح
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يف اختتام فعاليات مهرجان املو�سيقى ال�سوفية

تتويج عز الدين بو�صارية باملرتبة الأوىل 
يف م�صابقة اأح�صن اأداء غنائي

توج الفنان "عز الدين بو�سارية" �سهرة اجلمعة اإىل ال�سبت باملرتبة الأوىل يف م�سابقة اأح�سن اآداء غنائي يف حفل اختتام الطبعة 

العا�سرة للمهرجان املحلي للمو�سيقى والأغنية ال�سوفية احت�سنته دار الثقافة حممد الأمني العمودي و�سط املدينة.

من خالل التغني باأجماد وبطولت الوطن وت�سحيات ال�سعب من اأجل ال�ستقالل

وزيرة الثقافة والفنون، �سورية مولوجي:

خمت�صون يوؤكدون على دور الأغنية البدوية 
يف احلفاظ على الذاكرة الوطنية

"ليايل م�صرح ال�صحراء" من عوامل تعزيز الأمن الثقايف اجلزائري



حرمان 1.5 مليون منزل من الكهرباء

عا�ضفة تاريخية ت�ضرب الوليات املتحدة الأمريكية

 www.elraed.dz
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اإيران والحتاد الأوروبي 

توافق على اتخاذ 
اخلطوات النهائية لالتفاق 

النووي
أعلن وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد 

اللهيان أول أمس، توصل بالده إلى اتفاق مع 
االتحاد األوروبي، حول اتخاذ الخطوات النهائية 

لالتفاق النووي.
وكتب عبد اللهيان، في تغريدة له على موقع تويتر، 
نقلتها وكالة األنباء اإليرانية "إرنا" "خالل االجتماع 

مع مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، اتفقنا على اتخاذ الخطوات النهائية 

لالتفاق النووي"، مضيفا أن "االتفاق مفتوح من 
الجانب اإليراني، لكنه ليس إلى األبد".

وكان بوريل، قد أكد في وقت سابق، على ضرورة 
العودة إلى االتفاق النووي وقال: "إن التكتل 

سيواصل العمل مع طهران من أجل استعادة العمل 
باالتفاق النووي اإليراني المبرم في 2015". 

وأضاف على هامش قمة "بغداد 2" التي عقدت 
مؤخرا في العاصمة األردنية عمان: "اتفقنا على 
أنه يتعين علينا إبقاء االتصاالت مفتوحة والعودة 

إلى خطة العمل المشتركة الشاملة )االتفاق النووي( 
على أساس مفاوضات فيينا".

القرن الإفريقي

 "اليوني�سف" حتذر
  من معاناة الأطفال 
ب�سبب تفاقم اجلفاف

حذرت منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" 
من ارتفاع عدد األطفال الذين يعانون من ظروف 

الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال بأكثر من 
الضعف خالل خمسة أشهر.

وأفادت المنظمة، في بيان، بأن حوالي 20.2 مليون 
طفل في الدول الثالث يواجهون اآلن خطر الجوع 

الشديد والعطش واألمراض، مقارنة بنحو 10 
ماليين طفل في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن تغير 
المناخ والنزاعات والتضخم العالمي ونقص الحبوب 

تعصف بالمنطقة.
ولفتت "اليونيسف" إلى أن األطفال يواجهون، في 
ظل تعرض األسر لضغوط متزايدة، مجموعة من 

المخاطر، بما في ذلك تشغيلهم أو تزويجهم في سن 
مبكرة، حيث قالت لييك فان دي وييل نائبة المدير 

اإلقليمي للمنظمة األممية في شرق وجنوب أفريقيا، 
في بيان، "نحن بحاجة إلى جهد عالمي لحشد 

الموارد بشكل عاجل لتقليص الضرر المدمر الذي 
ال يمكن إصالحه لألطفال في القرن األفريقي".

وتشير تقديرات "اليونيسف" إلى أن نحو مليوني 
طفل في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال 

يحتاجون حاليا إلى العالج العاجل من سوء التغذية 
الحاد، وهو أصعب أنواع الجوع. كما ذكرت 

أن نحو 2.7 مليون طفل توقفوا عن الذهاب إلى 
المدارس بسبب الجفاف، وهناك نحو 4 ماليين طفل 

آخرين يواجهون نفس المصير بمرور الزمن.

جددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة، إدانتها 
للنظام المغربي المطبع وقمعه لكل أشكال االحتجاج 

الرافضة ألي عالقة مع الكيان الصهيوني, مؤكدة 
أن حصيلة سنتين من التطبيع المخزني-الصهيوني 

كانت كارثة على االقتصاد المغربي والسيادة الوطنية, 
بعد ارتهان القرار السياسي وضياع المصالح 

اإلستراتيجية.
وأوضحت الهيئة المغربية في بيان لها إن "التطبيع 
تسبب في إنهاك لالقتصاد الوطني, وتدمير القطاع 

الفالحي عبر صفقات بذور مشبوهة, واستنزاف 
للثروات المائية والفرشة الجوفية, ونشر لسالالت من 

النحل المتوحش, وتجريب لفيروسات
وأمراض تدمر النباتات, وربط لسوق المغرب المالية 
والصناعية بكيان ذي اقتصاد عسكري محدود السوق 
ومحدود الموارد, رهين للمؤسسة العسكرية ووزارة 

الحرب الصهيونية".
وقالت في هذا الصدد: "بمناسبة هذه الذكرى المفجعة 

واألليمة, نتساءل عن الوعود المعسولة واألحالم 
واألوهام البراقة, ماذا تحقق من وراء فضيحة 

التطبيع؟ ماذا ربح المغاربة من هذه الصفقة اقتصاديا؟ 
ماذا ربحت القضية الفلسطينية والسالم عمليا وعلى 

أرض الواقع؟"
ووجهت في السياق أسئلة للمطبعين : "بعد سنتين, ما 

حجم االستثمارات المنتجة للثروة ولمناصب الشغل 
في المغرب؟ وما حجم العائدات المالية؟ وما هي 

مؤشرات الميزان التجاري والمبادالت وإلى صالح 
من تميل؟ و ما مآل السيادة الوطنية و ارتهان القرار 

السياسي لدوائر صنع القرار األمريكو/صهيونية؟" 
والسؤال الملح, تضيف, "ماذا عن استقاللية أجهزتنا 

األمنية والعسكرية وبنوك معلوماتنا االستراتيجية؟ 
وماذا عن ضياع مصالحنا االستراتيجية اإلقليمية 

و امتداداتنا الطبيعية العربية واإلسالمية وفي 
شمال إفريقيا وإفريقيا قارة وشعوبا؟ و أي سالم 

تحقق للشعب الفلسطيني والمئات من أبنائه سقطوا 
شهداء وأسرى في سجون االحتالل, حسب تقارير 
أممية, منهم عشرات األطفال األبرياء؟" و اردفت: 
"حصيلة سنتين مشؤومتين من التطبيع بشكل سريع 

ومقتضب في كل المجاالت ال تنبئ إال بالبوار 
والخسار, وهل يرجى خير أو ربح ممن تشهد 

سوابقهم أنهم ال يرعون عهدا وال اتفاقا؟", مطالبة 
"المطبعين المرتزقين من وراء الصفقة ماديا ومعنويا, 

والمطبعين ضحايا البروباغندا المخزنية المتصهينة 
بالقفز من قطار الخزي والعار, قطار التطبيع, ووضع 

الكيان الصهيوني الهمجي العنصري في عزلة دولية 
للتأكيد على أنه ورم سرطاني دخيل يرفضه جسم 

األمة في كل مكان وزمان مهما بلغت درجة التخدير 
الرسمي )...(".

و اعتبرت في سياق ذي صلة, "اتفاقية الشؤم والخيانة 
بين النظام الرسمي المغربي والكيان الصهيوني طعنة 

غادرة في قلب الشعب المغربي الخفاق باإلسالم 

والعروبة وحب فلسطين, وخيانة لدماء الشهداء في 
الجوالن وفي البقاع, ولتاريخ المغرب وهويته و 

وطنيته".
وبعد أن أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا االمة, 
مصادقة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على اتفاقات 

الخزي والعار, دعت الشعب المغربي إلى "مزيد من 
محاصرة المطبعين والتطبيع على كافة الواجهات 
وفي كل المجاالت", كما دعت القوى الوطنية إلى 
"الخروج من عباء المخزن وإدانة التطبيع بشكل 

واضح وصريح, وااللتفاف أكثر فأكثر حول فسطين 
وقضيتها العادلة".

دعا الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في ليبيا عبد هللا باتيلي، أول أمس، 
قادة البالد إلى وضع نهاية للمراحل االنتقالية، والتحضير لالنتخابات واحترام حق 

الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.
جاء ذلك في بيان للمبعوث األممي نشر على الموقع اإللكتروني للبعثة بمناسبة 
الذكرى الـ71 الستقالل ليبيا الموافق 24 ديسمبر من كل عام. وأضاف باتيلي، 

أن "إحياء ذكرى االستقالل هذا العام مشوب بالمرارة ألنه يصادف أيضا الذكرى 
األولى لتأجيل االنتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤها في 24 ديسمبر 

."2021

وجدد باتيلي "مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 
2023 بداية عهد جديد للبالد، بما في ذلك من خالل إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وحث المبعوث األممي القادة السياسيين "أن يكونوا قوة دافعة لحل األزمة الليبية 
التي طال أمدها، وذلك من خالل التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب 

أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا".
ولفت إلى أن األمم المتحدة "لن تدخر جهدا في العمل مع جميع األطراف، بشكل 
شامل وبناء وحازم في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون 

تعميق االنقسامات وإهدار المزيد من الوقت".

حرمت التقلبات الجوية التي تعرفها الواليات 
المتحدة األمريكية 1,5 مليون منزل من الكهرباء 

وأدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من 
خمسة آالف رحلة جوية وإغالق طرق سريعة 

وحوادث سقط في بعضها قتلى.
وهذه العاصفة التي وصفتها وكاالت األرصاد 
الجوية األميركية ب"التاريخية" تخللها تساقط 

كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في 
درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض 

األماكن. وحتى صباح أول أمس، أطلقت تحذيرات 
وإرشادات ألكثر من 240 مليون شخص أو 70 

% من األميركيين في الواليات المتحدة. وأدت هذه 
الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح 
ماليين األميركيين الطرق والمطارات للسفر في 

موسم أعياد نهاية السنة.
وفي والية نيويورك، منع التنقل في مقاطعة ايري. 

وقالت جينيفر أورالندو التي تقيم في مدينة هامبورغ 
في المقاطعة نفسها، لوكالة فرانس برس "نبقى 

في المنزل ال أستطيع أن أرى الجانب اآلخر من 
الشارع" بسبب الثلوج. وأضافت أنها حرمت من 

الكهرباء أربع ساعات تقريبا بسبب حادث اصطدام 

سيارة بعمود كهرباء.
وحرم نحو 1,5 مليون منزل من الكهرباء الجمعة 

المنصرم خصوصا في كاروالينا الشمالية ومين 
وفرجينيا حسب الموقع االلكتروني المتخصص 

"باور-اوتيج. يو اس". وحتى مساء الجمعة كان 
نحو مليون من هذه المنازل بال كهرباء. وضربت 

العاصفة مساحة واسعة تمتد من الحدود الكندية في 
الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب.

وفي إل باسو بوالية تكساس فتحت مراكز إيواء 
ليتمكن المهاجرون من المكسيك من حماية أنفسهم 
من خطر البرد مع تدني درجات الحرارة. وقالت 
المتطوعة روزا فالكون )56 عاما( لوكالة فرانس 
برس ان كثيرين يترددون في قبول العرض وعدد 

منهم "ينامون ببساطة ملفوفين في بطانيات".
وتحدث الموقع المتخصص "فاليت-أوير" مساء 

الجمعة المنصرم عن إلغاء 5500 رحلة في 
الواليات المتحدة، موضحا أن المطارات األكثر 

تأثرا هي تلك الموجودة في سياتل ونيويورك 
وديترويت. وشيكاغو 

وأعلنت واليات عدة حالة الطوارئ، بينها نيويورك 
وأوكالهوما وكنتاكي وجورجيا وكاروالينا الشمالية. 

وكانت الرؤية فيها شبه معدومة بينما أصبحت 
الطرق فيها خطيرة جدا بسبب الصقيع والجليد.

وقال حاكم والية كنتاكي آندي بيشير في تصريحات 
لشبكة "سي إن إن"، محذرا إنه "يجب البقاء في 
المنازل وعدم المجازفة على الطرق". وأضاف 

"تريد عائلتك أن تراك في المنزل في عيد الميالد 
لكن األهم من ذلك أنها تريد أن تراك حيا". وأكد أن 

ثالثة أشخاص لقوا حتفهم على طرق كنتاكي.
في أوكالهوما توفي شخصان على األقل على 

طريق وفقا للوكالة المسؤولة عن إدارة الطوارئ 
في تلك الوالية. وفي والية أوهايو أدى تصادم 

هائل لنحو خمسين آلية على طريق سريع إلى مقتل 
شخص واحد على األقل حسب وسائل اإلعالم 

المحلية. في ميشيغن، قطعت حركة المرور على 
أحد الطرق السريعة صباح الجمعة بسبب حادث 

لتسع قاطرات.
هذه العاصفة النادرة في شدتها نجمت عن تصادم 

كتلتين هوائيتين إحداهما شديدة البرودة من القطب 
الشمالي واألخرى مدارية من خليج المكسيك، تفاقم 

بسبب انخفاض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في 
أقل من 24 ساعة.وقالت إدارة األرصاد الجوية 

في بافالو إن هذا النوع من العواصف يحدث "مرة 
واحدة فقط في كل جيل".

وفي شيكاغو حيث تدنت الحرارة إلى حوالى 
20 درجة مئوية تحت الصفر خالل نهار الجمعة 

الماضي، كانت منظمة "نايت مينيستري" لمساعدة 
المشردين قلقة بشأن عدد األسّرة التي تؤمنها 

المدينة، مؤكدة أنها غير كافية.
وصرح الميجور كالب سين المسؤول في منظمة 
جيش الخالص في شيكاغو لوكالة فرانس برس 

إن "بعض األشخاص الذين نستقبلهم أصبحوا 
مشردين هذا العام". وأضاف أن "البعض خائفون 

ألن هذه هي المرة األولى التي يصبحون فيها تحت 
رحمة الطبيعة من دون أي مكان يذهبون إليه". 

وتواجه كندا أيضا هذه الظاهرة مع تحذيرات من 
البرد والعواصف وحتى العواصف الثلجية في 
الجزء األكبر من أراضي البالد. لكن لم يمنع 

تدني درجات الحرارة جينيفر كامبل من التسوق 
في اللحظة األخيرة بمناسبة عيد الميالد في وسط 

مدينة تورونتو. وقالت هذه السائحة التي جاءت من 
أونتاريو "لدينا عواصف كبيرة بانتظام ونتكيف". 

"نحن كنديون إنها طريقتنا في القيام بذلك".

ارتهان القرار ال�صيا�صي، �صياع امل�صالح الإ�صرتاتيجية وتدمري لالقت�صاد

هذا ما جناه املغرب من "التطبيع املخزي"
 الوكالت

املبعوث الأممي اإىل ليبيا عبد اهلل باتيلي ي�صدد

على قادة ليبيا و�سع نهاية للمراحل النتقالية



�شهد العام احلايل

 ارتفاعًا يف انتهاكات 

قوات االحتالل بحق املواطنني

االحتالل يبعد 
5 مقد�صيني  عن "االأق�صى" 

والبلدة القدمية
فتية وشابين  أفرجت سلطات االحتالل، عن ثالثة 
من مركز القشلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، 
بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى والبلدة القديمة 

والحبس المنزلي.
المقدسيين  الشبّان  فإن  محلية؛  مصادر  وبحسب 
الذين أطلق االحتالل سراحهم هم: مجدي العباسي 
دعاس  وآدم  جبارين،  وكريم  سلوان،  بلدة  من 

ومحمد دعاس وحمزة إسكافي. 
وكان االحتالل اعتقل "العباسي" في أثناء خروجه 
الماضية،  الجمعة  ظهر  األقصى  المسجد  من 
واحتجزته للتحقيق معه حتى المساء، بشرط اإلبعاد 
عن المسجد األقصى ألسبوع، والحضور للتحقيق 

فور االنتهاء من اإلبعاد.
اعتقله  المحتل،  الداخل  من  وهو  جبّارين،  أما 
ظهر  األقصى  المسجد  ساحات  من  االحتالل 
عن  اإلبعاد  بشرط  مساًء  عنه  وأفرجت  الجمعة، 

األقصى 15 يوًما والحبس المنزلي خمسة أيام.
وفي سياق متصل، أفرج االحتالل أيًضا عن الفتية 
آدم دعاس ومحمد دعاس وحمزة إسكافي، بشرط 
والحبس  ألسبوعين،  القديمة  البلدة  عن  اإلبعاد 
ساحات  من  اعتقلوا  أن  بعد  أيام،  خمسة  المنزلي 
في  ارتفاعاً   2022 العام  األقصى .وشهد  المسجد 
انتهاكات قوات االحتالل بحق المواطنين في الضفة 
مدينتي  سيما  ال  غزة،  وقطاع  المحتلتين  والقدس 
حملة  من  ألكثر  تعّرضتا  اللتين  وجنين  نابلس 

عسكرية خالل أيام السنة.

تقرير لنادي االأ�شري لفت

 اإىل اأن من االأ�شريات 6 اأمهات

 29اأ�صرية منهن 
طفلتان  ال يزلن 

يف معتقالت االحتالل
معتقل  في  يرسفن  فلسطينية  أسيرة   29 تزال  ال 
وزمزم  حماد  نفوذ  الطفلتان  منهن  "الدامون"، 
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وكانت  القواسمة، 
من  جابر  ياسمين  األسيرتين  عن  أمس،  أفرجت، 
القدس المحتلة، ودينا جرادات من جنين، بعد انتهاء 

محكوميتيهما. 
األسيرة  أن  أمس  الفلسطيني،  األسير  نادي  وذكر 
جابر أمضت 30 شهًرا، في حين أمضت األسيرة 
جرادات أربعة أشهر ونصًفا في معتقالت االحتالل.
وأوضح نادي األسير أن أقدم األسيرات في معتقالت 
االحتالل، هي األسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ 
عام 2015، ومحكومة بالّسجن 15 عاًما، في حين 
شروق  األسيرتين  بحق  صدرت  األحكام  أعلى 
 )16( بالّسجن  المحكومتين  عياد،  وشاتيال  دويات 
عاما، مشيرا إلى أن غالبية األسيرات المحكومات 
بأحكام عالية هّن من القدس المحتلة، وبيّن أن من 
الفني،  ورغد  البدن  شروق  األسيرتين  األسيرات، 

المعتقلتين إداريا. 
ومن  جريحات،  وهن  اعتقلن  أسيرات   6 أن  كما 
التي  جعابيص  إسراء  األسيرة  الحاالت  أصعب 
لحروق  تعرضها  بعد  حادة  تشوهات  من  تعاني 
إطالق  جّراء  جسدها،  من   %60 أصابت  خطيرة 
 ،2015 عام  مركبتها  على  النار  االحتالل  جنود 
والذي تسبب بانفجار إسطوانة غاز داخل مركبتها، 
ولفت نادي األسير إلى أن من األسيرات 6 أمهات.
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دويل

وقمعت قوات االحتالل المسيرة األسبوعية الرافضة 
بلدة دجن شرق  أراضي  استيطانية على  بؤرة  إقامة 
الستشهاد  واستنكاراً  الغربية،  الضفة  شمالي  نابلس، 
بعد صالة  المسيرة  انطلقت  أبو حميد، حيث  األسير 
الجمعة الماضية من المسجد الكبير في البلدة، بعدما 
حميد  أبو  الشهيد  روح  على  الغائب  صالة  أديت 
أكدته  ما  استشهد وفق  الذي  أحمد دراغمة،  والشهيد 

تقارير إعالمية محلية هناك وهو من بيت دجن.
الغائب  صالة  أداء  الغربية  الضفة  مساجد  وشهدت 
إهمال  من  الذي عانى  أبو حميد،  الشهيد  على روح 
الماضي،  العام  السرطان  بمرض  إصابته  بعد  طبي 
الماضي، حيث رفض  الثالثاء  وأُعلن عن استشهاده 
مستشفى  في  للعالج  نقله  أو  عنه  اإلفراج  االحتالل 

مدني.
قرية  أن  محلية  مصادر  أكدت  آخر،  جانب  من 
أوصرين، جنوب نابلس، شهدت مواجهات بين الشبان 
لألسبوع  وذلك  البلدة،  مدخل  على  االحتالل  وقوات 
باسترداد  األهالي  يطالب  التوالي، حيث  على  الثالث 
جثمان الشهيد عمار عديلي، الذي أعدمه االحتالل في 
مدير  وقال  جثمانه،  واحتجز  المجاورة،  حوارة  بلدة 
جبريل،  أحمد  نابلس  في  الفلسطيني  األحمر  الهالل 
لـ"العربي الجديد": "إن قوات االحتالل اعتدت على 
سيارة طاقم اإلسعاف بالرصاص المطاطي، ما أدى 
إلى كسر الزجاج األمامي في مواجهات أوصرين.«

االحتالل  قوات  قمعت  نابلس،  جنوب  بيتا  بلدة  في 
استيطانية  بؤرة  بإزالة  المطالبة  األسبوعية  المسيرة 
على أراضي جبل صبيح في البلدة، حيث ُخصصت 
حميد،  أبو  األسير  الستشهاد  استنكاراً  المسيرة 
وأشارت تقارير إعالمية محلية إلى أن قوات االحتالل 
لم  اللون،  أحمر  دخان  منها  ينتشر  قنابل  استخدمت 
تعرف طبيعته، وسط خشية من أن يكون ذلك الدخان 
بينما أصيب عدد  الشبان،  تأثيرات مستقبلية على  له 

من الشبان في تلك المواجهات.
في  الفلسطيني  األحمر  الهالل  مدير  أفاد  جانبه،  من 
معه  تعاملت  ما  حصيلة  في  جبريل،  أحمد  نابلس 

بأنها  نابلس،  محافظة  مواجهات  في  الهالل  طواقم 
السام  بالغاز  27 إصابة باالختناق  بينها  33 إصابة، 
المسيل للدموع في بيت دجن، و6 إصابات في بلدة 
بيتا، وفي أوصرين جرى التعامل مع إصابة بجروح 
الصدر،  في  بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص 
المسيل  السام  بالغاز  باالختناق  أخرى  إصابة  و17 

للدموع، وعولجت جميع اإلصابات ميدانياً.
من جهة أخرى، أصيب 4 شبان فلسطينيين بجروح 
والصحافيين  بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص 
الغاز  بقنابل  عدوان  المجيد  وعبد  اشتية  نضال 
المسيل  السام  بالغاز  باالختناق  المباشرة، والعشرات 
للدموع، خالل قمع جيش االحتالل المسيرة األسبوعية 
الضفة،  شمالي  قلقيلية  شرق  قدوم،  كفر  قرية  في 
بجريمة  تنديداً  انطلقت  والتي  لالستيطان،  المناهضة 
اإلهمال الطبي المتعمد الذي نتج عنه استشهاد األسير 

ناصر أبو حميد.
جنوب  قريوت  بلدة  في  أخرى  مواجهات  واندلعت 
اقتحموا  لمستوطنين  األهالي  تصدى  بعدما  نابلس، 
ما  القرية،  في  النبع  منطقة  االحتالل  قوات  بحماية 
السام  بالغاز  باالختناق  اإلصابات  عشرات  أوقع 
بمقاومة  للناشط  تصريحات  وفق  للدموع،  المسيل 

االستيطان بشار قريوتي.
قبل  ما  الليلة  أُصيبوا،  فلسطينيين  خمسة  وكان 
الماضية، بهجوم للمستوطنين على مركباتهم في بلدة 
حوارة جنوب نابلس، عولجوا ميدانًيا، كما تضررت 
ملف  لمسؤول  تصريحات  وفق  مركبات،  عدة 

االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس.
في شأن آخر، أدى 65 ألف فلسطيني صالة الجمعة 
اإلجراءات  رغم  األقصى،  المسجد  في  األخيرة 
االحتالل،  سلطات  فرضتها  التي  المشددة  العسكرية 
كما  المسجد،  من  خروجه  خالل  شاباً  اعتقلت  كما 
أبعدت شابين عن المسجد األقصى والبلدة القديمة لمدة 
أسبوعين، بينما كان آالف المصلين لبوا نداء الفجر 

العظيم بالصالة في رحاب المسجد األقصى.
العامة  الهيئة  طواقم  تسلمت  منفصل،  صعيد  على 

األحمر  والهالل  الفلسطينية  المدنية  للشؤون 
الفلسطيني، من سلطات االحتالل، على حاجز ترقوميا 
الشهيدة  جثمان  الضفة،  جنوبي  الخليل  غرب  المقام 
مها كاظم الزعتري، 24 عاماً، من مدينة الخليل، بعد 
أكثر من 8 أشهر على استشهادها برصاص االحتالل 
قرب الحرم اإلبراهيمي، ونقل إلى المستشفى األهلي 

في مدينة الخليل.
أمس على جرار  االحتالل  قوات  استولت  ذلك،  إلى 
زراعي أثناء حراثته أراضي المواطنين بمسافر يطا 
"استراحة"  بإزالة  أخطرت،  كما   الخليل،  جنوب 
المنطقة  أن  بحجة  الضفة،  شمالي  قلقيلية  مدينة  في 
الخميس  منذ  االحتالل،  قوات  ونصبت  "أثرية«، 
الماضي بوابة حديدية على أراضي قرية خربثا بني 
المنطقة  في  الضفة،  وسط  هللا،  رام  غرب  حارث 
الريسان  جبل  إلى  المؤدي  الطريق  على  الشرقية 

المهدد باالستيطان.
خطيب االأق�شى: الثبات حول االأق�شى 

والرباط فيه من االأولويات امل�شريية

ألف   65 من  أكثر  إن  مقدسية  مصادر  وقالت  هذا 
المحتل ومن تمكن  القدس والداخل  أهالي  مصلٍّ من 
في  الصالة  أدوا  الضفة  من  للمسجد  الوصول  من 
باحاته ومصلياته المسقوفة، وعرقلت قوات االحتالل 
المحتلة  الضفة  سكان  من  المواطنين  مئات  وصول 
المسجد  في  الجمعة  صالة  ألداء  القدس،  مدينة  إلى 
لحركة  الفتة  شبان  علّق  الصالة  األقصى.وعقب 
حماس كتب عليها "آتون بطوفان هادر" في المسجد 
الحركة  انطالقة  شعار  تضمنت  المبارك،  األقصى 
وكتائب القسام، وصوراً للشهداء القادة، وخالل خطبة 
محمد  الشيخ  األقصى  المسجد  خطيب  أكد  الجمعة 
األقصى  المسجد  حول  والثبات  السكنى  أن  سرندح، 

المبارك من األولويات المصيرية للمسلمين.
النوازل  من  واألسرى  األسرى  قضية  أن  وأضاف 
إدراك  المسلمين  الزمان، وعلى  واألولويات في هذا 
سرندح  وشدد  مكانها،  في  األولويات  ووضع  ذلك 
على عظيم ثواب الرباط في المسجد األقصى، داعًيا 
لعدم الغفلة عن اقتحام األقصى وتدنيس المستوطنين 

لطهارته.
وأوضح أن وجود أكثر من 30 مسجداً حول األقصى، 
وبناء التكايا الستقبال المرابطين يؤكد أنه من أولويات 
خلفاء المسلمين على مر الزمان، ودعا الشيخ سرندح 
والحفاظ  األقصى،  حول  والتكيات  العقارات  لوقف 

عليه بالرباط المستمر.
بدورها  البرغوثي  فادية  السياسية  الناشطة  قالت 
وانتهاكاته  جرائمه  يمارس  يزال  ال  االحتالل  إن 
البرغوثي  وأضافت  اإلسالمية،  المقدسات  بحق 
القتحامات  تزايًدا  "نشهد  صحفية:  تصريحات  -في 
المستوطنين داخل المسجد األقصى المبارك"، مبينة 
الواقع  تغيير  إلى  انتهاكات االحتالل بحقه تهدف  أن 

وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
اقتحامات  صّد  مواصلة  على  المرابطين  وحثت 
أن  مؤكدة  المبارك،  األقصى  للمسجد  المستوطنين 
الفلسطيني  الوجود  على  للقضاء  يسعى  االحتالل 
المسجد  على  وللسيطرة  المحتلة،  الضفة  جميع  في 

األقصى.

تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية,  رئيس  أكد 
على مواصلة العمل بداية سنة 2023 بهدف 
إحياء منظمة التحرير الفلسطينية التي تبقى 
للشعب  الوحيد  و  الشرعي  الممثل  دائما 

الفلسطيني.
مع  الدوري  لقائه  خالل  تبون  اوضح  و 
أمسية  بّث  الوطنية  الصحافة  ممثلي 

الخميس المنصرم انه كان من المقرر عقد 
أواخر  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اجتماع 
كل  يضم  بالجزائر,  الجاري  ديسمبر  شهر 
الفئات  كل  من  الفلسطينيين  المسؤولين 
بحسب  خاصة  لظروف  ذلك  تعذر  "لكن 
متعلقة  عباس,  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
تبون ان هناك  الجديدة .«و اضاف  بالسنة 

باألمم  الجزائر  سفير  فيها  شرع  اجراءات 
القمة  مخرجات  تنفيذ  بخصوص  المتحدة, 
العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر 
فلسطين  دولة  حصول  دعم  حول  الفارط, 

على العضوية الكاملة في الهيئة األممية.
و اعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان 
العربية  الدول  كل   ,2023 خالل  تشارك, 

المحبة للسلم مع الجزائر, في اطار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة, "حتى تصبح فلسطين 
المتحدة,  االمم  داخل  الحقوق  كاملة  دولة 

حتى ولو كانت محتلة.«
الجمهورية  رئيس  اكد  أخرى,  جهة  من 
التزام الجزائر الصادق بلم الشمل العربي, 
علينا  مشترك  قاسم  "هناك  أن  الى  مشيرا 

نعيد  حتى  البعض  بعضنا  مع  عنه  البحث 
فرض وجودنا. فالعالم العربي له وزن ثقيل, 
إال أنه منقسم, وهو ما يستغله اآلخرون«، 
وتابع قائال: "كثيرون كانوا متشائمين بشأن 
إال  بالجزائر,  العربية  القمة  انعقاد  امكانية 
للجزائر  مكسبا  األمر  فكان  إلتأمت,  أنها 

وللدول العربية.«

من اإعداد: حياة �شرتاح

ي�شتمر امل�شتوطنون يف اقتحام االأق�شى خالل عيدهم الذي ي�شتمر لغاية االإثنني

اإ�صابة ع�صرات الفل�صطينيني جراء 
قمع االحتالل فعاليات �صد اال�صتيطان

l 65 األف فل�صطيني اأدوا �صالة اجلمعة االأخرية يف امل�صجد االأق�صى
l خطيب االأق�صى: الثبات حول االأق�صى والرباط فيه من االأولويات امل�صريية

اأ�شيب ع�شرات الفل�شطينيني، يف ال�شاعات االأخرية بعد قيام قوات االحتالل بقمع فعاليات وم�شريات �شد اال�شتيطان واإقامة بوؤر 

ا�شتيطانية يف عدة مناطق من ال�شفة الغربية، والتي ُخ�ش�ص عدد منها لالحتجاج على ا�شت�شهاد االأ�شري القيادي يف حركة فتح نا�شر 

اأبو حميد، وكذلك وقعت اإ�شابات خالل الت�شدي للم�شتوطنني.

اأكد اأنها تبقى املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�شطيني

الرئي�س تبون: 2023 �صتكون �صنة احياء منظمة التحرير الفل�صطينية



�صخ�صيات…التعريف بال�صخ�صيات العلمية والفكرية والتاريخية

اأ�سباب نبوغ احلافظ ابن حجر 

دينيالأحد  25 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 02 جمادى الثانية 1444هـ14

 www.elraed.dz

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

معنى » اإنا هلل واإنا اإليه راجعون «

ترجمة  الوفي  العسقالني  حجر  ابن  الحافظ  تلميذ  السخاوي  اإلمام  أفرد 
حافلة لشيخه في كتاب مستقل سماه “الجواهر والددر” فاستوفى فيه البحث 
يستغي  ال  التي  الفوائد  بفرائد  الكتاب  وأشبع  الحافظ،  حياة  عن  والدراسة 
عنها الطالب والعالم، ومن الدرر المستفادة من الكتاب األسباب التي مكنت 
الحافظ ابن حجر ألن يكون عالما حافظا متقنا مفيدا، ويمكن تلخيص أسباب 
نبوغ ابن حجر من كتاب الجواهر في ستة أمور على النحو اآلتي:   السبب 
األول: حسن العالقة باهلل تعالى لن تجد إماما من أئمة الدين إال وقد تزود 
فثمرته  والتقوى،  الخشية  على  قائم  العلم  أساس  ألن  والخشية،  بالتقوى 
صحة االعتقاد والعبادة، وحسن العمل والمعاملة، والوقاية من الوقوع في 
الشافعي  المحرمات والشبهات وعدم الخوض فيما ال نفع فيه. قال اإلمام 
:تقوى هللا وإصابة  العلم وال يحسن إال بثالث خالل  رحمه هللا: ال يجمل 
ويسدد  يوفق  أن  حري  المتدين  الورع  التقي  والعالم  والخشية]1[.  السنة 
ويعان في تأصيل العلم وإتقانه، وقد كان اإلمام الحافظ أحمد بن علي أبو 
الفضل ابن حجر ممن أوتي حظا من التقوى والورع والتحري في مأكله 
ومشربه وملبسه وأموره كلها، وضبط لسانه مما يشهد لورعه، حتى في 
الدعاء على من ظلمه، وسعة حلمه وصدره، وحسن سياسته، واإلغضاء 
عن من يؤذيه، ال سيما مع القدرة على االنتقام، بل يحسن لمن أساء اليه، 
ويتجاوز عن من قدر عليه، وعدم سرعة غضبه، ما لم يكن في حق هللا 
تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم، إلى غير ذلك من التهجد وكثرة الصوم 
والتالوة والتضرع، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، وإن خوفه من هللّا 
عز وجل ومحاسبتُه لنفسه، فأمٌر يفوُق الوصَف كما قال السخاوي. وقد ذكر 
يوما القبر والموت، فقال: بينما المرُء بين أهله وعشيرته الذين ألَِفهم وألفوه، 
إِذ انتَقَل إلى مكان لم يألَْف مثله قط وجاءه َمْن لم يره قط، واسترسل في ذكر 
الة. السبب الثاني:  هذا المعنى، ثم صعق صعقًة مطربًة، ونهض إلى الصَّ
المواهب اإللهية هناك أمور فطرية فطر هللا تعالى ابن حجر عليها واستعان 
بها على ضبط العلم، ومنها: 1- الذكاء والحفظ إن منزلة الحفظ في العلم 
كمنزلة أدوات الشرط من فعل الشرط وجوابه، وال يتحقق العلم وال ينال إال 
بالحفظ والفهم، ولذا يقال: من حفظ المتون حاز الفنون، فنعمة الحفظ، وقوة 
الذكاء، من األسباب المعينة على النبوغ في العلم. ولم ينل ابن حجر لقب 

الحافظ عن فراغ، ولم يكن اللقب صادرا عن مجاملة، بل له كل مدلوالته، 
وقد استحق ابن حجر هذا اللقب لما رزق من الحفظ بالمكانة، حيث كان 
سريع الحفظ، وعجباً في الذكاء، وثابت الذهن وحاضر المعلومات. يقول 
السخاوي: وكان رحمه هللا رزق في صغره سرعة الحفظ بحيث يحفظ كل 
يوم  في  مريم  أنه حفظ سورة  ذلك  في  أمره  من  وبلغ  يوم نصف حزب، 
الصغير”  “الحاوي  من  الصفحة  يصحح  األيام  أكثر  في  كان  وأنه  واحد، 
ثم يقرأها تأمال مرة أخرى، ثم يعرضها في الثالثة حفظا، ولم يكن حفظه 
األذكياء  طريقة  على  تأمال  حفظه  كان  بل  األطفال،  طريقة  على  الدرس 
الطلب: “عمدة األحكام”  بداية  الحافظ في  في ذلك غالبا. ومن محفوظات 
للمقدسي، و”الحاوي الصغير” للقزويني، و”مختصر ابن الحاجب” األصلي 
للبيضاوي،  للهروي، و”منهج األصول”  في األصول، و”ملحة اإلعراب” 
وألفية العراقي، وألفية ابن مالك، و”التنبيه في فروع الشافعية” للشيرازي، 
في  الساوي  و”مقدمة  المختصرات”،  “جامع  وبعض  “الشاطبية”،  وغالب 
العروض”. وكان من عادة الحافظ ابن حجر أنه كلما انتهى حفظه لكتاب 
عرضه على شيوخ عصره. ومن عجائب دقة حفظ الحافظ أنه عقد مجلس 
المناظرة مع شمس الدين محمد الهروي، حيث أورد الهروي مجيبا من سأله 
حديثا من “ابن ماجه”، وسمى من رجال السند قاسم بن عبد الكريم، فقال 
له الحافظ: اإلسناد الذي سقته البن ماجه غلط، وليس في “ابن ماجه” وال 
في غيره من الكتب الستة أحد اسمه قاسم بن عبد الكريم.. وآل الكالم إلى 
أن ذكر حديث السبعة الذين يظلهم هللا في عرشه، فقال الحافظ: هل فيكم 
من يحفظ لها ثامنا؟ فقالوا: ال، فقال: وال هذا الذي يدعي حفظ اثني عشر 
ألف حديث -يعنى الهروي- فسكت! وقيل له: فهل تحفظ أنت ثامنا؟ فقال: 
نعم، أعرف ثامنا وتاسعا وعاشرا، وأعجب من ذلك أن في “صحيح مسلم” 
إفادته،  منه  فالتمس  ثامنا،  كله  الهروي- حفظه  الشيخ –  هذا  يدعي  الذي 
فقال: المقام مقام امتحان ال مقام إفادة، وإذا صرتم في مقام االستفادة أفدتكم. 
الظالل”.  إلى  الموصلة  الخصال  “معرفة  سماها  رسالة  ذلك  في  ألف  ثم 
2- سرعة القراءة بالنسبة لسرعة القراءة، فإنها من أجل النعم اإللهية على 
العالم لما فيها من زيادة استدراك العلم واستيعابه مع الفهم، ال سيما والعمر 
مما  واالستيعاب؛  القراءة  ملكة سرعة  في  آية  الحافظ  كان  وقد  قصير.   

أعانه على إطالع واسع في أمهات الكتب ومصادر العلوم. قد بلغ به الغاية 
القصوى في الكتابة والكشف والقراءة، فمن ذلك أنه قرأ البخاري في عشرة 
مجالس من بعد صالة الظهر إلى العصر، ومسلماً في خمسة مجالس في 
نحو يومين وشطر يوم، والنسائي الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منها 
قريب من أربع ساعات، وأغرب ما وقع له في اإلسراع أنه قرأ في رحلته 
الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صالتي الظهر 
فيها  قرأ  وثلث شهر،  وكانت شهرين  بدمشق،  إقامته  مدة  وفي  والعصر، 
الكتابة  3- سرعة  أشغاله.  ويقضيه من  يعلقه  ما  مائة مجلد مع  من  قريباً 
قال أبو إسماعيل األنصاري: “المحدث يجب أن يكون سريع الكتابة سريع 
تحت  يدخل  ال  ما  يده  بخط  الحافظ  كتب  وقد  المشي”]2[.  سريع  القراءة 
ي إلى الزوال  الحصر، ومن ذلك أنه كان يكتب في تلخيصه لتهذيب الِمزِّ
كراًسا في الكامل، وهو كسالسل الذهب، غايًة في النِّسبة، يكون بخط غيره 
نحو كراسين فأكثر. وكتب “التَّقييد”، البن نُقطة في خمسة أيام، وكتب كتاب 
فصل الربيع في فضل البديع للزكي في تسع كراريس في يومين متاليين، 
فرغ منه وقت العصر من اليوم الثاني، مع ما تخلَّل ذلك ِمْن أكل وشرب 
وحديث، وصالة، وغير ذلك ِمْن راحة. ومن الغريب أنه انتقى “فهرست” 
ه إلى مكة حال ركوبه في المحارة سائًرا. وأغرب  الحافظ السلفي وهو متوجِّ
ِمْن هذا كلِّه: أنه أكمل كتاًبا مخروًما ما فيه ِمَن النَّقص، وهو نحو كراس، 
وطالب الكتاب واقف عند بابه. وكان ال تمنعه الكتابة عن فهم ما يسمعه 
من علم وحديث، حتى إنَّه اجتمع بمؤرخ العصر التقي المقريزي، فتحدثا، 
فيه.  هو  ا  عمَّ يشغله  لئالَّ  الحديث  قطَع  التقيُّ  فرام  بالكتابة،  مشغوٌل  وهو 
فقال له الحافظ: إنَّ ذلك ال يمنعني َعِن اإلصغاء والفهم لما تقوله، بل ربما 
أكون حين الكتابة أحضَر بااًل منِّي عند عدمها في بعض األوقات.   السبب 
الثالث: الشيوخ المتخصصون  قال موسى بن يسار أنه:” ال تأخذوا العلم 
إال من أفواه العلماء” ألن العلماء مثابة مفاتيح العلوم، وبهم يتأصل ويتخرج 
الطالب في فنون العلوم. هذا، وإنه قد اجتمع للحافظ ابن حجر من الشيوخ 
الذين يشار إليهم، ويعول في حل المشكالت عليهم ما لم يجتمع ألحد من 
أهل عصره، ألن كل واحد منهم كان متبحرا ورأسا في فنه الذي اشتهر 

به، ال يلحق فيه.

اِبِريَن * الَِّذيَن إِذا أَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّ قال تعالى: } وَبشِّ
-156 جاء   155  : البقرة   } إليه راجعون  وإنا  إنا هلل  قالُوا 
للنبي   ) ِر  َوَبشِّ  ( قوله  في  الخطاب   : الوسيط  التفسير  في 
صلّى هللا عليه وسلّم أو لكل من تتأتى منه البشارة. والجملة 
عطف على )لنبلونكم( عطف المضمون على المضمون أي: 
االبتالء حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبر. والمصيبة 
اسم فاعل من اإلصابة، والمراد بها اآلالم الداخلة على النفس 
بسبب ما ينالها من الشدائد والمحن. وراِجُعوَن من الرجوع 
بمعنى مصير الشيء إلى ما كان عليه، يقال: رجعت الدار 
إلى فالن إذا ملكها مرة ثانية، وهو نظير العود والمصير. 
واإلحسان  العظيمة  بالرحمة  محمد  يا  وبشر   : والمعنى 
الجزيل، أولئك الصابرين الذين من صفاتهم أنهم إذا نزلت 
بهم مصيبة، في أنفسهم أو أموالهم أو أوالدهم، أو غير ذلك، 
لقضاء  المطلق  التسليم  سبيل  على  وقلوبهم  بألسنتهم  قالوا: 
ِ أى: إنا هلل ملكا وعبودية، والمالك  هللا والرضا بقدره إِنَّا هلِلَّ
يتصرف في ملكه ويقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، »وإنا 
إليه راجعون« أي: وإنا إليه صائرون يوم القيامة فيجازينا 
نزول  عند  لقضائه  والتسليم  الصبر  من  به  أمرنا  ما  على 
 ) ِ الشدائد التي ليس في استطاعتنا دفعها. فقولهم : ) إِنَّا هلِلَّ
إقرار بالعبودية والملكية هلل رب العالمين. وقولهم )وإنا إليه 
والثواب والعقاب  البعث والحساب  إقرار بصحة  راجعون( 
يقولون  الذين  إلى  البشارة موجهة  القيامة. وليست هذه  يوم 
بألسنتهم هذا القول مع الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، 

وإنما هذه البشارة موجهة إلى الذين يتلقون المصائب بالسكينة والتسليم لقضاء هللا ألول حلولها، يشير إلى هذا 
قوله- تعالى-: } الَِّذيَن إِذا أَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة{ قالُوا فإنه يدل على أنهم يقولون ذلك وقت اإلصابة »ويصرح بهذا 
قوله صلّى هللا عليه وسلّم »الصبر عند الصدمة األولى« . وهذه الجملة الكريمة وهي قوله- تعالى: } الَِّذيَن إِذا 
أَصاَبْتُهْم { إلخ  وصف كريم ألولئك الصابرين، ألنها أفادت أن صبرهم أكمل الصبر، إذ هو صبر مقترن ببصيرة 
مستنيرة جعلتهم يقرون عن عقيدة صادقة أنهم ملك هلل يتصرف فيهم كيف يشاء، ومن ربط نفسه بعقيدة أنه ملك هلل 
وأن المرجع إليه، يكون بذلك قد هيأها للصبر الجميل عند كل مصيبة تفاجئه. قال القرطبي: جعل هللا هذه الكلمات 
وهي قوله- تعالى: } إنا هلل وإنا إليه راجعون { ملجأ لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني 
المباركة، فإن قوله } إنا هلل{ توحيد واقرار بالعبودية والملك وقوله ) َوإِنَّا إِلَْيِه راِجُعوَن ( إقرار بالهلك على أنفسنا 
والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع األمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل 
نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال: } يا أسفى على يوسف{ . هذا، وال يتنافى مع الصبر ما يكون من الحزن عند 
حصول المصيبة، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلّى هللا عليه وسلّم بكى عند موت ابنه إبراهيم وقال: “العين 
تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون” . وإنما الذي ينافيه ويؤاخذ 
اإلنسان عليه، الجزع المفضى إلى إنكار حكمة هللا فيما نزل به من بأساء أو ضراء، أو إلى فعل ما حرمه اإلسالم 
ضا فضٌل مندوٌب إليه،  النياحة وشق الجيوب، ولطم الخدود. وجاء في تفسير ابن رجب الحنبلي : الرِّ من نحو 
 ُ بِر خيٌر كثيٌر، فإنَّ هللاَّ أمَر به، ووعَد عليه جزيَل األجِر.قال هللاَّ ، والصبُر واجٌب على المؤمِن حتٌم.وفي الصَّ مستحبٌّ
اِبِريَن )155( الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّ اِبُروَن أَْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{ . وقال: } َوَبشِّ : } إِنََّما يَُوَفى الصَّ عزَّ وجلَّ

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن )156( أُولَِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت  َقالُوا إِنَّا هلِلَّ
قال   .  }  )157( اْلُمْهَتُدوَن  ُهُم  َوأُولَِئَك  َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم  ِمْن 
ضا عزيٌز، ولكنَّ الصبر معوُل المؤمِن.والفرُق  الحسُن: الرِّ
عن  وحبُسها  النَّفس  كفُّ  بَر:  الصَّ أن  والصبِر:  ضا  الرِّ بين 
التسخِط مع وجوِد األلم، وتمنِّي زواِل ذلَك، وكفُّ الجوارح 
الصدِر  انشراُح   : ضا  والرِّ  ، الجزع  بمقتَضى  العمِل:  عن 
المؤلم، وإْن وجَد  بالقضاِء، وترك تمَني زواِل ذلك  وسعتُُه 
من  القلَب  يباشر  لما  يخفُِّفه،  ضا  الرِّ لكنَّ  باأللِم،  اإلحساَس 
ضا، فقد يزيُل اإلحساَس  َروح اليقيِن والمعرفِة، وإذا قِوَي الرِّ
باأللم بالكليّة. وأورد ابن جزي الغرناطي في كتابه التسهيل 
سبعين  من  أكثر  في  الصبر  ذكر  عن  فائدة  التنزيل  لعلوم 
قال  الدين.  في  موقعه  لعظمة  وذلك   ، القرآن  في  موضعاً 
من عشرة  أجر محصور  لها  الحسنات  كل  العلماء:  بعض 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إاّل الصبر فإنه ال يحصر أجره، 
ِحَساٍب{  ِبَغْيِر  أَْجَرُهْم  ِبُروَن  ٱلصَّٰ يَُوفَّى  إِنََّما   { تعالى:  لقوله 
]الزمر: 10[ وذكر هللا للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة:  
]آل عمران:   } ِبِريَن  ٱلصَّٰ يُِحبُّ   ُ َوٱهللَّ  { قال:  المحبة،  أولها: 
ِبِريَن { ]البقرة:  َ َمَع ٱلصَّٰ 146[. والثاني: النصر قال: } إِنَّ ٱهللَّ
ِبَما  ٱْلُغْرَفَة  يُْجَزْوَن   { قال:  الجنة.  153[. والثالث: غرفات 
 { قال:  الجزيل  األجر  والرابع:   .]75 ]الفرقان:  َصَبُروْا{ 
 ]10 ]الزمر:   } ِحَساٍب  ِبَغْيِر  أَْجَرُهْم  اِبُروَن  ٱلصَّ يَُوفَّى  إِنََّما 
البشارة،  ففيها  اآلية،  هذه  في  المذكورة  األخرى  واألربعة 
ِبِريَن { ]البقرة: 155[ والصالة والرحمة  ِر ٱلصَّٰ قال: } َوَبشِّ
ِئَك ُهُم ٱْلُمْهَتُدون{ والصابرون على أربعة أوجه: صبر على  ـٰ بِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُولَ ن رَّ ٌت مِّ ِئَك َعلَْيِهْم َصلََوٰ ـٰ والهداية }أُولَ
البالء، وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم 
التكبر بها. وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها، وفوق الصبر 
التسليم؛ وهو ترك االعتراض والتسخيط ظاهراً، وترك الكراهه باطناً، وفوق التسليم: الرضا بالقضاء، وهو سرور 
النفس بفعل هللا وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعله المحبوب محبوب. أحاديث نبوية في أجر االسترجاع وقد ورد 
في ثواب االسترجاع، وهو قول }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه اإلمام 
أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قوال سررت به. قال: “ال يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثم 
يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إال فعل ذلك به”. وفي صحيح مسلم، عنها أنها قالت: سمعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: “ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إال آجره هللا من مصيبته، وأخلف له خيرا منها” قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت 
كما أمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخلف هللا لي خيرا منه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. روى اإلمام 
أحمد: عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي، فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة -يعني الخوالني -فأخرجني، وقال 
لي: أال أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى، قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: “قال هللا:يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال: فما 

قال؟ قال: حمدك واسترجع، قال: ابنو له بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.“
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الكشف  تم  للنفايات  الوطنية  للوكالة  دراسة  أوضحت 
المنزلية  النفايات  قسم  رئيسة  طرف  من  مؤخرا  عنها 
وما شابهها بالوكالة, عقيلة بوذراع, خالل يوم إعالمي 
خصص لعرض نتائج أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات 
المنزلية وما شابهها في الجزائر 2019-2021, أن كمية 
النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة خالل 2021 قدرت 
ب 1ر11 مليون طن, أي بمعدل 68ر0 كغ للفرد تنتج 

يوميا.
شابهها  وما  المنزلية  النفايات  قدرت   ,2019 سنة  وفي 
المنتجة 6ر12 مليون طن أي أن الفرد كان ينتج 8ر0 
كغ من النفايات في اليوم، ويشير ذلك إلى تسجيل تراجع 
ما  أي  بالمائة   12 نسبته   2019 مقارنة ب   2021 في 
 3 سيوفر  ما  وهو  النفايات,  من  كطن  مليون   1 يفوق 

مليون متر مكعب في حياة الخنادق بمراكز الردم.
وأبرزت بوذراع أن جائحة كورونا شكلت نقلة في مجال 
خالل  المواطن  أن  لوحظ  إذ  المنزلية,  النفايات  انتاج 
هذه الفترة رشد استهالكه ما أدى إلى التقليل من انتاج 

النفايات.
مع  تتماشى  االرقام  هذه  أن  المسؤولة  ذات  وذكرت 
الفاق  الوصية  الوزارة  وضعتها  التي  االستراتيجية 
2035 والتي وتقضي بعدم تجاوز 1 كغ كمعدل يومي 

انتاج النفايات للفرد الواحد.
أن  بوذراع  كشفت  الدراسة,  لتفاصيل  عرضها  ولدى 

ب  يقدر  الخبز  لنفايات  اليومي  الفردي  اإلنتاج  معدل 
014ر0 كغ بحجم يعادل 227906 طن او 912 مليون 
خبزة وهو ما نسبته 92ر0 بالمائة من مجموع النفايات 

المنزلية وما شابهها.
واشارت نتائج الدراسة الى ان األسرة األقل عددا هي 
وأن  عددا,  االكثر  األسرة  من  نفايات  اكثر  تنتج  التي 
الفردي  اإلنتاج  حيث  من  األعلى  المعدل  ذات  الوالية 
اليومي للنفايات المنزلية وما شابهها هي وهران في حين 

تأتي والية ادرار في ذيل الترتيب.
وحول تثمين النفايات, تشير البيانات إلى معدل التثمين 
تستهدف  حين  في   2020 سنة  في  بالمائة  83ر9  بلغ 
بحلول  بالمائة    30 إلى  المعدل  هذا  رفع  البيئة  وزارة 

.2035
الجزائر  في  نوعها  من  األولى  الدراسة  هذه  أن  يذكر 
مست عينة تمثيلية تتشكل من 35754 مسكن و177972 
ساكن و2262 كيان اقتصادي واداري, موزعة على 10 
واليات من البالد )5 من الشمال, 3 من الهضاب العليا 

و2 من الجنوب(.
وتم توظيف 102 محقق من اجل العمل الميداني وتجنيد 
هذه  النجاز  للنفايات,  الوطنية  الوكالة  من  مشرف   37
الدراسة, حسب المعطيات التي عرضت خالل هذا اللقاء 

االعالمي.
حياة �سرتاح
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المديرية  األحد  اليوم  تنظم  أن  يرتقب 
التكنولوجي  وتطوير  للبحث  العامة 
لتثمين  الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون 
البحث العلمي والتنمية التكنولوجية حفل 
"تحدي  مسابقة  واختتام  الجوائز  توزيع 

االبتكار في الجامعات الجزائرية".
الجامعات  في  اإلبتكار  وتحدي 
مخصص  برنامج  هو  الجزائرية" 
من  حديًثا  والمتخرجين  للطالب 
الرئيسي  والهدف  الجزائرية،  الجامعات 
في  الطالب  مشاريع  تثمين  هو  منه 
تسجيل  خالل  من  دراساتهم  نهاية 
إنضاج  في  ودعمهم  االختراع  براءات 
لهم  فرصة  بمثابة  هو  كما  مشاريعهم. 
الواقع  أرض  على  أفكارهم  لترجمة 
ناشئة.ويعد  مؤسسات  إنشاء  خالل  من 
العالي  التعليم  قطاع  من  مبادرة  التحدي 
والبحث العلمي تهدف إلى تشجيع وتثمين 
الشباب،  طالبنا  بين  المبتكرة  المشاريع 
بهدف  الخريجين،  الشباب  ذلك  في  بما 
زيادة عدد براءات االختراع المقدمة من 

جامعاتنا وإبرازها ودعم المشروع رائد 
في إنضاج مشروعه )TRL 7(، ودعم 
روح  وتشجيع  مبتكرة  مؤسسات  إنشاء 
المؤسسات  وإنشاء  واإلبداع  المبادرة 
الناشئة.للتذكير، تم فتح باب تقديم الطلبات 
من 1 ماي إلى 30 جوان 2022، داخل 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  مؤسسات 
ونقل النتائج إلى الندوات الجهوية التعليم 
اختيار  تم  العلمي. حيث  والبحث  العالي 
ومشاريع  مرشحين   )10( عشر  وانتقاء 
وحسب  الجهوية  الندوات  قبل  من 
مجاالت المسابقة   وتم تحويل النتائج إلى 

المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير 
عشرون  شارك  بعد  فيما  التكنولوجي، 
 26 بتاريخ  التحدي  في  مشروًعا   )20(
و27 و28 نوفمبر 2022 بمقر المدرسة 

العليا للضمان االجتماعي، الجزائر.
وخالل ثالثة أيام من المسابقة تنافس أزيد 
ميادين  من  مشارك   )20( عشرين  من 
وتخصصات كاألمن الغذائي؛ أمن الطاقة؛ 
االصطناعي،  الذكاء  والبيئة؛  المياه 
وخالل أيام المسابقة 26/27/28 نوفمبر 
2022 تم تنظيم دورات تكوينية تدريبية 
لفائدة الطلبة المشاركين من طرف خبراء 

ومختصين في الملكية الفكرية، التسويق، 
إدارة المشاريع، وخطة العمل، والتمويل، 
عرض  تم  واالتصال.  المشاريع  إدارة 
المشاريع أمام لجنة التحكيم المكونة من 
هذا  مجاالت  في  متخصصين  أكاديميين 
االجتماعيين  الشركاء  وممثلي  التحدي 
االقتصاديين وممثلين من الوكالة الوطنية 
لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
في  فائزة  مشاريع  أربعة  انتقاء  تم  أين 
ميدان  كل  في  فائز  )مشروع  المسابقة. 
للمسابقة(.وسيستفيد  األربعة  ميادين  من 
الخبراء  دعم  من  األربعة  المشاريع 
مراكز  في  الفني  الجانب  في  والدعم 
البحث وكذلك دعم ومرافقة تقنية و مالية 
البحث  نتائج  لتثمين  الوكالة الوطنية  من 
الحاضنات  في  التكنولوجية  والتنمية 
من  المبتكرة  المشاريع  تحسين  بهدف 
خالل تسجيل براءات االختراع ودعمهم 
في خلق مؤسساتهم الناشئة. سيتم اإلعالن 
عن الفائزين خالل حفل توزيع الجوائز.
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بعد مبادرة من قطاع التعليم العايل لت�شجيع وتثمني م�شاريع الطلبة ال�شباب

كانت �شتوزع على حمالت

 بيع وحت�شري "ال�شواء"

حجز 2.5 قنطار
 من ال�شحوم احليوانية 
جمهولة امل�شدر ب�شطيف

أمن والية سطيف من حجز  تمكنت مصالح 
مجهولة  الحيوانية  الشحوم  من  معتبرة  كمية 
ناهزت  والتي  لالستهالك  الموجهة  المصدر 
الـ )2.50( قنطار، بعد أن كانت تنقل داخل 
لالستهالك  صالحة  غير  بالستيكية  أكياس 

البشري في ظروف غير مالئمة تماما.
المصالح  لذات  أمني  بيان  حسب  العملية 
أمس السبت أطرت من قبل أفراد المصالحة 
الوالئية للشرطة العامة وجاءت عقب نصب 
لوالية  الشرقي  بالمخرج  مراقبة  حاجز 
سطيف  حيث تم توقيف مركبة تجارية تم تفقد 
حمولتها، ليتضح أنها  تنقل  كميات هامة من 
الشحوم حاليوانية التي قدر وزنها  اإلجمالي  
أنها غير  المختصون  أقر  قنطار   02.50 بــ 
البشري ما حّمل مصالح  صالحة لالستهالك 
الشرطة على إتالفها وعدم السماح بتوجيهها 
لمطاعم المدينة قصد إستخدامها في تحضير 

" الشواء« .
الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
ضد  جزائيا  ملفا  القضائية  الضبطية  أعدت 
المخالف أحيل بموجبه امام الجهات القضائية 

مع إتالف كمية الشحوم المحجوزة.
حياة �سرتاح

التزاما منها على امل�شاهمة

 يف دعم الإجراءات املتعلقة 

باإ�شراك ال�شباب يف تنمية البالد

موبيلي�س يرافق فعاليات 
امللتقى الوطني لل�شباب

والرياضة  الشباب  وزارة  موبيليس  رافق 
فعاليات  تنظيم  في  الماضيين  اليومين  خالل 
الدولي  بالمركز  للشباب  الوطني  الملتقى 
للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت شعار " 

فضاءات الشباب، رؤية تمكينية«.
إلى  الهام،  الشبابي  الحدث  هذا  ويهدف 
جديدة  رؤية  وتبني  القطاع  واقع  تشخيص 
على  تعمل  عامة  إستراتيجية  بوضع  تسمح 
ترقية  في  وتساهم  الشباب  مؤسسات  تأهيل 
أداء  من  الشباب  لتمكين  الشركاء،  أداء 

أدوارهم بكل مسؤولية والتزام. 
مناقشات  عدة  تنظيم  التظاهرة  هذه  وعرفت 
سبل  حول  جلها  صبت  عمل،  وورشات 
التعامل مع قضايا الشباب المعاصر من خالل 
لتحقيق  القطاعات  جميع  في  قدراتهم  تدعيم 

األهداف المرجوة.
موبيليس المؤسسة المواطنة، تؤكد من خالل 
دعم  في  بالمساهمة  التزامها  الحدث،  هذا 
القوة  الشباب،  بإشراك  المتعلقة  اإلجراءات 

الدافعة للمجتمع، في تنمية وبناء البالد.
حياة �سرتاح

بعد اأن توجت 

بجائزة اأف�شل "موؤ�ش�شة 

نا�شئة ل�شنة 2022" بلندن

وكالة ترقية وتطوير 
احلظائر التكنولوجية 
حتتفي بـ "البالبي"

قام المشرفون على الوكالة الوطنية لترقية وتطوير 
بالجزائر  المنصرم  الخميس  التكنولوجية،  الحظائر 
المؤسس  الوهراني  الفريق  بتكريم  العاصمة، 
لمؤسسة "البالبي" المتوجة كأفضل "مؤسسة ناشئة 

لسنة 2022" بلندن )المملكة المتحدة(.
و تم تكريم المؤسسة الناشئة على مستوى الحظيرة 
التكنولوجية لسيدي عبد هللا بمناسبة حدث خصص 
في  المختصة  المؤسسة  هده  طورتها  التي  للحلول 
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية و المتمثلة في 

منشأة "تالكو كالود«.
التي  "البالبي"  مؤسسة  أن  الى  االشارة  تجدر  و 
أسسها مهندسان في االتصاالت السلكية والالسلكية 
هما سمير طهراوي ومحفوظ سيدي علي مبارك, 
قد تم اختيارها كأفضل مؤسسة ناشئة لسنة 2022 
خالل الطبعة ال 24 من طوطال تيليكوم كونغرس 
الذي جرى في شهر نوفمبر االخير بلندن, من قبل 
العالمية+  االتصاالت  +جائزة  المرموقة  المؤسسة 
االتصاالت  والتميز في قطاع  االبتكار  التي تشجع 

السلكية والالسلكية والرقمية العالمية.
منصة  أن  لوأج,  طهراوي  الصدد صرح  هذا  في 
لصناعة  وثوريا  مبتكرا  "حال  تقترح  البالبي 
االتصاالت السلكية والالسلكية يمكن بأقل التكاليف 
في  الجديدة  التكنولوجيات  وتطبيق  تعلم  جعل  من 
متناول الجميع حيث يسهل بشكل كبير جهود التحكم 
يتعلق  األمر  أن  أضاف  كما  التأهيل«،  واعادة 
"بتكوين رأس المال البشري بفضل مخابر افتراضية 
على  استراتيجية  ميادين  في  المتخصص  للتكوين 
والسحابة  االصطناعي  والذكاء  ال5  الجيل  غرار 
تجهيزاتها  تعد  التي  األشياء  وإنترنت   )Cloud(

المادية جد مكلفة«.
للوكالة  بالنيابة  العام  المدير  أعرب  جانبه  من 
الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية, سيد 
احمد بن عربية, عن ارتياحه لتتويج "البالبي" التي 
الى  تسعى  وكالته  بأن  مذكرا  الوكالة،  احتضنتها 
المبتكرة  الناشئة  المؤسسات  انشاء  وتشجيع  ترقية 

والخالقة للثروة.
حياة �سرتاح

الأغواط:

توقف �شخ�س وحجز 
2220 كب�شولة من 

املوؤثرات العقلية
بأمن  المخدرات  مكافحة  فرقة  عناصر  تمكنت 
والية األغواط  و بعد عمل استعالماتي محكم، 
من توقيف شخص يبلغ من العمر )37( سنة كان 
األغواط،   والية  باتجاه  قادمة  مركبة  متن  على 
بـ  قدرت  العقلية  المؤثرات  من  كمية  حجز  و 

)2220( كبسولة من المؤثرات العقلية .
وأشار بيان أمني لذات المصالح أنه قد جرى بعد 
استكمال ملف اإلجراءات الجزائية لقضية الحال 
المتعلقة بـحيازة و تخزين و نقل المؤثرات العقلية 
باستعمال  مشروعة  غير  بطريقة  البيع  قصد 
تقديم   ، مركبة   باستحضار  التهريب   ، مركبة 

المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.
حياة �سرتاح

ما �شمح بتوفري 3 مليون مرت مكعب مبراكز الردم

جائحة كورونا قللت من حجم 
النفايات املنتجة منزليا يف 2021

lوهران.. اأكرث الواليات اإنتاجا للنفايات املنزلية واأدرار تتذيل الرتتيب
�شجلت كمية النفايات املنزلية وما �شابهها املنتجة خالل �شنة 2021 تراجعا بن�شبة 12 باملائة مقارنة 

بفرتة ما قبل جائحة كورونا )2019(, حيث قدرت ب 1ر11 مليون طن.

الك�شف عن الفائزين يف م�شابقة "حتدي االبتكار يف اجلامعات اجلزائرية"
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