
دعا لدعم الالعبين المحليين ووعد 

بالعمل على اللم�سة الأخيرة، بوقرة:

"ربع النهــــــــــــــــائي �سيكـــــون 
�سعبـــــــــــــا لأنه يكت�ســـــــــــي 
خا�سيـــة الإق�ســاء المبـــــــا�سر"

تحركات مت�سارعة وجهود 

متوا�سلة لحّل الأزمات

الجزائــر.. مواقف 
ثابتـــة ونمـــــوذج 
لدبلوما�سية الأفعــال

  خطوة جديدة في م�سار

 تعزيز العالقات ال�ستراتيجية

بعد ا�ستحداث قانون المقاول الذاتي 

واإقرار الن�سو�ص التطبيقية المرافقة له

رهـــــــان على تفعيـــــــل 
 مليــــون حــــــامل م�سروع 
في الجزائـر هذه ال�سنــــة
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اأكدت اأن هذا الفعل ال�سنيع من �ساأنه اإثارة الكراهية وا�ستفزاز م�ساعر الم�سلمين
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الجزائر تدين ب�سدة حادثة حرق ن�سخ من القراآن الكريم بال�سويد

حيا �سمود ال�سعب ال�سحراوي ال�سقيق الذي 

اأكد مرة اأخرى تم�سكه بحقه الم�سروع

 الرئيـــــــ�س تبــــــون يهنئ
 اإبراهيـــــم غالـــــــي اإثر
 تجديــــــــــد الثقة فيــــه
 اأمينا عامــــا  للبولي�ساريـــو

تحرير 915 م�سروعًا عالقًا في مختلف القطاعات 

وزارة ال�سناعة تعلن الحرب على البيروقراطية وتراهن على الرقمنة
04

طرقات مقطوعة ووليات تكت�سي البيا�ص

 الثلــــــوج تزيـــــح 
"�سبح" الجفـــــــاف

05

"جورجيـــــا ميلونــــــي" 
بالجزائر في اأول زيـارة 
ر�سمية لها خارج اإيطاليـا
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ال تزال مظاهر انتصارات الدبلوماسية 
الجزائرية تبرز للعلن، بفضل السياسة الرشيدة 

في إدارة الشأن العربي والقرارات الحكيمة 
التي تقترحها الجزائر لحل النزاعات بالمنطقة، 
برفضها منطق السالح وتغليب خيار المصالحة 
والحوار السلمي، ولعل تمسك الجزائر وثباتها 

على مواقفها رغم اختالف وجهات النظر، 
واالنتقادات التي توجه لها من قبل بعض 

الحاسدين ، تجعل منها الملجأ األول واألضمن 
لألشقاء العرب لحلحة أزماتهم والوصول 

ببلدانهم إلى بر األمان، بالنظر للتجربة 
الجزائرية النموذجية ونجاحها الكبير في إدارة 

أزماتها الداخلية واحترامها لمبادئ حسن الجوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكما جاء في "إعالن الجزائر" المنبثق عن 
القمة العربية األخيرة، فإن الجزائر تؤكد دعمها 

المطلق والال مشروط للحل السلمي بليبيا، 

وتضامنها ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس 
الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات 

المرحلة الراهنة، وتعتبر مشاركة وزير الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان 

لعمامرة في أشغال االجتماع التشاوري لوزراء 
خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة 

طرابلس، بمشاركة الدول األعضاء بالجامعة 
العربية، دليال على جدية الجزائر في تعاملها مع 
هذا الملف، وعزمها الدائم على مرافقة األشقاء 
الليبيين إلى غاية بلوغ هدف تعزيز االستقرار 

والوصول لالنتخابات في أقرب اآلجال.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد 

أكد في آخر تصريح له خالل انقاد لقاء الحكومة 
بالوالة، تحقيق الجزائر لما أسماه "انتصارات 
دبلوماسية متواصلة"، واستدل في حكمه على 

النجاح الكبير الذي حققه القمة العربية التي 
احتضنتها الجزائر مطلع نوفمبر الماضي والتي 

عرفت أكبر نسبة مشاركة مقارنة  بمثيالتها 
السابقة، وشدد الرئيس تبون على أن جهود 
الدبلوماسية الجزائرية لدعم األشقاء لم ولن 

تتوقف عند موعد القمة العربية، ملتزما بمواصلة 
التضامن والعمل على استرجاع حقوق الشعوب 

العربية المضطهدة وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية التي أعرب عن أمله في "أن تصبح 
دولة فلسطين خالل السنة الجارية عضوا كامل 

الحقوق في األمم المتحدة"، إلى جانب تأكيده 
على دعم الجزائر الكامل للشعب الصحراوي 
حين قال إن "التضامن مع الصحراء الغربية 

بأنها  قضية مبدأ بالنسبة للجزائر "، وأكد 
عدم تخليها عنها، وهو الشأن نفسه بالنسبة 

للملف الليبي الذي أعرب الرئيس تبون عن 
تفاؤله بخصوص الوضع في ليبيا، متوقعا "أن 
تشهد سنة 2023 حل األزمة في ليبيا وإجراء 

االنتخابات".

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، 
الليبي  الرئاسي  المجلس  برئيس  جمعه  لقاء  في 
الجزائر  تضامن  تأكيد  أمس،  المنفي،  محمد 
لتجسيد  ليبيا حكومة وشعبا،  إلى  الدائم  ووقوفها 

أولويات المرحلة الراهنة.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
مباحثات  أمس،  لعمامرة،  رمطان  بالخارج 
المجلس  رئيس  مع  طرابلس،  الليبية  بالعاصمة 
الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك قبيل انطالق 
أشغال االجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول 
الجزائر، عزم  الدبلوماسية  واكد رئيس  العربية، 
ووقوفها  لليبيا،  دعمها  مواصلة  على  الجزائر 
الدائم إلى جانب الشعب الليبي، لتجسيد أولويات 
المرحلة الراهنة.  وبالمناسبة، نقل وزير الشؤون 
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  تحيات  الخارجية، 
ليبيا  في  االستقرار  تعزيز  على  وحرصه  تبون 
اللقاء  ليتطرق  الطبيعي،  دورها  إلى  وعودتها 
إلى آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين 
لتعزيز  الحثيثة  الجزائر  ومساعي  الشقيقين، 
االستقرار والوصول لالنتخابات في أقرب اآلجال.

لعمامرة يتباحث مع  نظريته الليبية

وفي سياق ذي صلة، بحث وزير الشؤون الخارجية 
الخارجية  رفقة وزيرة  أمس،  لعمامرة،  رمطان 

بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجالء المنقوش، 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية في 
العاصمة طرابلس، حيث أكدت المنقوش ضرورة 
الصادر عن  الجزائر"  العمل بمخرجات "إعالن 
االلتزام  بشأن  بالجزائر،  المنعقدة  العربية  القمة 
قضايا  لصالح  المشترك  العربي  العمل  بتعزيز 

األمة العربية.

ويشارك لعمامرة في االجتماع التشاوري لوزراء 
العاصمة  في  المنعقد  العربية  الدول  خارجية 
بالجامعة  األعضاء  الدول  بمشاركة  طرابلس، 
العربية، فيما تترأس وزيرة الخارجية الليبية مجلس 
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 

دورته الـ.158
اإ. �س

اإميان. �س

حتركات مت�صارعة وجهود متوا�صلة حلّل الأزمات

 اجلزائر.. مواقف ثابتة 
ومنوذج لدبلوما�سية الأفعال

تثبت اجلزائر دائما، اأنها دولة اأفعال ولي�س جمرد اأقوال، من خالل تاأكيد ح�صورها الدبلوما�صي الفعال يف خمتلف املواعيد العربية 

الهامة، ووقوفها الدائم والثابت مع اأ�صقائها العرب يف كل الظروف، خا�صة عندما يتعلق المر بالعوا�صم التي تعي�س اأزمات �صيا�صية 

واأمنية، كفل�صطني وليبيا التي ت�صعى جاهدة اإىل حتقيق التوافق وتغليب احلل ال�صيا�صي بها، وما م�صاركة وزير ال�صوؤون اخلارجية رمطان 

لعمامرة يف الجتماع الت�صاوري لوزراء خارجية العرب بطرابل�س، اإل دليل على اأن وعود اجلزائر والتزاماتها تتعدى اأن تكون جمرد 

كلمات و�صعارات، واإمنا هي اأفعال ميدانية من �صاأنها اأن ت�صنع الفارق وتغري م�صري ليبيا ال�صقيقة اإىل ما هو خري ملواطنيها وحكومتها.

 اجلزائر تدين حادثة حرق ن�صخ  من القراآن الكرمي

 بال�صويد، وتوؤكد:

 حرق امل�سحف ال�سريف �سيقّو�ض 
جهود ن�سر الت�سامح واحلوار بني الديان

أدانت الجزائر، أمس، بشدة حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم من طرف متطرفين سويديين 
تحت أعين ممثلي القوة العمومية لمملكة السويد في مدينتي مالمو ولينشوبينغ، مشددة على أن هذا 
الفعل من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والحوار بين األديان. وأوضح بيان 
لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ان الجزائر اعربت عن "إدانتها الشديدة لهذا 
الفعل الشنيع الذي من شأنه إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين واإلساءة البالغة 
لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني لإلنسانية«، كما شددت على أن 
هذا الفعل »يتعارض مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ومن شأنه أن يقوض الجهود الرامية 

اإ. �سإلى نشر قيم التسامح والحوار بين األديان والعيش المشترك«.

 حيا �صمود ال�صعب ال�صحراوي ال�صقيق 

الذي اأكد مرة اأخرى مت�صكه بحقه امل�صروع

 الرئي�ض تبون يهنئ اإبراهيم غايل اإثر 
جتديد الثقة فيه اأمينا عاما  للبولي�ساريو

بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس, برسالة تهنئة إلبراهيم 
غالي, وذلك إثر تجديد الثقة فيه أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمراء 

ووادي الذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
الشقيقة.

وقال الرئيس تبون في نص الرسالة: "فخامة الرئيس وأخي العزيز, 
يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم, أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب, ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية الشقيقة, أن أتقدم إليكم بأحر التهاني, متمنيا لكم دوام النجاح 

والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة, خدمة للقضية الصحراوية العادلة 
وشعبها األبي".وأضاف قائال: "كما يطيب لي بهذه المناسبة, أن أهنئكم 

على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو, وأحيي صمود 
الشعب الصحراوي الشقيق, الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى, تمسكه 

بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم, في تقرير مصيره وفقا 
لقرارات األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي ذات الصلة".

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف 
الجزائر الثابت, ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة, تفضلوا, 

فخامة الرئيس وأخي العزيز, بقبول أسمى عبارات التقدير والمودة".
 

 لدى ا�صتقباله م�صاعدة كاتب 

الدولة الأمريكي املكلفة باملنظمات الدولية

لعمامرة يبحث تعزيز احلوار ال�سرتاتيجي 
والتعاون القت�سادي مع اأمريكا

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
أول أمس، مساعدة كاتب الدولة األمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية، 

ميشيل سيسون، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر. 
وتركزت المحادثات، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية، 

"حول العالقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار االستراتيجي والتعاون 
االقتصادي بين الجزائر والواليات المتحدة األمريكية«، كما ناقش 
الطرفان »عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات اإلقليمية والدولية 

فضال عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة األطراف«
ق. و

    املوافقة على اعتماد ال�سفري 
اجلزائري اجلديد لدى نيوزلندا

وافقت حكومة نيوزلندا على اعتماد نور الدين بن فريحة سفيرا فوق 
العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى نيوزلندا، 

حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج.

ع.ط

   القاء كان فر�صة ل�صتعرا�س الرتتيبات
 اجلارية للدورة 17 ملوؤمتر الحتاد

بوغايل ي�ستقبل الأمني العام لحتاد جمال�ض 
الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, أمس, 
األمين العام التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي, السيد محمد قريشي نياس, حسب ما أورده بيان لذات الهيئة 
التشريعية. وقد شكل اللقاء -مثلما أوضح البيان- "فرصة الستعراض 
الترتيبات الجارية للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي", حيث عبر رئيس المجلس عن "استعداد 
البرلمان الجزائري الحتضان هذه الدورة في ظروف جيدة".

كما أكد بوغالي أن مشاركة المجالس التي أكدت حضورها, "تبعث على 
االطمئنان بأن مخرجات المؤتمر ستكون في مستوى اآلمال التي يتطلع 

إليها الجميع, السيما في هذه السياقات العالمية المختلفة التي تفرض على 
العالم اإلسالمي من التحديات والرهانات ما يحتم عليها مواجهتها خدمة 

للشعوب اإلسالمية", يضيف المصدر ذاته.
من جهته, "شكر األمين العام لالتحاد رئيس المجلس على الجهود 

المبذولة إلنجاح هذه الدورة", حيث أعرب عن "ارتياحه للتحضيرات 
الجارية", كما عبر عن "تفاؤله بأن تكون رئاسة الجزائر لالتحاد إضافة 
نوعية ستكون بتعاون الجميع, فرصة لتفعيل العمل البرلماني اإلسالمي 

المشترك خدمة المصالح الشعوب اإلسالمية", وفقا لذات البيان.
ع.ط

لعمامرة ي�صارك يف الجتماع الت�صاوري لوزراء اخلارجية العرب بطرابل�س، ويوؤكد:

اجلزائر جتدد وقوفها الدائم اإىل جانب ليبيا



وتشكل زيارة العمل والصداقة التي تقوم 
بها رئيسة مجلس وزراء ايطاليا، جورجيا 

ميلوني إلى الجزائر على مدار يومين 
فرصة متجددة لتعزيز محور التعاون 
الجزائر-روما وكذا خطوة اضافية في 

مسار بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين 
البلدين. ويعتبر هذه الزيارة، التي تعكس 
متانة العالقات "التاريخية" بين الجزائر 
وايطاليا واإلرادة المشتركة في تطوير 

التعاون الثنائي أكثر فأكثر، األولى لميلوني 
إلى الخارج منذ توليها رئاسة مجلس وزراء 
ايطاليا شهر أكتوبر الماضي والزيارة الثالثة 

لرئيس وزراء ايطالي إلى الجزائر في 
ظرف سنة واحدة.

وكان رئيس الوزراء اإليطالي السابق 
ماريو دراغي قد أجرى زيارة إلى الجزائر 

في أبريل ثم في يوليو 2022. وتأتي هذه 
الديناميكية الجديدة في العالقات الجزائرية-

االيطالية بعد زيارة الدولة التي قام بها 
إلى إيطاليا رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون شهر مايو 2022 عقب زيارة الدولة 

التي قام بها نظيره اإليطالي سيرجيو 
ماتاريال إلى الجزائر في نوفمبر 2021 

واللتين تميزتا بـ "توافق تام" حول القضايا 
ذات االهتمام المشترك وعزم على تطوير 
التعاون الثنائي "االستراتيجي" بين البلدين 

"الصديقين" .
وقد سمحت هذه الزيارات رفيعة المستوى 

التي توجت بالتوقيع على عدد هام من 
اتفاقات التعاون في مختلف المجاالت، 

بتعميق الشراكة االستراتيجية بين البلدين 
على الصعيد المزدوج السياسي واالقتصادي 
تنفيذا لتوجيهات الرئيسين اللذين أكدا خالل 

لقاءاتهما على ضرورة تعزيز محور 
التعاون الجزائر-روما.    وفي المنظور 
ذاته، تقوم رئيسة مجلس وزراء ايطاليا 

بزيارة إلى الجزائر من أجل دراسة العديد 
من الملفات ذات االهتمام المشترك وتعزيز 
سبل بناء شراكة استراتيجية حقيقة يريدها 
رئيسا الدولتين. وقد شهد هذا المسار سنة 

2022 التوقيع، منتصف شهر أكتوبر 

الماضي بالجزائر، على اتفاقية إطار بين 
وزارة الصناعة والمجمع اإليطالي لصنع 

السيارات من عالمة "فيات" التابعة لمجمع 
ستيالنتيس من أجل انجاز مشروع انتاج 

سيارات سياحية ونفعية ذات الوزن الخفيف 
بوهران )غرب الجزائر العاصمة(.

وقد عزز هذا االتفاق العالقات المميزة بين 
الجزائر وايطاليا وكذا الروابط االقتصادية 

المتينة بين البلدين من خالل تجسيد مشروع 
هام للتعاون الثنائي. وفي المجال الطاقوي 

الذي يعتبر محورا رئيسيا آخرا للتعاون 
الثنائي، ال سيما تموين ايطاليا بالغاز، 

تعهدت الجزائر التي تعتبر "شريكا رئيسيا" 
للجانب اإليطالي برفع امداداتها من الغاز 

الى أزيد من 25 مليار متر مكعب مع نهاية 
سنة 2022.

وقد تميزت سنة 2022 أيضا بعقد القمة 
الرابعة لحكومتي البلدين، في شهر يوليو 
بالجزائر العاصمة، التي ترأسها مناصفة 

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيس 
مجلس وزراء إيطاليا السابق، السيد ماريو 

دراغي والتي توجت  بالتوقيع على بيان 
ختامي للقمة وعلى 15 مذكرة تفاهم واتفاقية 

تعاون تشمل العديد من المجاالت.
ويتعلق األمر بالتوقيع على مذكرات 

تفاهم تخص مجاالت الصناعات التقليدية 
والصناعات الصيدالنية والمقاوالتية 

وتطوير االستثمار والوقاية من الفساد 
ومكافحته واألشغال العمومية والمؤسسات 

الناشئة والتعاون الصناعي والطاقوي 
والطاقات المتجددة والتنمية االجتماعية 
والتضامن، كما تم التوقيع على اتفاقية 

تعاون في مجال حماية التراث التاريخي 
والثقافي وبروتوكول تعاون في قطاع العدل 

وإعالن نوايا في مجالي التعليم العالي 
والبحث العلمي والتعاون الدبلوماسي.

وبالموازاة مع القمة، تم عقد منتدى أعمال 
جزائري-إيطالي، برئاسة الوزير األول 
أيمن بن عبد الرحمان والسيد دراغي، 

بمشاركة أكثر من 500 رجل أعمال من 
البلدين لدراسة فرص التعاون والشراكة 

بين الطرفين. وتعمل الجزائر وإيطاليا على 
تكثيف تعاونهما الثنائي ولكن أيضا التعاون 
اإلقليمي، نظرا لقربهما الجغرافي مما يدعو 

للمزيد من التقارب للتشاور حول مختلف 
الملفات ذات االهتمام المشترك، من الطاقة 
إلى الشراكة االقتصادية مرورا بالعالقات 

السياسية والملفات األمنية.
وقد بلغت العالقات الجزائرية االيطالية 

حدا كبيرا من التقارب، تعكسها الزيارات 
المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين، والتي 
توجت بالتوقيع على العديد من االتفاقيات 
والشراكات الثنائية، فيما ينتظر أن تتوج 
زيارة رئيسة الوزراء اإليطالية الجديدة 

جورجيا ميلوني بتعزيز وتوثيق مجاالت 
التعاون بين البلدين. وتعد زيارة جوورجيا 

ميلوني إلى الجزائر الثالثة من نوعها 
لرئيس وزراء إيطالي في أقل من سنة، مما 

يؤكد حرص البلدين على تعزيز تعاونهما 
الثنائي وشراكتهما االستراتيجية، وفي 

شتى المجاالت، وهو ما أكد عليه سفير 
الجزائر لدى رما عبد الكريم طواهرية 

والذي اعتبر أن "الزيارة المقبلة لرئيسة 
مجلس الوزراء االيطالي في الجزائر 

ستساهم أكثر في تعزيز مسار بناء شراكة 
إستراتيجية حقيقية"، بعد أن جدد التأكيد 

على أهمية تعزيز محور الجزائر - روما 
على الصعيدين السياسي واالقتصادي، طبقاً 

لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون. 

رئي�سة جمل�س وزر�ء �إيطاليا 

ترتحم مبقام �ل�سهيد على �أرو�ح 

�سهد�ء �لثورة �لتحريرية

ترحمت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا, 
السيدة جورجيا ميلوني, أمس, بمقام الشهيد 

)الجزائر العاصمة( على ارواح شهداء 
الثورة التحريرية المجيدة.وقامت رئيسة 
مجلس وزراء إيطاليا بوضع إكليل من 

الزهور أمام النصب التذكاري , كما وقفت 
دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة 

التحريرية.
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خطوة جديدة يف م�سار تعزيز �لعالقات �لإ�سرت�تيجية

 "جورجيا ميلوين" باجلزائر
 يف �أول زيارة ر�سمية لها خارج �إيطاليا

  حلت �أم�س، رئي�سة جمل�س �لوزر�ء �لإيطايل، جورجيا ميلوين باجلز�ئر يف �إطار زيارة عمل 
و�سد�قة على ر�أ�س وفد وز�ري هام، حيث كان يف ��ستقبالها لدى و�سولها �إىل مطار هو�رى 

بومدين �لدويل، �لوزير �لول، �أمين بن عبد �لرحمان وعدد من �أع�ساء �حلكومة، ومن �ساأن 

هذه �لزيارة �لثالثة من نوعها لرئي�س وزر�ء �إبطايل للجز�ئر يف �قل من �سنة �أن تعزز حمور 

"�جلز�ئر روما" �لذي بلغ حد� كبري� من �لتقارب و�لتعاون.

عزيز. ط

على هام�س معر�س �ملنتجات �جلز�ئرية بنو�ك�سوط

�لتوقيع على �سبع �تفاقيات بني موؤ�س�سات 
�قت�سادية جز�ئرية وموريتانية

�أفاد وزير �لتجارة وترقية �ل�سادر�ت، كمال رزيق، �أنه مت �لتوقيع على �سبع 

�تفاقيات يف خمتلف �ل�سعب بني موؤ�س�سات جز�ئرية وموريتانية، يف �إطار منتدى 

�لأعمال �مل�سرتك �ملنظم على هام�س معر�س �ملنتجات �جلز�ئرية بنو�ك�سوط.

ع.ط

أوضح رزيق في تصريح اعالمي أنه بمناسبة معرض المنتجات الجزائرية الذي 
افتتحت فعالياته الخميس الماضي والمنتدى االقتصادي الجزائري-الموريتاني 

المنظم أول أمس على هامش هذه التظاهرة, تم "إبرام سبع اتفاقيات بمبالغ كبيرة 
جدا )...( بماليين الدوالرات" بين شركات جزائرية وموريتانية.

وتشمل هذه االتفاقيات شعبا متعددة على غرار "االسمنت والبطاريات والنوافذ 
واألبواب والمواد الغذائية", حسب رزيق.وأشار الوزير إلى أن التبادالت في 

السابق كانت "تقتصر على المواد الغذائية", لكن بفضل هذا المعرض, الذي تشارك 
فيه 166 شركة جزائرية )عمومية وخاصة( "تم إبراز قوة االقتصاد الوطني 

وحجمه لإلخوة الموريتانيين".
وبعدما أكد نوعية المشاركة وتنوع الشعب )ما بين 20 و 25 نشاط( خالل 

التظاهرة, لفت الوزير إلى أن "ما تم ابرامه اليوم من اتفاقيات يمثل بداية, ألن 
هناك نقاشات متواصلة بين الجانبين في كل القطاعات".وأشار الوزير إلى أن 

هذا المعرض الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بغرض الولوج إلى 
االسواق االفريقية بتنظيم معارض خاصة باإلنتاج الوطني, "حقق نجاحا واقباال 

كبيرا من طرف الموريتانيين على هذه التظاهرة", معلنا أن المعرض القادم 
للمنتجات الجزائرية سيتم تنظيمه األسبوع القادم بالسودان.

من جهة أخرى, ذكر الوزير أن هذا المعرض كان فرصة للتعريف بالتسهيالت 
التي تضمنها قانون االستثمار الجديد, حيث أشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية 
االستثمار كانت حاضرة في المعرض وقدمت الشروح الالزمة للمستثمرين حول 
مناخ األعمال في الجزائر والتحفيزات التي تتضمنها النصوص القانونية الجديدة.
وفي كلمة ألقاها خالل افتتاح أشغال منتدى األعمال الجزائري-الموريتاني, قال 
الوزير، إن تنظيم مثل هذه المواعيد االقتصادية يعتبر "فرصة أخرى من أجل 
تقريب وجهات النظر, وإعطاء دفع حقيقي للشراكة والتعاون الثنائي, ومكسبا 

معتبرا يترجم االرادة الفعلية في تنشيط التجارة البينية, وتعزيز جسور التواصل 
من خالل التبادل الذي تخلقه هذه النشاطات االقتصادية".

ونوه رزيق ب"الدور المحوري" الذي يلعبه مجلس رجال األعمال المشترك 
الجزائري-الموريتاني الذي يعتبر "القاطرة التي يجب أن تدفع بالتعاون االقتصادي 

البيني وتسمح بتوضيح الرؤية واضفاء الطابع العملي لتفعيل عالقات التبادل 
التجاري وتنويع اليات التعاون االقتصادي بين البلدين".وكان الوزير قد أشرف 

أول أمس رفقة وزير التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني, 
لمرابط ولد بناهي, بنواكشوط على افتتاح أشغال المنتدى االقتصادي الجزائري-

الموريتاني, المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية, الذي تستمر فعالياته 
إلى غاية الثالثاء القادم.

الطارف

�لهالل �لأحمر �جلز�ئري ي�سلم م�ساعد�ت 
ل�سحايا حر�ئق �سائفة 2022

بادر الهالل األحمر الجزائري، أمس، بالطارف بتقديم مساعدات لعائالت ضحايا حرائق 
الغابات لصائفة 2022 كمبادرة منه لمعالجة االثار االجتماعية و البيئية لهذه الحرائق على 

ساكنة المناطق المتضررة.وتمثلت هذه االعانات أساسا في تسليم مفاتيح سكنات جديدة بمشتة 
كاف غراب ببلدية بني صالح لثالث )3( عائالت تضررت منازلها بفعل حرائق الغابات, الى 

جانب فتح "مركز لإليواء و العبور" ببلدية الحجار.
وقد تم إنجاز السكنات الثالث الجديدة بمبادرة لذات الهيئة التي تكفلت أيضا بتجهيز مركز 
اإليواء و العبور، كما تم القيام بحملة تشجير على مستوى حديقة الحيوانات برابطية ببلدية 

القالة مع تقديم استشارات نفسية لألطفال والعائالت المتضررة من حرائق غابات صيف 
2022 من طرف مختصين في المجال. وقد جرت هذه المبادرات بحضور رئيسة الهالل 

األحمر الجزائري, ابتسام حمالوي, التي أبرزت بالمناسبة أن هذه الهيئة ستواصل برنامج 
مرافقة العائالت المتضررة على المدى البعيد من خالل بناء السكنات وتوزيع المساعدات و 

مرافقة السلطات العمومية في مجال التآزر و التضامن الوطنيين.وأضافت ذات المسؤولة بأن 
الهالل األحمر الجزائري سيولي "أهمية قصوى للمشاتي الواقعة بالشريط الحدودي من خالل 

تقديم مشاريع مصغرة لدعم العائالت المعوزة تتراوح قيمتها المالية بين 200 ألف و 500 ألف 
دج و التي ستعود بالخير عليها وعلى كل المناطق المحرومة".

ع.ط

�ملجل�س �لأعلى لل�سباب كان حا�سر� بقوة

 70 م�ساركا يف فعاليات �ملجموعات
 �ل�سبابية �ملركزة بتوقرت

يشارك ماال يقل عن 70 شابا في فعاليات المجموعات الشبابية المركزة التي انطلقت أمس 
بوالية توقرت بمبادرة من المجلس األعلى للشباب، بهدف إعداد رؤية مستقبلية لهذه الهيئة 

اإلستشارية، حسب ما أستفيد من المنظمين.
وتتضمن هذه الفعاليات تأطير ورشات وجلسات تشاورية حول عدة محاور تتعلق بإدارة 

المجلس وسيره وثقافة الشباب و اإلنخراط في الحياة العامة وكذا المسائل المتعلقة بانشغاالت 
الشباب ومقترحاته قصد بلورة رؤية للشباب في جميع المجاالت، وتجسيد نموذج ديمقراطي 
طموح قائم على التواصل والموضوعية والشفافية في معالجة الواقع المعيش للشباب، مثلما 

أوضح عضو مجلس األعلى للشباب بالوالية، زكرياء بوخلوة.
وتهدف هذه الفعاليات الشبابية التي يؤطرها المجلس األعلى للشباب عبر كافة واليات الوطن 

وتتواصل إلى غاية نهاية شهر يناير الجاري باألساس إلى المساهمة في نشر الديمقراطية 
التشاركية في أوساط الشباب وتعزيز روح اإلنتماء والمبادرة لدى الشباب وتمكينهم من 

المساهمة في إعداد رؤية مستقبلية للمجلس، مثلما أضاف ذات المتحدث.وأبرز والي الوالية، 
ناصر سبع، لدى إشرافه على افتتاح هذا النشاط الشبابي أهمية مرافقة الشباب وضمان 

مساهمتهم في النهج الديمقراطي التشاركي القائم على اإلصغاء بالدرجة األولى وبث الروح 
الخالقة في أوساطهم. وأعلن بالمناسبة عن تخصيص مقر مجهز لفائدة ممثلي المجلس األعلى 

للشباب بالوالية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف الئقة والتواصل بشكل فعال مع شباب 
الوالية بمختلف شرائحهم. تجدر اإلشارة إلى أن المجموعات الشبابية المركزة تنظم من طرف 
المجلس األعلى للشباب في إطار سعيه إلعداد رؤيته 2023 - 2033 والتي ترتكز على عقد 
جلسات متفرقة لمجموعات شبابية وفق معايير محددة يتم خاللها فتح النقاش وتبادل األفكار 

وتقديم المقترحات حول تصورات الشباب لمؤسستهم اإلستشارية.
  ع.ط



 كشف المدير العام بوزارة الصناعة، بشير 
كشرود، أمس عن تحرير 915 مشروعاً عالقاً 

في مختلف القطاعات، واكتساب نظام معلوماتي 
شامل، مؤكدا أن مصالحه »أعلنت الحرب على 
البيروقراطية، من خالل رقمنة جميع المصالح 

من أجل السير الحسن لكل اإلدارات«.
ولدى نزوله ضيفاً على برنامج »ضيف الصباح« 

للقناة اإلذاعية الثانية، قال كشرود أّن »هذه 
اإلجراءات أعادت األمل إلى المستثمرين بعدما 

تّم رفع العراقيل عن المؤسسات التي عرفت 
توقفات، بسبب اإلجراءات اإلدارية، وهو ما سمح 

بإعادة بعث 915 مشروعاً بفضل العمل الدقيق 
الذي تّم القيام به من قبل المصالح المختصة«. 

وأردف المتحدث: »تّم تشكيل لجنة وطنية 
يترأسها األمين العام لوزارة الصناعة، تجمع 

مختلف المديرين العامين على المستوى الوطني 
ولجان محلية على مستوى الواليات يترأسها 

الوالة، الهدف منها التعرف على سبب توقف هذه 

المشاريع وإيجاد الحلول إلعادة بعثها«. وأشار 
ذات المسؤول إلى أّن »قانون االستثمار هو 

اآلخر أعاد الثقة بين المستثمر واإلدارة، وحّرر 
المستثمرين من القيود اإلدارية، ووضع قاعدة 
للصناعة وخلق الثروة«. في المقابل، أوضح 
المدير العام بوزارة الصناعة أّن »االقتصاد 

الوطني في تحسن مستمر بفضل تقليص فاتورة 
االستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون، الذي أصر على تخفيضها بعشرة 
مليارات دوالر«. من جانب آخر، أّكد كشرود 

أّن »خاليا اليقظة االستراتيجية داخل المجمعات 
الصناعية والمؤسسات أصبحت تلعب دوراً 

كبيراً، خاصة وأنها تساعد المسؤولين على اتخاذ 
القرارات الجيدة في األوقات المناسبة«.  مضيفا 
أّن »خاليا اليقظة هدفها األول مساعدة المسيرين 

على التنبؤ بتطور بيئة مؤسساتهم والتحويالت 
التي قد تنجم في المديين المتوسط والطويل، إلى 
جانب توقع الحلول واتخاذ القرارات الجيدة في 

الوقت المناسب«. في المقابل، أوعز: »الجزائر 
كباقي دول العالم أصبحت تملك نظاماً معلوماتياً 

يسمح لها باستغالل المعطيات المتداولة على 
مستوى مختلف المنصات«. وتابع: »وزارة 

الصناعة وضعت نظاماً معلوماتياً يعطي رؤية 
ونظرة شاملة حول القطاع من أجل وضعها 

تحت خدمة االقتصاد الوطني والسياسات 
العمومية«. في سياق متصل، كشف المتحدث 
عن »تكوين أكثر من 220 إطاراً مختصاً في 

اليقظة االستراتيجية مهمتهم األساسية استقطاب 
أهم المعلومات ووضعها تحت تصرف اإلدارة 

بالتنسيق مع مختلف المجمعات«.  وانتهى 
كشرود إلى لقاء وزير الصناعة أحمد زغدار 
السبت مع المديرين الوالئيين للصناعة، حيث 

أوضح أنه »كان فرصة لتقديم الخطوط العريضة 
لمخطط عمل المديريات الوالئية خالل سنة 

2023، في إطار المخطط العام للقطاع بغرض 
زيادة مساهمة القطاع في النمو االقتصادي«.

�ش.زمو�ش

احلدثالأثنني  23 جانفي 2023 املـوافق لـ 01 رجب 1444هـ04

 www.elraed.dz

 املدير العام لل�شركة العمومية

 لإ�شالح وبناء ال�شفن

»نخطط ل�سناعة  جميع اأنواع ال�سفن«
 

كشف الرئيس المدير العام للشركة العمومية إلصالح وبناء السفن حميد بن 
دراجي، أمس، عن مخطط عمل هام وثري تسعى من خالله الشركة إلى 

دخول عالم صناعة السفن بجميع أنواعها وولوج عالم التصدير. 
وأضاف بن دراجي لدى نزوله ضيفاً على برنامج »اقتصاد« لملتيميديا 

اإلذاعة الجزائرية، أّن الشركة تمكنت ألول مرة من صناعة قاطرة بحرية 
وسفن للنزهة، إضافة إلى مشاريع أخرى في انتظار التجسيد.

وثّمن بن دراجي دعم الحكومة للشركة التي عانت سابقاً من التهميش، واعتبر 
ذلك حافزاً للمضي قدما في تطوير ودعم االقتصاد الوطني. وكانت المؤسسة 

العمومية لبناء وإصالح السفن »ايكوراب« قد سلمت مؤخرا أول قاطرة 
بحرية محلية الصنع لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات لفائدة شركة »أس 
تي أش«، فرع مجمع سوناطراك. وجاءت عملية التسليم تحت اشراف كل 

من وزراء الطاقة والمناجم، الصناعة والنقل، وذلك بمقر شركة »إيكوراب« 
المتواجد بميناء بوهارون بوسماعيل بوالية تيبازة. وتسعى الحكومة بهذه 

الخطوة إلى تقليص االستيراد وتشجيع المنتوج المحلي وبلوغ مصاف 
الصناعات الثقيلة في العديد من القطاعات والتي تولي لها السلطات اهتماما 

كبيرا خالل األشهر األخيرة.
 ع. ط

  يف اإطار ال�شرتاتيجية التنموية 
والتحول الرقمي للموؤ�ش�شة

»ات�صاالت اجلزائر« تطلق التطبيق 
»My Idoom« املحمول اجلديد

 »My Idoom« أطلقت اتصاالت الجزائر، أمس، التطبيق المحمول الجديد 
وذلك في إطار االستراتيجية التنموية والتحول الرقمي الذي تقوم به المؤسسة، 

حسب ما افاد به بيان لها. وأوضح ذات البيان ان هذه الخدمة الجديدة عبر 
األنترنت متاحة لكافة زبائن اتصاالت الجزائر عبر منصة التطبيقات جوجل 

 APP ومتجر التطبيقات آب ستور Huawei AppGallery ,بالي
Store. واضاف انه بفضل هذا التطبيق الجديد »أصبح بإمكان زبائن 

اتصاالت الجزائر االستفادة من عدة خدمات إلكترونية على غرار فضاء 
الزبون والدفع اإللكتروني، عالوة على إمكانية تحديد موقع الوكاالت التجارية 

التصاالت الجزائر«.
كما يمكن لزبائن اتصاالت الجزائر االستفادة من عدة خدمات إضافية على 

غرار زيارة الوكالة االفتراضية التصاالت الجزائر ورفع سرعة تدفق 
األنترنت وتفعيل خدمة التعبئة االحتياطية » Idoomly » وكذا تتبع 

واالطالع على االستهالكات الهاتفية واالطالع على الفواتير غير المدفوعة. 
كما يمكن لزبائن اتصاالت الجزائر االطالع غبر هذه الخدمة على سجل 

عمليات الدفع )تعبئة األنترنت والدفع باستعمال البطاقة البنكية CIB وبطاقة 
»الذهبية«(.وأشار بيان إتصاالت الجزائر ان إطالق هذه الخدمة الجديدة 

يهدف إلى »تسهيل االستفادة من الخدمات اإللكترونية التصاالت الجزائر من 
أجل تلبية احتياجات المواطنين بصفة فعالة.

اإ. �س

  بهدف اإعادة بعث ال�شعب ال�شرتاتيجية 
ال�شناعية يف اجلزائر

وزارة ال�صناعة تنظم ور�صات عمل 
خا�صة ب�صعبة اخل�صب فرباير املقبل
أعلنت وزارة الصناعة، في بيان لها أمس، عن تنظيم ورشات عمل خاصة 

بشعبة صناعة الخشب، وذلك خالل شهر فبراير المقبل. وتهدف هذه الورشات 
التي تندرج في إطار تنظيم وإعادة بعث الشعب االستراتيجية الصناعية في 

الجزائر، إلى تطوير شعبة الخشب، تقليص فاتورة استيراد منتجاته والرفع من 
نسبة االدماج، حسب نفس المصدر.وستدرس هذه الورشات، مواضيع عدة 

تتمحور حول المادة األولية والعقار الصناعي، التكوين المهني في هذا المجال 
والسوق. كما ترمي إلى اقتراح الحلول المالئمة للعراقيل التي تعيق تطور 

هذه الصناعة، وهذا بمساهمة جميع الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص 
باإلضافة إلى الهيئات الرسمية، المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين 

المتخصصة في هذا المجال، يضيف البيان. وعليه، تدعو الوزارة المؤسسات 
الوطنية الخاصة، الكونفدراليات وكذا الجمعيات المهنية الناشطة في صناعة 

الخشب، الراغبة في المشاركة في أشغال هذه الورشات، االتصال بوزارة 
.)filiere.bois@industrie.gov.dz( الصناعة عبر البريد االلكتروني

ع.ط

   وزير التعليم العايل والبحث العلمي
 الليبي يزور جامعة اجلزائر1

 نحو تعزيز التعاون اجلزائري الليبي
 يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا, 
عمران القيب, أمس, بزيارة إلى جامعة الجزائر)1( »بن يوسف بن خدة« 

بالجزائر العاصمة, وذلك في إطار زيارته للجزائر التي تدوم ثالثة أيام.
وعقب زيارته لمختلف مرافق الجامعة, أكد القيب أن هذه الزيارة تندرج في 

إطار »تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 
وتبادل الخبرات وذلك من خالل تعزيز مسار إبرام اتفاقيات توأمة بين 

مؤسسات القطاعين«.وأضاف قائال: »تجمعنا عالقات تاريخية مع الجزائر 
التي نستلهم من خبرتها في عدة مجاالت, سيما التعليم العالي والبحث 

العلمي«.  لإلشارة, سيقوم القيب بالمناسبة, بزيارات لعدة هياكل بيداغوجية 
تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ال�شركة الوطنية "طريان الطا�شيلي" توؤكد

  الرحالت باجتاه �صرتا�صبورغ 
�صتحول ب�صكل موؤقت نحو بال-ميلوز 

   
أكدت الشركة الوطنية "طيران الطاسيلي"، أمس، عن التحويل المؤقت 

لرحالتها المنتظمة باتجاه مطار ستراسبورغ انتزهيم )فرنسا( نحو مطار 
بال-ميلوز-فريبورغ ما بين 14 مارس و 14 ابريل المقبلين، جراء االشغال 

الجارية على مدرج الهبوط. وأضافت المؤسسة في بيان لها انه "نظرا 
للغلق المؤقت، بسبب االشغال الجارية على مدرج الهبوط الرئيسي لمطار 

ستراسبورغ انتزهيم )فرنسا(، فان شركة طيران الطاسيلي ستقوم بالتحويل 
المؤقت لرحالتها نحو مطار بال-ميلوز-فريبورغ، و ذلك من 14 مارس الى 
14 ابريل .»2023 وأضاف بيان الشركة انه بإمكان المسافرين الراغبين في 
السفر على رحالت طيران الطاسيلي ان يحصلوا على تذاكرهم عبر الموقع 
االلكتروني www.tassiliairlines.dz و القيام بالحجز عبر االنترنت او 

التقرب من الوكاالت المعتمدة.
ع.ط

املدير العام بالوزارة، ب�شري ك�شرود يوؤكد:

وزارة ال�صناعة اأعلنت احلرب 
على البريوقراطية من خالل الرقمنة 

حترير 915 م�شروعًا عالقًا يف خمتلف القطاعات

�شت�شمح بتكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خا�شة بالرثوة احليوانية يف اجلزائر 

ترقب االإعالن عن نتائج عملية اإح�صاء املوا�صي نهاية ال�صهر اجلاري

تتمحور حول حت�شري �شهادة مزدوجة ومتديد التكوين يف اللي�شان�س 

جلان »تفكري« لع�صرنة اجلامعة

يرتقب مع نهاية الشهر الجاري اإلعالن عن 
نتائج عملية إحصاء المواشي والتي انطلقت 

نوفمبر الماضي عبر الوطن باستخدام الشيفرة 
اإللكترونية حيث سيسمح اإلعالن عن هذه 

النتائج بتكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات 
خاصة بالثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر 

عالوة على التعريف بالموالين الحقيقين.
ورغم أن العملية طبعتها العديد من العراقيل 

والمشاكل التقنية بسبب رفض بعض المواليين 
التصريح بالعدد الحقيقي لمواشيهم وكذا بسبب 

إشكالية التنقل المستمر لهؤالء الموالين إال 
أنه يرتقب نهاية الشهر المجاري اإلعالن عن 
نتائج هذا اإلحصاء والذي تم االنتهاء منه منذ 

حوالي أسبوعين حيث تأخرت العملية نوعا 

ما عما كان مبرمجا لها في السابق أين سبق 
لوزير الفالحة والتنمية الريفية أن أعلن في 

وقت سابق أن نتائج هذه العملية ستكون متوفرة 
نهاية ديسمبر غير أن مشاكل عديدة جعلت 

اإلعالن عن هذه النتائج يتأخر. وقد تم خالل 
هذا اإلحصاء االستعانة بالشفرة اإللكترونية 

من أجل تكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات 
خاصة بالثروة الحيوانية، حيث جاءت عملية 

اإلحصاء بهدف رقمنة قطاع المواشي من خالل 
إنشاء »نظام وطني لتحديد الثروة الحيوانية 

ومحاربة األمراض المعدية وكذا تتبع كل منتوج 
يخرج من المزرعة من أجل حماية صحة 

المستهلك ومراقبة تحركات الثروة الحيوانية«. 
وستمكن عملية اإلحصاء التي تم االنتهاء منها 

في الحصول على قطيع مسجل يسهل اختياره 
في إطار التحسين الوراثي والسماح أيضا 

للمربين باالستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة. 
حسب ما سبق لمسؤولون في وزارة الفالحة 

التصريح به. لإلشارة فان عملية اإلحصاء 
هذه تمت بمشاركة الغرف الوطنية للفالحة 

ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 
وكذا بمساعدة ذوي االختصاص من تعاونيات 

وفدراليات مختصة في تربية المواشي. وتم 
خاللها تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحيوان 

في قاعدة بيانات وطنية في إطار إجراء جرد 
كامل لجميع الحيوانات الموجودة على مستوى 

الفالحية. المستمرات 
�ش.زمو�ش

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس 
أن فريق العمل المكلف بعصرنة الجامعة السيما 

على الصعيد البيداغوجي، قد شرع من خالل لجان 
تفكير، في عقد لقاءات ضمت مختلف الفواعل 

المعنية بهذا الملف. وحسب بيان للوزارة فأنه »في 
إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي 

والبحث العلمي الرامية إلى عصرنة الجامعة، 
السيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق 

العمل المكلف بهذه العملية، من خالل تشكيل لجان 
للتفكير واالقتراحات، في عقد لقاءات مع األسرة 

الجامعية قصد ضمان انخراط واسع لهذه الفواعل 
)أساتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيين، 

أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(, وذلك ابتداء من 
يوم الثالثاء 17 جانفي إلى غاية الثالثاء 31 من 
نفس الشهر«. وأضاف نفس المصدر أنه على 

ضوء هذه اللقاءات، سيتم عرض النتائج األولية 

لهذه العملية بخصوص المشاريع المتعلقة بـ »إعادة 
تنظيم ميادين التكوين، استحداث أقطاب جامعية، 

تحضير شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين 
في الليسانس ألربع )4( سنوات«. وخلص البيان 
إلى أن »كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية، 
سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع المالحظات 

واالقتراحات المنبثقة عنه«.
�ش.زمو�ش



الطرقات  فإن  للقائمة  األخير  التحديث  وحسب 
وهي  الثلوج  تراكم  جراء  واليات   4 في  المغلقة 
تيزي وزو على مستوي الطريق الوطني رقم 15 
بالضبط  وزو،  وتيزي  البويرة  واليتي  بين  الرابط 
إفرحونن،  بلدية  تيروردة  فج  منطقة  مستوى  على 
بين  الرابط   253 رقم  الوالئي  الطريق  يوجد  كما 
بالضبط على مستوى  وتيزي وزو،  بجاية  واليتي 
تراكم  بسبب  مغلق  إفرحونان،  بلدية  شالطة  فج 
الثلوج. وأشار التطبيق إلى استمرار غلق الطريق 
الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكوالن 
بلدية ايبدرارن، بسبب تراكم الثلوج، وكذا الطريق 
بلدية  أسول  منطقة  مستوى  على   33 رقم  الوطني 

آيت بومهدي.
الدرك  مصالح  أعلنت  فقد  البويرة  بوالية  أما   
الوطني عن غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط 
)تيزي  وإفرحونن  )البويرة(  أغبالو  بلديتي  بين 
تيرودة  كول  منطقة  مستوى  على  بالضبط  وزو(، 
بلدية أغبالو، بسبب تراكم الثلوج، والطريق الوطني 
وواسيف  البويرة  بلديتي  بين  الرابط   33 رقم 
)تيزي وزو(، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة 
الوطني  الطريق  وأيضا  األسنام،  بلدية  وتيرودة 
وتيزي وزو،  البويرة  بين واليتي  الرابط   30 رقم 
بلدية  نكوالن  تيزي  منطقة  مستوى  على  بالضبط 
الوالئي  الطريق  يوجد  جيجل  الصحاريج.وبوالية 
رقم 135أ الرابط بين بلدبتي بوسيف أوالد عسكر 
بسبب  مغلق  ميلة،  والية  بينان  وترعي  وجيجل 
135ب  رقم  الوالئي  الطريق  وكذا  الثلوج.  تراكم 
أوالد عسكر والشحنة،  بوسيف  بلدبتي  بين  الرابط 
بين  الرابط   142 رقم  الوالئي  الطريق  وايض 
لمطاعي  وتسالة  )جيجيل(  والية  الشحنة  بلديتي 
والية )ميلة(، والطريق الوالئي رقم 137أ الرابط 
بين بلديتي سلمى بن زيادة وتاكسنة، وكذا الطريق 
الوالئي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى وبن 
بسبب  مغلق  يبقي  والذي  السويسي  وإيراقن  زيادة 
تراكم الثلوج شأنه شأن الطريق الوالئي رقم 137 
والعوانة،  زيادة  وبن  سلمى  بلديتي  بين  الرابط 
والطريق الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى 
البلدي  الطريق  بن زيادة وزيامة منصورية، وكذا 
بلدبتي اوالد رابح )جيجل(  بين  الرابط  غير مرقم 
أعلنت  بجاية  وبوالية  ميلة  والية  بينان  وترعي 
 26 رقم  الوطني  الطريق  غلق  المصالح عن  ذات 
البويرة وتيزي وزو بالضبط  الرابط بين واليتي  أ 
على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شالطة، بسبب 

تراكم الثلوج.

ت�شخري و�شائل مادية وب�شرية هامة لإعادة 

حركة ال�شري �شرق البالد

بالمقابل فقد تم تسخير وسائل مادية وبشرية هامة 
عبر عديد واليات شرق البالد إلعادة فتح المحاور 
ليلة  تساقطت  التي  الثلوج  تسببت  التي  الطرقية 
بها،  السير  حركة  عرقلة  في  األحد  إلى  السبت 

حسب ما علم من مديريات األشغال العمومية بذات 
الواليات.

فبوالية قسنطينة، تم تجنيد 125 عون صيانة و 43 
آلية من طرف مديرية األشغال العمومية من أجل 
بها  سجلت  التي  الطرق  محاور  عبر  الثلوج  إزالة 

حركة سير صعبة.
الصيانة و االستغالل  وقال رئيس مكتب بمصلحة 
بذات المديرية، إبراهيم لكروم، بأن هؤالء األعوان 
فتح  بإعادة  تكليفهم  تم  فرعية  أقسام   6 ل  التابعين 
الثلوج السيما  المغلقة بسبب تراكم  الطرق  محاور 
البلديات،  بعديد  الجبلية  و  الريفية  المناطق  عبر 
مضيفا بأنه تم أيضا تخصيص 10 كاسحات ثلوج 
و 9 آلية شحن و 6 آليات للحفر و الشحن الخلفي و 
6 آليات تسوية إضافة إلى 12 شاحنة تدخل تابعة 
لعديد المؤسسات العمومية و الخاصة بذات القطاع.
 14 و  للثلوج  كاسحات   10 تسخير  تم  بخنشلة,  و 
شاحنة و 12 جرارا فالحيا مجهزا بآلة لنثر الملح 
إلعادة فتح محاور عديد الطرقات الوالئية والوطنية 

التي تسببت الثلوج في إعاقة حركة المرور بها.
وأوضح مدير األشغال العمومية، جواد زهانة، أن 
مديرية القطاع قامت بوضع كافة اإلمكانات المادية 
تحت التصرف مع تسخير 24 إطارا تابعا لمديرية 
 3 و  سائقا   31 و  عامال   72 و  العمومية  األشغال 
المرور  فتح حركة  الكبرى إلعادة  لآلليات  سائقين 
عبر مختلف الطرقات التي عرفت تشكل طبقات من 
الثلوج وصل سمكها إلى 25 سم بالمنطقة الغربية 
للوالية. وأضاف ذات المسؤول بأن ذات المديرية 
سخرت فرقا للمناوبة عبر مختلف القسمات الفرعية 
طول  للعمل  الوالية  دوائر  كافة  عبر  المتواجدة 
صعوبة  تسجيل  حال  في  والتدخل  النهار  ساعات 

الوالئية  الطرقات  محاور  عبر  السير  حركة  في 
والوطنية المتواجدة بإقليم ذات الوالية.

وبسطيف، تم تسخير إمكانيات هامة إلزاحة الثلوج 
من الطرقات و فتحها أمام حركة المرور ممثلة في 
96 آلية تابعة للمديرية الوالئية لألشغال العمومية, 
حسبما علم من ذات المديرية. ويتعلق األمر ب 18 
كاسحة ثلوج و15 شاحن خلفي و 13 جرار و 48 
شاحنة لذر الملح بوزن 2,5 طن للواحدة و مسويتين 
اثنتين باإلضافة إلى ما يقارب 650 عامل، حسب 
ذات المصدر الذي أضاف بأن عملية إزالة الثلوج 
المتراكمة و ذر الملح على مستوى طرقات الوالية 
السيما بالمنطقة الشمالية التي عرفت تساقطا مكثفا 
بوقاعة  غرار  على  السبت  أمس  ليلة  منذ  للثلوج 
تزال  "ال  عزيز  بني  و  الغول  سرج  و  قنزات  و 

متواصلة".
األشغال  مديرية  مصالح  سخرت  جهتها،  من 
متنوع  وعتاد  ثلوج  كاسحات   7 بقالمة  العمومية 
إلزالة الثلوج المتراكمة بالطرقات خالل الساعات 

األخيرة، حسبما علم من مدير األشغال العمومية.
المسخرة  الوسائل  أهم  بأن  نواصر  سالم  وأوضح 
إلي جانب كاسحات الثلوج تمثلت في 4 آالت شحن 
آالت  جانب  إلى  الجليد  إلزالة  الملح  من  وكميات 
المتدخلين  العمال  لنقل  الخفيفة  والشاحنات  التسوية 
شملت  التدخالت  بأن  مبرزا  للبلديات،  التابعة 
محاور الطرقات الوطنية والوالئية والبلدية بمناطق 
جراح  وبن  العربي  وعين  صندل  وعين  تاملوكة 
وحمام النبائل. كما تم تسجيل عديد التدخالت عبر 
محاور الطرق المغلقة أو التي سجلت بها صعوبة 
مع  البالد  بشرق  أخرى  بواليات  السير  في حركة 

تقديم يد المساعدة لعديد المواطنين.

تواصل الفرق الميدانية والعملياتية التابعة لمديريات 
التوزيع بالكهرباء والغاز "سونلغاز" عبر الواليات 
التي تعرف تقلبات جوية هذه األيام عملها الميداني 
من أجل معالجة األعطاب وإعادة التيار الكهربائي 
التي عرفت  الواليات  وكذا إصالح األضرار عبر 

سقوط أعمدة كهربائية بسبب الرياح واألمطار.
لمؤسسة  الرسمية  الصفحة  عنه  أعلنت  ما  وحسب 
والية  مستوي  على  تم  فقد  بالفايسبوك  سونلغاز 
جيجل تجنيد االعوان التابعين لمديرية التوزيع بذات 
األعطاب  أجل مواصلة عملية إصالح  الوالية من 
وإعادة التيار الكهربائي، فيما تواصلت بوالية باتنة 
إثر سقوط  الخطر  عملية إصالح االضرار وإزالة 
فرق  بتجنيد  فسديس،  أحياء  بأحد  كهربائي  عمود 
بذات  للكهرباء  التقنية  للمصلحة  الليلية  المناوبة 

الجوية  األحوال  سوء  أدت  فقد  بالمقابل  الوالية. 
سكيكدة،  لوالية  الغربية  المنطقة  شهدتها  التي 
للخط  الطرس  بمنطقة  كهربائي  عمود  سقوط  إلى 
الكهربائي الرئيسي 30 كيلوفولط لمنطلق الزيتونة 
المتواجدة  كيلوفولط   30/60 الرئيسية  المحطة  من 
بالقل.  وقد قامت مديرية سونلغاز التوزيع بسكيكدة، 
بتسخير كل امكانياتها البشرية والمادية والمؤسسات 
تصليح  أجل  من  لديها،  المعتمدة  المقاوالتية 
لهذه  الكهربائية  بالطاقة  التموين  وإعادة  االضرار 
المناطق المتضررة. وبوالية وهران تتواصل جهود 
األعطاب  لتصليح  بالسانية  التقنية  المصالح  أعوان 
المتوسط  للتوتر  كهربائية  أعمدة  سقوط  جراء 
للتقلبات  تبعا  بختي،  سيدي  بمنطقة  والمنخفض 
وقد  بالوالية  عصفت  التي  القوية  والرياح  الجوية 

سابق  وقت  في  أكدت  قد  سونلغاز  مصالح  كانت 
تجنيد كل اإلمكانيات من أعوان وفرق تقنية لضمان 
جودة التزويد بالطاقتين سواء كان كهرباء أو غاز 
تحسبا ألي طارئ  على إثر االضطرابات الجوية 
التي تشهدها الجزائر من رياح قوية و تهاطل كثيف 
للثلوج بالعديد من الواليات  وقال المكلف باالعالم 
تصريح  في  هدنة  خليل  المجمع   باسم  واالتصال 
للقناة اإلذاعية األولى أنه تم نهاية األسبوع ضمان 
كل  بتسخير  فيها  ومتحكم  عادية  التوزيع  وضعية 
الوسائل واإلمدادات المعتمدة آنفا، داعيا في السياق 
ذاته الزبائن إلى االتصال بمركز النداء على الرقم 
3303 لالستعالم واإلبالغ عن أي عطب أو خلل أو 

انقطاع في الكهرباء والغاز. 
�ش.زمو�ش
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فيما مت ت�شخري و�شائل مادية وب�شرية هامة لإعادة فتحها 

طرقات مغلقة ب�سبب
 تراكم الثلوج عرب عديد الواليات 

ك�شف تطبيق "طريقي" التابع مل�شالح الدرك الوطني، �شباح اأم�ش عن قائمة جديدة للطرقات املغلقة 

ب�شبب ت�شاقط كميات معتربة من الثلوج عرب عدد من وليات البالد.

�ش.زمو�ش

ب�شبب تراكم الثلوج

 وت�شكل اجلليد وال�شباب الكثيف

�سعوبة يف حركة ال�سري عرب 
عدة مقاطع للطرق ال�سيارة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة عن تسجيل صعوبة في 
حركة السير في عدة مقاطع للطرق السيارة بسبب التساقط 
بعدة  والضباب  الجليد  وتشكل  واألمطار  للثلوج  الكثيف 

واليات من البالد.
وأوضحت الجزائرية للطرق السيارة يوم أمس، أنه نظرا 
للتساقط المستمر للثلوج على عدة مقاطع للطريق السيار, 
يوسف  وزيغود  الوحش  بجبل  االجتنابي  الطريق  السيما 
أرنات  وعين  بميلة,  العيد  وشلغوم  وتاجنانت  بقسنطينة, 
والحاسي بسطيف, وزنونة ولشبور وعوين زريقة والياشير 
ببرج بوعريريج, ومقاطع الطريق السيار شمال-جنوب ببن 
هذه  مستوى  على  السير صعبة  حالة  فإن  بالمدية,  شيكاو 
المقاطع.وفي هذا اإلطار, ذكرت أن حركة السير بمنحدر 
زنونة ومقطع لشبور بوالية برج بوعريريج "شبه مشلولة" 
الى  السيار  الطريق  مستعملي  داعية  الجليد,  تكون  بسبب 

توخي الحذر, خاصة على المنحدرات.
كما نبهت إلى تواجد ضباب كثيف على مستوى محول جبل 
الوحش بقسنطينة في االتجاهين, وعين تفيف-خميس مليانة 
بالبويرة,  الجباحية  نفق  مخرج  وعند  وقبل  الدفلى,  بعين 
السيار  بالطريق  الشفة-الحمدانية  نفق  مخرج  وعند  وقبل 

شمال-جنوب, مع تساقط كميات معتبرة من الثلوج.
السير  حركة  أن  إلى  المؤسسة  أشارت  ذلك,  مقابل  في 
)في  السيار  الطريق  بمقطع  الطبيعية  سيولتها  الى  عادت 
تدخل  بعد  الدفلى  عين  بوالية  المهدي  بأوالد  االتجاهين( 
عملية  إلى  واللجوء  السيارة  للطرق  الجزائرية  وحدات 

واسعة لنثر الملح االصطناعي.
باقي  في  السيار  الطريق  شبكة  حالة  بخصوص  وأفادت 
المقاطع صبيحة اليوم األحد, أن حركة السير تعرف سيولة 
"عادية" بالنسبة لمقاطع الطريق السيار بغرب البالد, أما 
االجتنابي  الطريق  وكذا  بالوسط  السيار  الطريق  مقاطع 
الجنوبي 2 )زرالدة - بودواو( فحركة السير فيها "كثيفة" 
بسبب تهاطل األمطار.وكانت الجزائرية للطرق السيارة قد 
سجلت عدة تدخالت لفرق أعوان الصيانة الشتوية التابعة 
لها عبر عدد من الواليات التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج 

والجليد و وجود الضباب.
فخالل ليلة السبت إلى األحد تدخلت فرق أعوان الصيانة 
بمركبات  مصحوبة  الثلج,  بكاسحات  مجهزة  الشتوية 
الدوريات على مستوى محاور عدة للطريق السيار, السيما 
بالطريق االجتنابي بالجبل الوحش بقسنطينة, وعين بوزيان 
بسكيكدة, وتاجنانت بميلة, والحاسي وعين أرنات بسطيف, 
الثلوج  إلزالة  بوعريريج,  ببرج  ولشبور  تاغروت  وعين 
لنثر  أخرى  أجزاء  وفي  الطريق,  أروقة  على  المتراكمة 

كميات معتبرة من الملح لتجنب تكون الجليد.
ع. ط

ح�شب املكلفة بالإعالم 

بديوان الأر�شاد اجلوية

ا�ستمرار الو�سعية اجلوية
 احلالية اإىل نهاية االأ�سبوع

أكدت المكلفة باإلعالم على مستوى مديرية االستغالل بالديوان 
الوضعية  أن  رقطة,  بن  هوارية  الجوية,  لألرصاد  الوطني 
الجوية الحالية ستستمر بالمناطق الشمالية للبالد, إلى غاية نهاية 
أمطار  تساقط  تسجيل  يتم  أن  على  األقل،  على  األسبوع  هذا 
ابتداء  للبالد,  والشرقية  الوسطى  المناطق  على  معتبرة  وثلوج 

من اليوم االثنين".
أن  الجزائرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  المتحدثة  وقالت 
"الوضعية التي تشهدها أغلب المناطق الشمالية هي عبارة عن 
بانخفاض في الضغط الجوي  تتميز  تسلسل اضطرابات جوية 
الذي دفع بمرتفع الضغط الجوي الذي كان حاجزا لمرور الهواء 
البارد نحو بالدنا", مشيرة إلى "تسجيل خالل هذا المنخفض من 
حين آلخر, تسرب للهواء البارد يكون إما قطبي أو سيبيري".

تساقط  "تعرف  الجوية  الوضعية  هذه  أن  رقطة  بن  وأضافت 
أمطار معتبرة, تكون أحيانا كان على شكل زخات, أو زخات 
رعدية مرفقة بتساقط للبرد, كما يتميز هذا االضطراب الجوي 

أحيانا بفترات تحسن, لكنها تبقى مؤقتة".
بالتساقط  "ستتسمر  أنها  أوردت  الثلوج,  تساقط  وبخصوص 
التي يفوق علوها 1000  الشمالية للوطن  المرتفعات  على كل 
الوسطى".  بالمناطق  متر   600 و  الشرقية  بالمناطق  متر 
بانخفاض  وقالت األخصائية أن هذه الوضعية "ستكون مرفقة 
محسوس في درجات الحرارة التي قد تقارب 5 إلى 6 درجات 
مئوية, ويمكن أن تصل إلى 4 درجات على المناطق الداخلية 
مئوية  درجات   6 فستقارب  الدنيا  الدرجات  أما  والمرتفعات, 
سيكون  البارد  الجوي  الوضع  "هذا  أن  مبرزة  الصفر",  تحت 

يومي االثنين والثالثاء".
ق. و

عدد من الوليات عرفت �شقوط اأعمدة كهربائية 

جتّند تام مل�سالح �سونلغاز الإ�سالح اأ�سرار "التقلبات اجلوية"



تقرت:

م�صالح الأمن تكثف حمالتها 
التح�صي�صية �صد الآفات الجتماعية

نظمت مصالح أمن والية تقرت األسبوع المنصرم حملة تحسيسية 
تستهدف  الصالح  محمد  مسغوني  ثانوية  مستوى  على  توعوية 
تالميذ الطور الثانوي وذلك مواصلة لبرنامج الحمالت التحسيسية 
الوعي  المصالح من أجل نشر  التي تشرف عليه ذات  التوعوية 
المخدرات  )مخاطر  السلبية  الظواهر  محاربة  وكذا  الطلبة  لدى 
التربية  مديرية  مع  بالتنسيق  لالنترنت(،  السلبي  واالستعمال 

بالوالية توقرت.
نسخة  على  "الرائد"  تحصلت  النظامي  السلك  لهذا  بيان  وحسب 
والعالقات  االتصال  خلية  رئيس  العملية   على  أشرف  فقد  منه 
العامة الى جانب إطارات فرع الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الثالث، وتهدف هذه األخيرة  إلى زيادة الوعي األمني لدى الطلبة 
تتمحور  هادفة  رسائل  بتمرير  قاموا   حيث  اآلفات،  هذه  اتجاه 
االستعمال  و  المخدرات  على  اإلدمان  مخاطر  مواضيع  حول 
السلبي لالنترنت، و كيفية توجيه المتمدرسين، من خالل التعريف 
بالمخدرات ومدى خطورتها على صحة الفرد والمجتمع، وأسباب 
انتشارها وما يترتب عنها، مع تقديم بعض النصائح واإلرشادات،  
إضافة إلى موقف التشريع الجزائري في هذا المجال، على غرار  
االجتماعي   التواصل  مواقع  السيما  لالنترنت  السلبي  االستعمال 
بتصفح  يتعلق  فيما  خاصة  معلوماتية  جرائم  من  يصاحبها  ما  و 
تقديم  الغرباء،  األشخاص  مع  التواصل  وكذا  المشبوهة  المواقع 
الماسة  المواقع  إلى  الولوج  عدم  في  تمثلت  وإرشادات  نصائح  
الخاصة والصور مع عرض  المعلومات  باألخالق، عدم إرسال 
وكدا  مصالحنا،  إطارات  طرف  من  المعالجة  القضايا  بعض 
الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة لألمن الوطني في مكافحة 
الجرائم االلكترونية و حماية األشخاص، حيث تم عرض بعض 
للشباب  األمنية  الثقافة  وتلقين  اآلفات،  هده  حول  اإلحصائيات 

باعتبارهم ركيزة المجتمع، مولين أهمية قصوى لثقافة التبليغ.
كما تم أيضا التعريف بدعائم االتصال المتوفرة على غرار األرقام 
النجدة  ورقم   48-15 الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية  الخضراء 
17 والرقم 104 الخاص بحماية األطفال والفئات الهشة، تطبيقة 
الفايسبوك  )صفحة  االجتماعية  التواصل  منصات  شرطة(  )ألو 
الفايسبوك  الوطني وكذا صفحة  العامة لألمن  بالمديرية  الخاصة 
الخاصة بأمن والية توقرت( لتلقي كل انشغاالتهم و بالغاتهم و 

اإلجابة على استفساراتهم 24/24 سا.
�ش.زمو�ش

عنابة:

�صرايدي تكت�صي حلة بي�صاء 
وت�صتقطب العائالت 

التي تتساقط على أعالي منطقة سرايدي بوالية  الثلوج  تستقطب 
عنابة منذ نهاي األسبوع العائالت والشباب الذين لم يترددوا في 
الخروج للنزهة وأخد صور تذكارية وسط الديكور األبيض رغم 
الرابط بين عنابة وسرايدي  امتداد الطريق  برودة الطقس.وعلى 
أعالي سرايدي  الشباب على  وكذا  أطفالها  رفقة  العائالت  تتوافد 
بعد  سرايدي  شتاء  ليزين  يعود  الذي  األبيض  البساط  الكتشاف 
الوقت  المنطقة. وفي  غياب دام خمس سنوات حسب سكان هذه 
الطريق  حافتي  على  بالتوقف  العائالت  بعض  فيه  اكتفت  الذي 
بالثلج اختار  ألخذ صور تذكارية لألطفال وهم يصنعون أشكاال 
البعض اآلخر وخاصة الشباب الصعود إلى أعالي قرية بوزيزي 
لالستمتاع بالرداء الناصع البيضاء وتقاسم الصور المأخوذة بعين 
المكان عبر مواقع التواصل االجتماعي. و تشهد منطقة سرايدي 
درجات  في  محسوس  انخفاض  مع  الثلوج  تساقط  عنابة  بوالية 
الحرارة مما استدعى تنصيب خلية متابعة وتدخل بالبلدية وتسخير 
الشعبي  المجلس  رئيس  حسب  الطرقات،  لفتح  للثلوج  كاسحات 
الجيش  فرق  تدخلت  و  راشدي.  علي  المحلية،  الجماعة  لذات 
الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتعاون مع أخرى تابعة لمصالح 
األشغال العمومية لفتح الطريق البلدي رقم 34 الرابط بين قرية 
المنتخب. كما تسهر  ذات  وبلدية سرايدي، كما أوضح  بوزيزى 
ذات الفرق على متابعة تطور التقلبات الجوية قصد التدخل السريع 
لفتح أشطر الطرقات وضمان انسيابية حركة المرور على مستوى 

الطرق المؤدية إلى بلدية سرايدي، حسبما تمت اإلشارة إليه.
�سارة.ز/واج
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وأوضح بالمناسبة عريوة حسني رئيس قسم مناولة 
المواد األولية بمركب الحديد والصلب ببالرة في 
تصريح لوأج بأن "إدراج خط السكة الحديدية في 
للحديد من ميناء جن جن نحو  المادة األولية  نقل 
هذه  باستقبال  للمركب  السماح  شأنه  من  المركب 

المادة وتشغيل مختلف الوحدات بكل أريحية.«
االعتماد على  بفضل  أنه  المتحدث  نفس  وأضاف 
من  المستوردة  األولية  المادة  نقل  في  القطار 
ما  الشاحنات  على  االعتماد  من  سيقلص  الخارج 
داخل  سواء  المرور  حركة  في  انسيابية  يضفي 
 .43 رقم  الوطني  الطريق  عبر  أو  المركب 
األولية  المادة  نقل  حجم  أن  المصدر  ذات  وأفاد 

الحديدية  للسكة  الجديد  الخط  الميناء عبر هذا  من 
ألف   12 بلوغ  غاية  إلى  تدريجيا  ><سيتضاعف 
 10 ب  المقدر  المركب  طلب  لتلبية  يوميا  طن 
آالف و500 طن يوميا. من جهته، صرح جمال 
للنقل  الوطنية  بالشركة  االتصال  مدير  شعالل 
)المادة  الخام  الحديد  نقل  أن  الحديدية  بالسكك 
األولية( على خط السكة الحديدية جاء بعد تجارب 
يمتد  الذي  الخط  هذا  على  السابق  في  تمت  تقنية 
عدة  عقد  تم  أنه  وأضاف  كلم.   50 مسافة  على 
اجتماعات تقنية ضمت األطراف المعنية، السيما 
وإطارات  جن  جن  ميناء  ومسؤولي  إطارات 
بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة 

الوطنية  والوكالة  للصلب  -القطرية  الجزائرية 
للدراسات ومتابعة إنجاز االستثمارات في السكك 
الحديدية قبل إعطاء إشارة االنطالقة الرسمية لهذا 
برمجة  أولى  في مرحلة  سيتم  أنه  وأردف  الخط. 
تقدر  بطاقة شحن  60 مقطورة  يوميا ب  قطارين 
بـ 3 آالف طن يوميا كمرحلة أولى حتى الوصول 
تطور  حسب  وذلك  سنويا  طن   )2( مليوني  إلى 
ظروف استغالل خط السكة الحديدية الرابط ما بين 
ميناء جن جن والمركب. كما أشار إلى أن دخول 
هذا الخط حيز االستغالل سيسمح بتخفيف الضغط 
ناهيك  والميلية،  جيجل  بين  الرابط  الطريق  على 

عن آثاره اإليجابية على البيئة في المنطقة.

القليلة  الساعات  في  التابعة ألمن والية غرداية  الشرطة  فرق  نفذت مختلف 
الماضية عملية شرطة واسعة النطاق، شملت مختلف شوارع و أحياء مدينة 
غرداية، هذه اإلجراءات التي تعد بالدرجة األولى كإجراء وقائي لمنع وقوع 
إضافة  أنواعها،  بمختلف  بالسرقات  تعلق  ما  خاصة  عامة،  بصفة  الجريمة 
إلى محاربة ترويج و استهالك الممنوعات بمختلف أصنافها، تهدف من جهة 
تكثيف  على  عالوة  قضائياً،  المسبوقين  و  فيهم  المشتبه  مالحقة  إلى  أخرى 

األبحاث عن األشياء المسروقة خاصة منها الدراجات النارية.
تفاصيل العملية حسب بيان أمني صدر عن ذات المصالح أمس األحد سمحت 
بتمشيط النقاط المشبوهة وبؤر تنامي الجريمة، أسفرت عن توقيف شخصين 
مشتبه فيهما )24 و 34 سنة(، عن قضيتي حيازة مخدرات و مؤثرات عقلية 
مهيأة  المخدرات  من  قطعة  بحوزته  األول: ضبطت  شرعية   غير  بطريقة 

المؤثرات  من  كبسوالت   05 بحوزته   ضبط  الثاني:  الشخصي  لإلستهالك 
العقلية من نوع Bregabaline 300mg ليتم تحويل المشتبه فيهما لذات 
مع  المستمر  و  الدائم  بالتنسيق  القانونية  اإلجراءات  مواصلة  بغية  المصالح 
النيابة المحلية .و في إطار مالحقة و توقيف األشخاص المطلوبين لدى العدالة، 
أوقفت ذات المصالح  شخص مطلوب محل عدة أوامر قضائية عن قضايا 
جنحة السرقة بالتعدد، جنحة الضرب، جنحة حيازة و نقل مشروبات كحولية 
ساعات  إلى  دامت  التي  العمليات  مكنت  فيما  البيع،  لغرض  رخصة  بدون 
متأخرة من الليل من تعريف 50 شخص و 150 مركبة و 20 دراجة نارية.

أفراد الضبطية القضائية لمصالح الشرطة أعدت ملفات جزائية ضد الموقوفين 
مع تقديمهم أمام الجهات القضائية.

حياة �سرتاح

الرومانية  األثرية  بالمدينة  هيبون  متحف  يسجل 
ضيوف  من  إفريقية  لوفود  يوميا  توافدا  لعنابة 
التاريخية  المعالم  على  الوالية  بهذه  الشان  بطولة 
على  وذلك  الرومانية  للمدينة  األثرية  والمواقع 
القدم  لكرة  إفريقيا  أمم  بطولة  فعاليات  هامش 

لالعبين المحليين.
وفي هذا الصد أكد أمس األول مدير المتحف عمار 
وزراء  يقودها  إفريقية  وفودا  بأن  لوأج،  نوارة 
الرياضة لكل من كوت ديفوار و أوغندا والكونغو 
لدول  دبلوماسية  وفود   6 جانب  إلى  الديمقراطية 
إفريقية مشاركة في هذه البطولة، زاروا المتحف 
واطلعوا على محتوياته من آثار رومانية و فسيسفاء 
عريقة. وأبدى ضيوف الشان بعنابة اهتماما خاصا 
باالمتداد التاريخي لبونة ومن خاللها الجزائر في 

على  الرومانية  والحضارة  القديمة  الحضارات 
الذي أضاف  نوارة,  أبرزه  كما  الخصوص,  وجه 
االهتمام  على  بالمناسبة  أثنوا  المتحف  زوار  بأن 
الذي توليه السلطات الجزائرية للمحميات األثرية 
تم  الذي  القرقون  قناع  غرار  على  الفسيفساء  و 
الوفود  زارت  كما  هيبون.  تذكار  و  استرجاعه 
اإلفريقية كنيسة القديس أوغستين وتلقت شروحات 
حول تاريخ هدا الصرح الديني والثقافي الذي شيد 
أوغستين  الفيلسوف  والسالم  الدين  رجل  قبل  من 
التاسع  القرن  بنائه في  أعيد  391 ميالدي و  سنة 
تمت  حسبما  القديمة،  الكنيسة  بمواصفات  عشر 
الفنادق  أخرى، خصصت  من جهة  إليه.  اإلشارة 
في  المشاركة  اإلفريقية  الوفود  تستضيف  التي 
تظاهرة الشان بعنابة فضاءات للتعريف والترويج 

للمعالم السياحية لمنطقتي عنابة و سرايدي مع إقامة 
وتشهد  والحرف.  التقليدية  للصناعات  معارض 
الصناعات  إلى معرض  باإلضافة  الفضاءات  هذه 
التقليدية المقام بساحة الثورة "إقباال الفتا" لضيوف 
المدينة، الذين أبدوا اهتماما بالبعد اإلفريقي للحرف 
بالمناسبة  واقتنوا  الجزائرية  التقليدية  والصناعات 
قطع حلي و مستلزمات تجميل طبيعية، كما لوحظ. 
كما اغتنمت بعض الوفود المقيمة بعنابة في إطار 
الفرصة  الوفد األوغندي  بينهم  الشان من  تظاهرة 
على  بعنابة  المتواجدة  الرياضية  المرافق  لزيارة 
و  بسرايدي  الرياضية  النخبة  تأهيل  مركز  غرار 
المسابح البلدية إلى جانب ملعبي 19 ماي 1956 و 

العقيد شابو، كما تمت اإلشارة إليه.
�ش.ز/واج

بجاية  التابعة ألمن والية  السادس  الحضري  لألمن  الشرطة  تمكنت عناصر 
خالل هذا األسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة يحترف بيع و 
ترويج المهلوسات على مستوى مواقف الحافالت بقرية إغيل أوعزوق ببجاية.
إثر معلومات واردة إلى مصالح الشرطة حول  العملية جاءت على  تفاصيل 
وجود شخص مشبوه  يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى قرية إغيل 
أوعزوق بجاية متخذا من موقف الحافالت المحادي إلى إكمالية بوعكاز مكانا 
المدني، وبعد  بالزي  الشرطة  لعناصر  تم توجيه دورية  لترويجها، فور ذلك 
عملية الترصد تم معاينة المشتبه فيه بعين المكان وهو بصدد بيع المهلوسات 

لشابين جاءا على متن دراجة نارية، ليتم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه 
في حالة تلبس بينما تمكن سائق الدراجة النارية ومرافقه من الفرار نحو وجهة 
مجهولة، وقد ضبط بحوزة المشتبه فيه كمية من األقراص المهلوسة من نوع 
بريغابالين وكيتيل مقطعة ومهيأة للبيع، باإلضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 8700 
دج مشكل من مختلف الفئات النقدية يعد من عائدات الترويج، وقد تم إنجاز 
ملف جزائي ضد المشتبه فيه ألجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع 
بطريقة غير شرعية، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر 
ضده أمر إيداع .         حياة �سرتاح

للفالحة  الدولي  وهران  معرض  شهد 
طبعته  في  إكسبو-2023(  )أقريبرو- 
السادسة الذي اختتمت فعالياته أمس األول 
اتفاقيات  عدة  إبرام  البالد  غرب  بعاصمة 
لدى  علم  حسبما  المشاركين،  بين  تعاون 

األمينة العامة للتظاهرة عيوني إكرام.
هامش  على  تم  أنه  المصدر  ذات  وأوضح 
ثنائية  تعاون  اتفاقيات  إبرام  الطبعة  هذه 
في  المشاركة  المؤسسات  من  العديد  بين 

وإقتناء  الخبرات  تبادل  بهدف  المعرض 
وقد  تكنولوجية.  حلول  واستعمال  منتجات 
بين  تعاون  اتفاقية  الصدد  هذا  في  أبرمت 
الفالحي  لإلنتاج  سوناطراك  مجمع  فرع 
فود"  غرين  "البركة  الخاصة  والمؤسسة 
المتخصصة في إنتاج البيوت البالستيكية من 
أجل دراسة إمكانية استغالل تلك البيوت في 
المزارع التي يشرف عليها الفرع المذكور 
التظاهرة  هذه  استقطبت  وقد  بالوطن. 

أربعة  مدار  على  نظمتها  التي  االقتصادية 
المعارض  لتنظيم  االتصال  مؤسسة  أيام 
بن  "محمد  المؤتمرات  بمركز  "انكوب" 
من  زائر  آالف   8 زهاء  لوهران  أحمد" 
ما  وفق  الفالحة,  بعالم  والمهتمين  المهنيين 
أبرزته عيوني إكرام. للتذكير فقد شهد هذا 
50 مؤسسة من  الدولي مشاركة  المعرض 
الجزائر و تونس و ليبيا و فرنسا متخصصة 
والخدمات  الصناعات  من  العديد  في 

المرتبطة بقطاع الفالحة على غرار العتاد 
الري  وأجهزة  الحيوانات  وتربية  الفالحي 
وإنتاج األسمدة وأخرى مختصة في مجال 
إبراز  إلى  الحدث  هذا  ويرمي  التغليف. 
مجال  في  للجزائر  االقتصادية  المؤهالت 
تحديد  على  المهنيين  ومساعدة  الفالحة 
إضافة  الخبرات،  وتبادل  االستثمار  فرص 
واألجانب  الوطنيين  المشاركين  تمكين  إلى 
من عرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاريعهم 

المجال  في  التكنولوجيات  أحدث  وإبراز 
المحلية  السوق  على  واالطالع  الفالحي 
قدمت  وقد  العالمية.  السوق  وإمكانيات 
لخبراء  مداخالت  التظاهرة  هذه  خالل 
وباحثين جزائريين حول عدة مواضيع مثل 
األمن الغذائي وتنمية إنتاج اللحوم البيضاء 
االنحباس  آثار  معالجة  وكيفية  والحمراء 

الحراري وتراجع التساقطات المطرية.
�ش.زمو�ش/واج
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ي�صتقبل اأوىل �صحنات خام احلديد عرب القطار

 ا�ستقبل مركب ال�سركة اجلزائرية -القطرية للحديد وال�سلب ببالرة بامليلية بوالية جيجل م�ساء اأم�س االأول اأوىل

 �سحنات احلديد اخلام عرب القطار انطالقا من ميناء جن جن مبعدل 3 اآالف طن يوميا.

بهدف تبادل اخلربات واإقتناء منتجات وا�ستعمال حلول تكنولوجية

اإبرام عدة اتفاقيات تعاون على هام�س معر�س وهران الدويل للفالحة

بجاية:

الأمن احل�صري ال�صاد�س يطيح مبروج للمهلو�صات مبواقف احلافالت  

على هام�س فعاليات بطولة اأمم اإفريقيا لكرة القدم لالعبني املحليني

املعامل واملواقع الأثرية بعنابة ت�صتقبل الزوار الأفارقة 

حفاظا على اأمن و�سالمة املواطنني و ممتلكاتهم

�صرطة غرداية توا�صل عملياتها الأمنية لأوكار اجلرمية



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. 



 واصل نابولي تمسكه بصدارة الدوري اإليطالي، 
بعدما تغلب على مضيفه ساليرنيتانا، بهدفين دون 
رد، مساء أول أمس، ضمن مباريات الجولة 19 
الثنائي  نابولي  هدفي  وسجل  المسابقة،  عمر  من 

جيوفاني دي لورينزو وفيكتور أوسيمين.
نابولي  فإن  لإلحصائيات،  "أوبتا"  وبحسب شبكة 
هو الفريق الثالث في تاريخ الكالتشيو، الذي يصل 
إلى 50 نقطة أو أكثر، خالل النصف األول من 
موسم واحد في الدوري اإليطالي، بعد جوفنتوس 
وإنتر، وذلك في حقبة احتساب الفوز ب 3 نقاط.

لقب  استعادة  نحو  ثابتة  بخطى  نابولي  ويسير 
التي  األخيرة  المرة  بأن  علما  اإليطالي،  الدوري 
حصد فيها لقب الكالتشيو كان في موسم 1989-
1990، ويبتعد فريق الجنوب اإليطالي بفارق 12 
نقطة كاملة أمام ميالن الوصيف، وللروسونيري 

مباراة مؤجلة أمام التسيو، ستقام يوم غد المقبل.
ميركاتو  "توتو  موقع  ذكر  أخرى،  جهة  من 
ويب" اإليطالي أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني 
اإليطالي،  بالدوري  تاريخيا  رقما  حقق  لنابولي، 

بعدما قاد فريقه للفوز على ساليرنتانا.
صاحب  المدرب  أصبح  سباليتي  أن  وأضاف 

الدوري اإليطالي  أكبر عدد من االنتصارات في 
برصيد 276 انتصارا.

سكوديتو  لقب  لتحقيق  األقرب  هو  نابولي  ويعد 
هذا الموسم، في ظل أدائه ونتائجه المميزة، حيث 
األول من  الدور  في  فقط  نقاط   7 يهدر سوى  لم 

البطولة، فجمع 50 نقطة من أصل 57.
الوكاالت
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ب�أوامر رئي�س الفريق فلورنتينو بيريز

ريال مدريد يطوي 
�صفحة مبابي اإلى الأبد

صحفية  تقارير   ذكرت 
ريال  نادي  إدارة  أن 
تنوي  ال  اإلسباني  مدريد 
الدخول مجددا في صراع 
ضم كيليان مبابي مهاجم 
جيرمان  سان  باريس 
الفرنسي، الذي كان قريبا 
قميص  ارتداء  من  للغاية 
قبل  فرنسا،  نهاية عقده مع بطل  بعد   ،2022 الريال في صيف 
بامتيازات   2025 حتى  االستمرار  ويقرر  النهاية  في  يوافق  أن 

مالية كبيرة.
مدريد،  ريال  إلدارة  مثّل صدمة  جيرمان  سان  لباريس  التجديد 
دخول  عدم  قرر  الذي  بيريز  فلورنتينو  النادي  رئيس  خاصة 
سباق ضم مبابي بما يحتويه من أزمات مجددا، وأشارت صحيفة 
دخول  لعدم  بيريز  دعت  التي  األسباب  إلى  اإلسبانية،  "ماركا" 

صراع ضم مبابي مرة أخرى.
وأوضح التقرير أن مبابي يعاني في الوقت الحالي من خالفات مع 
إدارة ناديه، وهي بيئة ال تريد إدارة ملعب "سانتياغو بيرنابيو" 

الدخول فيها خالل الوقت الراهن.
ودخل ريال مدريد في خالفات مع باريس في أوقات سابقة على 
الالعب،  النادي في ضم  العلنية بشأن رغبة  التصريحات  خلفية 

وهو ما أغضب ممثلي بطل فرنسا وقتها.
ورغم اإليمان بإمكانيات مبابي، فإن ما قدمه البرازيلي فينيسيوس 
المحلي  الدوري  للقبي  الفريق  وقيادته  الماضي  الموسم  جونيور 
ودوري أبطال أوروبا، ساهم في رفع قيمته داخل النادي، ما منحه 
عقدا أفضل وحوله لمحور االهتمام في العاصمة اإلسبانية خالل 

السنوات المقبلة.
باريس  مع  مبابي  أزمات  أن  الريال  يدرك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كبيرة  امتيازات  على  الحصول  الالعب  محاوالت  في  تتلخص 
وعدم صفاء األجواء داخل غرفة خلع مالبس النادي المزدحمة 

بالنجوم.
الميركاتو  في  االهتمام  محور  هو  مبابي  يبقى  ذلك،  كل  ورغم 
للعديد من األندية، لكن ريال مدريد ال ينوي الدخول في الصفقة 

بعد سيناريوهات الموسم الماضي.
الوكاالت

الن�دي الإيط�لي قد يمنحه من�صب� اإداري� 

 اإبراهيموفيت�ش ي�صدم ميالن
 ويتجه لتعليق حذائه

صحفية،  تقارير  ذكرت 
زالتان  السويدي  أن 
مهاجم  إبراهيموفيتش 
لتعليق  يتجه  ميالن، 
اعتزال  وإعالن  حذائه 

كرة القدم.
صحيفة  وبحسب 
"الغازيتا ديللو سبورت" 
اإلصابة  من  اآلن  حتى  يتعاف  لم  إبراهيموفيتش  فإن  اإليطالية، 
أن  وأضافت  الماضية،  األشهر  في  منها  عانى  التي  الطويلة 
الجراحة  من  التعافي  عملية  يواصل  يزال  ال  السويدي  المهاجم 
التي أجراها، الفتة إلى أنه من الصعب تحديد موعد عودته إلى 

المالعب.
زالتان  رؤية  مستحيال  يكون  يكاد  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
على أرض الملعب في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 بدوري 
المقبل،  فيفري  منتصف  اإلنجليزي،  توتنهام  أمام  أوروبا  أبطال 
وختمت: "إبرا قد يتجه العتزال كرة القدم، لكنه سيبقى في ميالن، 
كسفير  أو  الفني  الجهاز  ضمن  أو  إداري  دور  على  وسيحصل 

للنادي".
الوكاالت

عن  ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورغن   أعرب 
تقبله نتيجة التعادل دون أهداف أمام تشيلسي، في 
المباراة التي أقيمت على ملعب أنفليد، أول أمس، 
ضمن الجولة 21 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة لشبكة 
بصورة  األول  الشوط  "بدأنا  سبورت":  تي  "بي 
جيدة، وكذلك األمر في بداية الشوط الثاني، كانت 
لدينا فترات جيدة، لكن لم نحافظ عليها«. وأضاف: 
وهذه خطوة  لخطوات صغيرة،  االستعداد  "علينا 
صغيرة، خرجنا بشباك نظيفة أمام تشيلسي، لكن 
لم نخلق الكثير من الفرص، وكانت لديهم بعض 
وتنظيم  بشغف  الثاني  الشوط  في  دافعنا  الفرص، 
واضح، لكن تراجعنا بشدة في تلك اللحظات، وفي 
تلك  تقبل  فعلينا   ،)0-0( بالتعادل  بأس  ال  النهاية 
الفريقين  كال  ذلك،  على  البناء  يمكننا  الخطوات، 

لعبا بقوة كبيرة".
كما أبدى كلوب سعادته بالوصول إلى المباراة رقم 
التدريبية، من خالل مواجهة  1000 في مسيرته 
تشيلسي، وتولى كلوب تدريب ماينتس، وبوروسيا 
دورتموند قبل ليفربول، وأحرز العديد من األلقاب، 

أهمهما دوري أبطال أوروبا مع الريدز.
وقال المدرب األلماني: "أمر جنوني، لم أفكر أبًدا 
في هذا النوع من األرقام، ولم أفكر مطلًقا في أنه 
أن  عليك  طويلة،  لفترة  بذلك  بالقيام  لي  سيسمح 
ما«،  بطريقة  هناك  إلى  وتصل  عاًما   22 تعمل 
وأضاف: "أنا حًقا مبارك.. أعطتني 3 أندية رائعة 
ما،  مكان  إلى  تأتي  عندما  بعملي،  للقيام  فرصة 
وأنا  األمور،  ستسير  كيف  أبدا  تعرف  ال  فأنت 

ألف  األشياء،  حدوث  كيفية  بشأن  حًقا  محظوظ 
مباراة رقم جنوني«.

األندية  في  أحبها  التي  بالمهمة  قمت  "لقد  وتابع: 
التي أحبها.. لقد أنعم الله علّي حًقا، ما زلت أستمتع 
باألمر بالتأكيد، ربما يجب أن يحصل الناس على 
شرف الحصول على 1000 مباراة جيدة، لكنني 
لست متأكدا من أن أي شخص سيبلغ من العمر ما 

يكفي للقيام بذلك!".
الوكاالت 

المدرب �صب�ليتي يدخل ت�ريخ الك�لت�صيو برقم ا�صتثن�ئي

اأ�صخم حفل يحتفي

 ب�صن�ع الترفيه في الع�لم 

العربي يق�م في ال�صعودية

حكيمي ينال جائزة 
الريا�صي املف�صل يف 

مهرجان "جوي اأووردز"
نادي  نجم  حكيمي،  أشرف  المغربي   نال 
جائزة  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 
الرياضي المفضل، في مهرجان صناع الترفيه 

"جوي أووردز«. 
صالح  محمد  المصري  على  حكيمي  وتفوق 
سالم  والسعودي  اإلنجليزي،  ليفربول  نجم 
يزيد  الراليات  سائق  ومواطنه  الدوسري، 

الراجحي. 
وسلم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة 
المفضل  الرياضي  جائزة  للترفيه،  العامة 
أصوات  وتعالت  ووالدته،  حكيمي  ألشرف 
بتقبيل  الشيخ  آل  قيام  بعد  بالتصفيق  الحضور 

رأس والدة حكيمي.
نادي  نادي  نجم  رونالدو  كريستيانو  ووجه 
الحفل،  أثناء  للجماهير  فيديو  رسالة  النصر، 
بسبب  المهرجان  عن  غيابه  عن  فيها  اعتذر 
األول  لظهوره  يستعد  إذ  بالتدريبات،  التزامه 
مع العالمي أمام االتفاق اليوم، في الجولة 14 

من دوري روشن السعودي للمحترفين.
حفل  أضخم  أووردز"  "جوي  مهرجان  ويعد 
في  العربي  العالم  في  الترفيه  بصناع  يحتفي 
والموسيقى  والدراما  والسينما  الفن  مجال 
والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية 

ضمن فعاليات موسم الرياض.
الوكاالت

كلوب: "التعادل اأمام ت�صيل�صي نتيجة 
ل باأ�ش بها ويمكننا البناء على ذلك"

نابولي يفوز ويعادل 
رقم جوفنتو�ش واإنتر التاريخي

الح�لة البدنية والفنية لنيم�ر تثير المخ�وف

غالتيه يك�صف عن اأزمة باري�ش قبل مواجهة بايرن ميونخ
 أقر المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان كريستوف 
قبل  فريقه  صفوف  في  واضحة  أزمة  بوجود  غالتيه 

مواجهة بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
اإلعالم  وسائل  أبرزتها  تصريحات  في  غالتيه  وقال 
الفرنسية: "ال أشعر بالقلق من مواجهة بايرن ميونخ، 
كيمبيمبي«،  برسنيل  بغياب  بالفعل  تأثر  الفريق  ولكن 
للتدريبات  كيمبيمبي  يعود  أن  المنتظر  "من  وأضاف: 
في غضون 8 إلى 10 أيام، فهو ركيزة مهمة وأساسية، 
للعودة  مدى جاهزيته  لنرى  بأول  أوال  حالته  ونراقب 
ال  "بالتأكيد  الفرنسي:  المدرب  للمباريات«.وصرح 
يرضيني األداء الدفاعي للفريق، لقد تضرر بي إس جي 
كثيرا بغياب برسنيل كيمبيمبي طوال الفترة الماضية، 

الملعب وهو مؤثر«، وأتم تصريحاته  قائد داخل  فهو 
في هذا الشأن فقال: "كيمبيمبي يتمتع بمزايا عديدة مثل 
القوة والسرعة وإجادة اللعب بالقدم اليسرى، لكن األداء 
الدفاعي بشكل عام ال يرضيني، وال يتعلق بالعبي خط 
ميونخ  بايرن  فريق  إس جي  بي  فقط«.ويلتقي  الدفاع 
ذهابا في حديقة األمراء يوم 14 فيفري، ويتجدد اللقاء 
أليانز أرينا يوم 8 مارس.وفي نفس السياق،  إيابا في 
مهاجم  نيمار جونيور،  البرازيلي  النجم  أزمات  تتجدد 
حين  من  الفرنسي  ناديه  مع  جيرمان،  سان  باريس 
أن  الفرنسية،  "ليكيب"  صحيفة  كشفت  حيث  آلخر، 
المخاوف  تثير  البرازيلي،  للنجم  والفنية  البدنية  الحالة 

قبل 23 يوما من مباراة بايرن ميونخ.

بعد  يستعد  لم  نيمار  أن  الفرنسية  الصحيفة  وذكرت 
المستوى الذي كان عليه قبل كأس العالم 2022، حيث 
تأثر بدنيا بإصابته في الكاحل أثناء منافسات المونديال، 

وقدم أداء متواضعا في الفترة األخيرة.
في  حرجا  يجد  لم  غالتيه،  المدرب  أن  إلى  ولفتت 
االعتراف بعدم رضاه عن األداء الجماعي للفريق قبل 
مواجهة باييس دي كاسيل، في كأس فرنسا، وأشارت 
باريس  بين  الكبيرة  الفنية  الفوارق  رغم  أنه  إلى 
غالتيه  أن  إال  السادسة،  الدرجة  أندية  أحد  ومنافسه، 
أغلق الباب أمام إمكانية إراحة أحد نجوم الفريق بقوله 

"سنخوض المباراة بأقوى تشكيل ممكن لدينا".
الوكاالت 

عرب عن �صع�دته ببلوغ املب�راة رقم 1000 يف م�صريته التدريبية 



 واصل نابولي تمسكه بصدارة الدوري اإليطالي، 
بعدما تغلب على مضيفه ساليرنيتانا، بهدفين دون 
رد، مساء أول أمس، ضمن مباريات الجولة 19 
الثنائي  نابولي  هدفي  وسجل  المسابقة،  عمر  من 

جيوفاني دي لورينزو وفيكتور أوسيمين.
نابولي  فإن  لإلحصائيات،  "أوبتا"  وبحسب شبكة 
هو الفريق الثالث في تاريخ الكالتشيو، الذي يصل 
إلى 50 نقطة أو أكثر، خالل النصف األول من 
موسم واحد في الدوري اإليطالي، بعد جوفنتوس 
وإنتر، وذلك في حقبة احتساب الفوز ب 3 نقاط.

لقب  استعادة  نحو  ثابتة  بخطى  نابولي  ويسير 
التي  األخيرة  المرة  بأن  علما  اإليطالي،  الدوري 
حصد فيها لقب الكالتشيو كان في موسم 1989-

1990، ويبتعد فريق الجنوب اإليطالي بفارق 12 
نقطة كاملة أمام ميالن الوصيف، وللروسونيري 

مباراة مؤجلة أمام التسيو، ستقام يوم غد المقبل.
ميركاتو  "توتو  موقع  ذكر  أخرى،  جهة  من 
ويب" اإليطالي أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني 
اإليطالي،  بالدوري  تاريخيا  رقما  حقق  لنابولي، 

بعدما قاد فريقه للفوز على ساليرنتانا.
صاحب  المدرب  أصبح  سباليتي  أن  وأضاف 

الدوري اإليطالي  أكبر عدد من االنتصارات في 
برصيد 276 انتصارا.

سكوديتو  لقب  لتحقيق  األقرب  هو  نابولي  ويعد 
هذا الموسم، في ظل أدائه ونتائجه المميزة، حيث 
األول من  الدور  في  فقط  نقاط   7 يهدر سوى  لم 

البطولة، فجمع 50 نقطة من أصل 57.
الوكاالت
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ريا�ضي
ب�أوامر رئي�س الفريق فلورنتينو بيريز

ريال مدريد يطوي 
�صفحة مبابي اإلى الأبد

صحفية  تقارير   ذكرت 
ريال  نادي  إدارة  أن 
تنوي  ال  اإلسباني  مدريد 
الدخول مجددا في صراع 
ضم كيليان مبابي مهاجم 
جيرمان  سان  باريس 
الفرنسي، الذي كان قريبا 
قميص  ارتداء  من  للغاية 
قبل  فرنسا،  نهاية عقده مع بطل  بعد   ،2022 الريال في صيف 
بامتيازات   2025 حتى  االستمرار  ويقرر  النهاية  في  يوافق  أن 

مالية كبيرة.
مدريد،  ريال  إلدارة  مثّل صدمة  جيرمان  سان  لباريس  التجديد 
دخول  عدم  قرر  الذي  بيريز  فلورنتينو  النادي  رئيس  خاصة 
سباق ضم مبابي بما يحتويه من أزمات مجددا، وأشارت صحيفة 
دخول  لعدم  بيريز  دعت  التي  األسباب  إلى  اإلسبانية،  "ماركا" 

صراع ضم مبابي مرة أخرى.
وأوضح التقرير أن مبابي يعاني في الوقت الحالي من خالفات مع 
إدارة ناديه، وهي بيئة ال تريد إدارة ملعب "سانتياغو بيرنابيو" 

الدخول فيها خالل الوقت الراهن.
ودخل ريال مدريد في خالفات مع باريس في أوقات سابقة على 
الالعب،  النادي في ضم  العلنية بشأن رغبة  التصريحات  خلفية 

وهو ما أغضب ممثلي بطل فرنسا وقتها.
ورغم اإليمان بإمكانيات مبابي، فإن ما قدمه البرازيلي فينيسيوس 
المحلي  الدوري  للقبي  الفريق  وقيادته  الماضي  الموسم  جونيور 
ودوري أبطال أوروبا، ساهم في رفع قيمته داخل النادي، ما منحه 
عقدا أفضل وحوله لمحور االهتمام في العاصمة اإلسبانية خالل 

السنوات المقبلة.
باريس  مع  مبابي  أزمات  أن  الريال  يدرك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كبيرة  امتيازات  على  الحصول  الالعب  محاوالت  في  تتلخص 
وعدم صفاء األجواء داخل غرفة خلع مالبس النادي المزدحمة 

بالنجوم.
الميركاتو  في  االهتمام  محور  هو  مبابي  يبقى  ذلك،  كل  ورغم 
للعديد من األندية، لكن ريال مدريد ال ينوي الدخول في الصفقة 

بعد سيناريوهات الموسم الماضي.
الوكاالت

الن�دي الإيط�لي قد يمنحه من�صب� اإداري� 

 اإبراهيموفيت�ش ي�صدم ميالن
 ويتجه لتعليق حذائه

صحفية،  تقارير  ذكرت 
زالتان  السويدي  أن 
مهاجم  إبراهيموفيتش 
لتعليق  يتجه  ميالن، 
اعتزال  وإعالن  حذائه 

كرة القدم.
صحيفة  وبحسب 
"الغازيتا ديللو سبورت" 
اإلصابة  من  اآلن  حتى  يتعاف  لم  إبراهيموفيتش  فإن  اإليطالية، 
أن  وأضافت  الماضية،  األشهر  في  منها  عانى  التي  الطويلة 
الجراحة  من  التعافي  عملية  يواصل  يزال  ال  السويدي  المهاجم 
التي أجراها، الفتة إلى أنه من الصعب تحديد موعد عودته إلى 

المالعب.
زالتان  رؤية  مستحيال  يكون  يكاد  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
على أرض الملعب في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 بدوري 
المقبل،  فيفري  منتصف  اإلنجليزي،  توتنهام  أمام  أوروبا  أبطال 
وختمت: "إبرا قد يتجه العتزال كرة القدم، لكنه سيبقى في ميالن، 
كسفير  أو  الفني  الجهاز  ضمن  أو  إداري  دور  على  وسيحصل 

للنادي".
الوكاالت

 جدد ت�أكيده على وجود اإرادة

 �ضيا�ضية الإنجاح التظاهرات الريا�ضية

"المردود الفني يتح�صن من مقابلة 
لأخرى وهدفنا هو التتويج بلقب بطولة"

 
كشف وزير الشباب والرياضة عبد 
الرزاق سبقاق رضاه التام لما قدمه 

الناخب الوطني مجيد بوقرة والعبيه 
في الشان إلى حد اآلن، وأكد ثقته 
الكبيرة في تألق منتخب المحليين، 

واستغالله لجميع العوامل المتاحة من 
اجل التنافس على اللقب القاري.

وصرح وزير الشباب الرياضة: 
"بصفتي مناصرا لهذا المنتخب 

الوطني المحلي، أظن أن المردود 
الفني يتحسن من مقابلة ألخرى، 

هدفنا هو التتويج بلقب بطولة 
الشان-2022. حاليا مشكل المنشآت 

الرياضية أضحى من الماضي. اليوم بلغنا مستوى عالي من الهياكل الرياضية 
وبالتالي لن يحق لنا الرجوع إلى الخلف، واإلرادة السياسية موجودة إلنجاح 

مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى".
وبخصوص ملعب نيلسون مانديال، قال الوزير سبقاق في تصريحات صحفية 

بعد مباراة الجزائر الموزمبيق: "هذه المالعب تشجعنا على تقديم المزيد 
للجمهور الجزائري الذي يبحث عن كل ما هو جميل، من فضلكم ال تسألوني 

عن األرضيات والمنشآت ألننا تقدمنا فيها، اإلرادة السياسية موجودة وكل 
المنشآت أكد أنها بنيت بسواعد جزائرية"

أما فيما يخص تحية األنصار الذين تواجدوا في المدرجات لرابح ماجر، 
أضاف: "التصفير على العب سابق مثل ماجر يعتبر خطأ، والجمهور اثبت أنه 

صحح خطأه بطريقته الخاصة"
ق.ر

 قدم تمريرتين ح��صمتين وك�ن 

من بين اأح�صن العن��صر اأم�س

 محرز يوا�صل التوهج وي�صاهم 
في فوز ال�صيتي اأمام ولفرهامبتون

 
واصل الدولي الجزائري رياض 
محرز تألقه مع ناديه مانشيستر 

سيتي، وساهم في تمكينه من العودة 
للتنافس على البرومييرليغ، من خالل 
توهجه في المباراة التي جمعت فريقه 

بنادي ولفرهامبتون أمس لحساب 
الجولة الـ21 من البطولة اإلنجليزية 
الممتازة، والتي انتهت بثالثة نظيفة 

لصالح السيتي، سجلها كلها النرويجي 
هاالند، وصنع له منها محرز هدفين.

وبرز قائد الخضر منذ بداية المباراة، 
حيث تصدى حارس ولفرهامبتون 
لفتحته في الدقيقة الثانية، كما أقلق 

محرز دفاع الخصم كثيرا، وكان وراء تسجيل الهدف األول في الدقيقة الـ40، 
لما راوغ مدافعين، ومرر الكرة نحو ديبورين الذي حولها لهاالند، هذا األخير 
فتح باب التسجيل برأسية محكمة، وتمكن مع بداية المرحلة الثانية من تسجيل 

هدف ثان، قبل أن يخطف محرز الكرة بعد خطأ من حارس الخصم، ويمررها 
لهاالند الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث، وكاد محرز أن يسجل الهدف 

الرابع براسية لوال أن الكرة مرت جانبية بقليل.
وفي الدقيقة الـ66، استغل محرز تمريرة ديبروين لينفرد بالحارس جوزي 

سا، ويسجل هدفا جميال، لكن حكم المباراة رفضه معلنا عن وضعية تسلل بعد 
اللجوء لتقنية الفار، وقبل نهاية الوقت األصلي بعشر دقائق، قرر المدرب بيب 

غوارديوال تعويضه بالمهاجم الشاب بالمرن بعدما ضمن الفوز بنسية كبيرة.
ق.ر

لم ي�صجل اأي فوز خالل م�ص�ركته في موندي�ل كرة اليد

 منتخب كرة اليد لحفظ 
ماء الوجه امام تون�ش

 
يسعى المنتخب الوطني لكرة 

اليد لتفادي الخروج خالي 
الوفاض من بطولة العالم 

2023، عندما يواجه المنتخب 
التونسي، في ثالث مباراة له في 

كأس الرئيس، وهي المواجهة 
المبرمجة اليوم.

وكان أشبال المدرب غربي قد 
تكبدوا هزيمة جديدة، ضمن 

منافسة كأس الرئيس، التي تقام 
ضمن فعاليات بطولة العالم 

لكرة اليد، الجارية حاليا ببولونيا 
والسويد، وجاءت الخسارة 

الجديدة، للمنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب المغربي، بنتيجة 27- 28.
وتعد الهزيمة أمام المغرب، الثانية للمنتخب الوطني، بعد الخسارة في المباراة 

األولى من كأس الرئيس، أمام مقدونيا بنتيجة عريضة 25-40.
ويحتل المنتخب الجزائري لكرة اليد المركز األخير، في مجموعته، ضمن 
مباريات كأس الرئيس، من دون رصيد، وتضم المجموعة كل من تونس 

والمغرب ومقدونيا باإلضافة إلى الجزائر.
ق.ر

عن  ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورغن   أعرب 
تقبله نتيجة التعادل دون أهداف أمام تشيلسي، في 
المباراة التي أقيمت على ملعب أنفليد، أول أمس، 
ضمن الجولة 21 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة لشبكة 
بصورة  األول  الشوط  "بدأنا  سبورت":  تي  "بي 
جيدة، وكذلك األمر في بداية الشوط الثاني، كانت 
لدينا فترات جيدة، لكن لم نحافظ عليها«. وأضاف: 
وهذه خطوة  لخطوات صغيرة،  االستعداد  "علينا 
صغيرة، خرجنا بشباك نظيفة أمام تشيلسي، لكن 
لم نخلق الكثير من الفرص، وكانت لديهم بعض 
وتنظيم  بشغف  الثاني  الشوط  في  دافعنا  الفرص، 
واضح، لكن تراجعنا بشدة في تلك اللحظات، وفي 
تلك  تقبل  فعلينا   ،)0-0( بالتعادل  بأس  ال  النهاية 
الفريقين  كال  ذلك،  على  البناء  يمكننا  الخطوات، 

لعبا بقوة كبيرة".
كما أبدى كلوب سعادته بالوصول إلى المباراة رقم 
التدريبية، من خالل مواجهة  1000 في مسيرته 
تشيلسي، وتولى كلوب تدريب ماينتس، وبوروسيا 
دورتموند قبل ليفربول، وأحرز العديد من األلقاب، 

أهمهما دوري أبطال أوروبا مع الريدز.
وقال المدرب األلماني: "أمر جنوني، لم أفكر أبًدا 
في هذا النوع من األرقام، ولم أفكر مطلًقا في أنه 
أن  عليك  طويلة،  لفترة  بذلك  بالقيام  لي  سيسمح 
ما«،  بطريقة  هناك  إلى  وتصل  عاًما   22 تعمل 
وأضاف: "أنا حًقا مبارك.. أعطتني 3 أندية رائعة 
ما،  مكان  إلى  تأتي  عندما  بعملي،  للقيام  فرصة 
وأنا  األمور،  ستسير  كيف  أبدا  تعرف  ال  فأنت 

ألف  األشياء،  حدوث  كيفية  بشأن  حًقا  محظوظ 
مباراة رقم جنوني«.

األندية  في  أحبها  التي  بالمهمة  قمت  "لقد  وتابع: 
التي أحبها.. لقد أنعم الله علّي حًقا، ما زلت أستمتع 
باألمر بالتأكيد، ربما يجب أن يحصل الناس على 
شرف الحصول على 1000 مباراة جيدة، لكنني 
لست متأكدا من أن أي شخص سيبلغ من العمر ما 

يكفي للقيام بذلك!".
الوكاالت 

 ق.ر

عبر مجيد بوقرة مدرب المنتخب 
الوطني لالعبين المحليين عن 
سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي 

الشان، وفي المركز األول، 
ودافع عن عناصره بشدة، داعيا 
الجميع لمؤازرتهم وعدم الضغط 
عليهم، وذلك من أجل مساعدتهم 

في التألق.
وصرح بوقرة خالل الندوة 

الصحفية التي عقدها بعد الفوز 
امام الموزمبيق: "أنا سعيد 

بتحقيق العالمة الكاملة )3/3(، 
ولم نتلق أي هدف، كما أنني 

منحت الفرصة لعناصر أخرى 
للبروز، قدمنا شوطا أوال جيدا 

وكنا قادرين على أن نكون أكثر 
فاعلية في الهجوم لكن ذلك لم 
يحدث، وفي المرحلة الثانية، 
رمى الفريق الموزمبيقي بكل 

ثقله ولعب الكل في الكل، وهو ما 
جعلنا نتراجع الى الخلف"

وأضاف ذات المتحدث: "أشكر 
جميع الالعبين واألصعب 

في انتظارنا خالل الدور ربع 
النهائي، ليس من الصعب 

التواجد ضمن المنتخب المحلي، 

ألن األمر يتطلب الكثير من 
الطموحات. تبقى تنقصنا اللمسة 

األخيرة وهذا يعود الى عدة 
عوامل وهي: الثقة، التركيز 

والرؤية الواضحة في اللعب. 
علينا أن نستغل نقاط قوتنا في 

ظل عدم تلقينا أهداف وهذا هو 
األهم، أتمنى أن يتحلى الالعبون 

أكثر بالفعالية في المستقبل. ال 
يمكن المقارنة بين هذا الفريق 

وفريق آخر ألنه أمر يجعل 
الالعبين تحت الضغط، سيما 

وأنهم يرغبون في الذهاب بعيدا"
وقال بوقرة: "فيما يخص اللقاء، 

لعبنا بطريقة مباشرة وعلى 
األجنحة، واثقون في أنفسنا 

في ظل امتالكنا لعناصر لديها 
القدرة في اللعب، مع العلم أنهم 

ينتمون الى البطولة المحلية وهو 
ما يجعلهم يجدون صعوبات، 

لذا يجب تشجيعهم وتفادي 
انتقادهم بشدة حول نقص الفعالية 

الهجومية، قربي من الالعبين 
جعلني أدرك أنهم يحسون بنوع 
من النقص في الثقة، أفضل أن 

تنتقدونني أنا وليس الالعبين. فيما 
يخص مقابلة الدور ربع النهائي 

فنحن سعداء أننا سنلعب مرة 
أخرى ببراقي وهو ملعب وجد 
فيه الفريق معالمه. اللقاء القادم 

يكتسي خاصية االقصاء المباشر 
وهو ما يجعله قويا وصعبا جدا، 

وسيلعب على جزئيات. وإذا 
أردنا الذهاب بعيدا علينا الفوز 

بمثل هذه المباريات«.

حقق المنتخب المحلي التأهل إلى الدور 
الثاني من منافسات بطولة أفريقيا لالعبين 

المحليين بعد فوزه، في ملعب نيلسون 
مانديال، على منتخب موزمبيق بهدف 

وحيد، ويبرز بعد هذا اإلنجاز الكثير من 
اإليجابيات لكتيبة المدرب مجيد بوقرة، وذلك 

قبل استكمال رحلة البطولة في الدور ربع 
النهائي، وتحقيق هدف التتويج الذي كان قد 

حددته االتحادية الجزائرية لكرة القدم.
أُولى اإليجابيات التي كسبها منتخب المحليين 

من خالل تأهله متصدراً بـ3 انتصارات، 
بقاؤه في مواجهة منافسيه على أرض 

ملعب نيلسون مانديال، في العاصمة، لكون 
تأهله ثانياً كان قد يعني توجهه إلى ملعب 

19 ماي، في مدينة عنابة لمواجهة أحد 
متصدري المجموعة الثانية، وهذا في ظل 
تأقلم رفقاء عبد الرحمن مزيان مع الملعب 

الذي يلعبون فيه حالياً.
النقطة الثانية األخرى تتعلق بالمردود الفني 

لالعبي المنتخب المحلي، إذ أكدوا قوتهم 

في الكرات الثابتة خالل هذه البطولة، لكون 
األهداف الثالثة التي سجلوها أمام ليبيا ثم 

إثيوبيا وموزمبيق جاءت بتلك الطريقة، 
وهو ما يُعتبر سالحاً مهماً لعناصر الخضر 
في األدوار المقبلة، رغم أن هناك تساؤالت 
كثيرة تطرح عن العقم الهجومي الذي يعاني 

منه رفقاء المهاجم كريم عريبي.
المردود المتواضع في الخط األمامي 

للخضر، يقابله مردود رائع من الناحية 
الدفاعية، إذ حافظ الحارس أليكسيس قندوز، 

على نظافة شباكه في اللقاءات الثالثة 
الماضية في دور المجموعات، وهو ما يعد 

مكسبا للثقة قبل المباريات الصعبة التي 
تنتظرهم في األدوار المقبلة.

وسمحت مباراة موزمبيق للمدرب بوقرة، 
بتجريب بعض األسماء في هذه الدورة، 

وذلك بعد ضمان التأهل في أول لقاءين، ما 
يعني الوقوف على مردود أغلب العناصر 

القادرة على أن تكون في الموعد خالل 
المباريات القادمة، على غرار الظهير األيمن 
سعدي رضواني، الذي قدم مردودا رائعا في 

أول لقاء له كأساسي، وتوج كذلك بجائزة 
رجل المباراة.

ق.ر

يعتبر حضور الناخب الوطني جمال بلماضي لمباريات المنتخب 
الوطني المحلي في الشان عامال محفزا بالنسبة لالعبين، كما أن 

إصراره على التنقل وحضور التدريبات زاد من حماس رفقاء الحارس 
أليكسيس قندوز ورغبتهم في التألق والذهاب بعيدا في المنافسة 

اإلفريقية. فقد كشف مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين، تفاصيل 
ما قاله بمدرب المنتخب األول للعناصر المشاركة حاليا في كأس أمم 

أفريقيا للمحليين، حيث قال: "بلماضي يتابعنا بشكل مستمر، لقد حضر 
جميع مبارياتنا في الدور األول، لقد تواجد مع الالعبين أكثر من 

مرة، وعمل على تحفيزهم لتقديم أفضل العروض الممكنة خالل هذه 
البطولة، مؤكدا لهم أن باب المنتخب األول مفتوح للجميع«.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني لالعبين المحليين: "لقد سجل 
حضوره بسيدي موسى حيث تحدث مع الالعبين وهو واع بكل 

الرهانات، كما أقدم له تقارير سيما وأنه يتابع بعض األسماء، وجميع 
العناصر سعيدة بتواجده معنا وأنا كذلك، وقد أوضح لعناصري أن 
كأس أمم أفريقيا للمحليين فرصة ال تعوض من أجل لفت أنظاره، 

والتنافس على مكانة مع المنتخب األول في المستقبل«.
وختم: " بلماضي راض عما نقدمه لحد الساعة، هو يعلم النقائص 
الموجودة على مستوى الكرة المحلية، لكنه سعيد بالنتائج المحققة، 

وأصر على ضرورة المواصلة بنفس المنوال، وحصد المزيد من 
االنتصارات«.

ولم يكشف بوقرة أسماء الالعبين الذين لفتوا أنظار جمال بلماضي، 
مشددا على ضرورة التركيز في المباريات وتفادي مفاجآت غير سارة 

في قادم المشوار. وبرز بلماضي بمتابعته لمباريات المنتخب المحلي 
منذ بداية بطولة "شان 2022" في الجزائر، من أجل الوقوف على 
مستوى بعض األسماء المرشحة لتدعيم تشكيلته في قادم التحديات.

ق.ر

دع� لدعم الالعبين المحليين ووعد ب�لعمل على اللم�صة الأخيرة، بوقرة: المدرب �صب�ليتي يدخل ت�ريخ الك�لت�صيو برقم ا�صتثن�ئي

الت�أهل في ال�صدارة اأبرز الكثير من الإيج�بي�ت في ت�صكيلة المدرب بوقرة

بوقرة اأكد اأنه يقدم له تق�رير بخ�صو�س بع�س العن��صر

اأ�صخم حفل يحتفي

 ب�صن�ع الترفيه في الع�لم 

العربي يق�م في ال�صعودية

حكيمي ينال جائزة 
الريا�صي املف�صل يف 

مهرجان "جوي اأووردز"
نادي  نجم  حكيمي،  أشرف  المغربي   نال 
جائزة  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 
الرياضي المفضل، في مهرجان صناع الترفيه 

"جوي أووردز«. 
صالح  محمد  المصري  على  حكيمي  وتفوق 
سالم  والسعودي  اإلنجليزي،  ليفربول  نجم 
يزيد  الراليات  سائق  ومواطنه  الدوسري، 

الراجحي. 
وسلم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة 
المفضل  الرياضي  جائزة  للترفيه،  العامة 
أصوات  وتعالت  ووالدته،  حكيمي  ألشرف 
بتقبيل  الشيخ  آل  قيام  بعد  بالتصفيق  الحضور 

رأس والدة حكيمي.
نادي  نادي  نجم  رونالدو  كريستيانو  ووجه 
الحفل،  أثناء  للجماهير  فيديو  رسالة  النصر، 
بسبب  المهرجان  عن  غيابه  عن  فيها  اعتذر 
األول  لظهوره  يستعد  إذ  بالتدريبات،  التزامه 
مع العالمي أمام االتفاق اليوم، في الجولة 14 

من دوري روشن السعودي للمحترفين.
حفل  أضخم  أووردز"  "جوي  مهرجان  ويعد 
في  العربي  العالم  في  الترفيه  بصناع  يحتفي 
والموسيقى  والدراما  والسينما  الفن  مجال 
والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية 

ضمن فعاليات موسم الرياض.
الوكاالت

كلوب: "التعادل اأمام ت�صيل�صي نتيجة 
ل باأ�ش بها ويمكننا البناء على ذلك"

 "ربع النهائي �صيكون �صعبا لأنه
 يكت�صي خا�صية الإق�صاء المبا�صر"

نابولي يفوز ويعادل 
رقم جوفنتو�ش واإنتر التاريخي

الكرات الثابتة قوة الدفاع وثراء الت�صكيلة اأهم نقاط قوة الخ�صر

تواجد بلما�صي في ال�صان يحفز المحليين لاللتحاق بالمنتخب الول
الح�لة البدنية والفنية لنيم�ر تثير المخ�وف

غالتيه يك�صف عن اأزمة باري�ش قبل مواجهة بايرن ميونخ
 أقر المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان كريستوف 
قبل  فريقه  صفوف  في  واضحة  أزمة  بوجود  غالتيه 

مواجهة بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
اإلعالم  وسائل  أبرزتها  تصريحات  في  غالتيه  وقال 
الفرنسية: "ال أشعر بالقلق من مواجهة بايرن ميونخ، 
كيمبيمبي«،  برسنيل  بغياب  بالفعل  تأثر  الفريق  ولكن 
للتدريبات  كيمبيمبي  يعود  أن  المنتظر  "من  وأضاف: 
في غضون 8 إلى 10 أيام، فهو ركيزة مهمة وأساسية، 
للعودة  مدى جاهزيته  لنرى  بأول  أوال  حالته  ونراقب 
ال  "بالتأكيد  الفرنسي:  المدرب  للمباريات«.وصرح 
يرضيني األداء الدفاعي للفريق، لقد تضرر بي إس جي 
كثيرا بغياب برسنيل كيمبيمبي طوال الفترة الماضية، 

الملعب وهو مؤثر«، وأتم تصريحاته  قائد داخل  فهو 
في هذا الشأن فقال: "كيمبيمبي يتمتع بمزايا عديدة مثل 
القوة والسرعة وإجادة اللعب بالقدم اليسرى، لكن األداء 
الدفاعي بشكل عام ال يرضيني، وال يتعلق بالعبي خط 
ميونخ  بايرن  فريق  إس جي  بي  فقط«.ويلتقي  الدفاع 
ذهابا في حديقة األمراء يوم 14 فيفري، ويتجدد اللقاء 
أليانز أرينا يوم 8 مارس.وفي نفس السياق،  إيابا في 
مهاجم  نيمار جونيور،  البرازيلي  النجم  أزمات  تتجدد 
حين  من  الفرنسي  ناديه  مع  جيرمان،  سان  باريس 
أن  الفرنسية،  "ليكيب"  صحيفة  كشفت  حيث  آلخر، 
المخاوف  تثير  البرازيلي،  للنجم  والفنية  البدنية  الحالة 

قبل 23 يوما من مباراة بايرن ميونخ.

بعد  يستعد  لم  نيمار  أن  الفرنسية  الصحيفة  وذكرت 
المستوى الذي كان عليه قبل كأس العالم 2022، حيث 
تأثر بدنيا بإصابته في الكاحل أثناء منافسات المونديال، 

وقدم أداء متواضعا في الفترة األخيرة.
في  حرجا  يجد  لم  غالتيه،  المدرب  أن  إلى  ولفتت 
االعتراف بعدم رضاه عن األداء الجماعي للفريق قبل 
مواجهة باييس دي كاسيل، في كأس فرنسا، وأشارت 
باريس  بين  الكبيرة  الفنية  الفوارق  رغم  أنه  إلى 
غالتيه  أن  إال  السادسة،  الدرجة  أندية  أحد  ومنافسه، 
أغلق الباب أمام إمكانية إراحة أحد نجوم الفريق بقوله 

"سنخوض المباراة بأقوى تشكيل ممكن لدينا".
الوكاالت 

عرب عن �صع�دته ببلوغ املب�راة رقم 1000 يف م�صريته التدريبية 
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 تمكنت عناصر األمن الحضري األول 
بأمن والية البيض ، من حجز 147 

وحدة من المشروبات الكحولية وتــوقيف 
خمسة أشخاص مشتبه فيــهم ، تتراوح 

أعمارهم ما بين 28 و 41 سنة.
 تعــود حيثيات القضية، إثــر تحصل 
عناصر األمن الحضري األول على 
معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص 

يبلغ من العمر37 سنة  بتخزين و بيع 
المشروبات الكحولية بدون ترخيص 

، ليتم استغالل المعلومة والترصد 
لتحركات المشتبه فيه إلى غاية توقيفه في 

حالة تلبس، ليتــم تحويلـه رفقة شريكه 
إلى مقر المصلحة  وفتح تحقيـــق في 

القضيــة.
وقد تـم إستصدار إذن بتفتيش محل 

المشتبه فيه و التي كانت إيجابية ، و 
ضبط 14 وحدة من المشروبات الكحولية 

و مبلغ مالي قدره: 10آالف دج  في 
سياق القضية ، تم توقيف شخصين 

آخرين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 
27 و 31 سنة على متن سيارة سياحية 
و بعد تفتيشها تم  العثور على 11وحدة 
من المشروبات الكحولية و مبلغ مالي 

قدره: 38 ألف و 700 دج ، ليتم تحديد 
هوية المشتبه فيه الرئيسي البالغ من 

العمر 41 سنة  الذي بعد إستصدار إذن 
بتفتيش مسكنه تم ضبط 120 وحدة من 

المشروبات الكحولية من نفس النوع 
،وبعد استكمال اإلجراءات القانونية ، تـم 

إنجاز ملف قضائي بخصوص القضية 
وتقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية 

لدى محكمة البيض وفقا إلجراءات 
المثول الفوري،  أين صدر في حقهم  
حكم بستة أشهر حبس نافذة ومصادرة 

المحجوزات .

اأكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز 

احلرا�ش حر�سها على امل�ساهمة يف 

اإجناح العر�ش الكروي الفريقي، الذي 

حتت�سنه اجلزائر من خالل جتنيد 

فرقها ل�سمان تاأمني التزود بالكهرباء 

والغاز. 

ف. م

وقالت المديرية في بيان لها استلمت جريدة 
الرائد نسخة منه، بأنها قد وضعت خطة استثنائية 
إلنجاح الحدث اإلفريقي، من خالل تأمين التزود 

بالكهرباء والغاز طيلة فترة احتضان فعاليات 
البطولة اإلفريقية للمحليين “"الشان"، بالمنشأتين 

التابعتين إلقليم المديرية بالمركب الرياضي 
بالرويبة وكذا الفندق الملكي غولدن توليب 

بالكاليتوس.
وشددت المديرية، على أن مساعيها لتأمين التزود 

بالكهرباء والغاز، لكون شركة سونلغاز أحد 
أعمدة االقتصاد الوطني بامتياز، ومؤسسة فعالة 

في الوسط المجتمعي، ما يستدعي حضورها 
ومشاركتها في انجاح العرس الكروي إلفريقي 

شان 2023، مضيفة بأن الحدث يتطلب إسهامات 
من شأنها تعزيز مكانة الجزائر في اإلرتقاء 

بسمعتها لتضاهي أسمى الدول. 
وأوضحت المديرية في بيانها، "التحضيرات 

شملت مراقبة ومعاينة المحوالت الكهربائية التي 

تزود الملعب، إضافة إلى تنظيف وصيانة كافة 
المنشآت الكهربائية ومعاينة ومراقبة التوصيالت 

الداخلية الغازية للمنشأتين، قصد تلبية االحتياجات 
وتحسين النوعية وضمان ديمومة الخدمة طيلة 

الدورة، إلى جانب صيانة الشبكة الكهربائية 
الممولة لهما". 

وأضافت، "بما أن الرهان على نجاح الشأن 
تعززه اإلمكانيات الكبيرة المسخرة إلجراء 

الحدث في أفضل الظروف، قام تقنيوا مديرية 
توزيع الكهرباء والغاز الحراش بعديد الخرجات 

الميدانية لكل المنشآت الكهربائية وخطوط 
الشبكات التي تزود المنشأتين، تفاديا ألي عوامل 

خارجية قد تمس بالشبكة الكهربائية، السيما 
في حال التقلبات الجوية التي قد تؤثر على هذه 
الشبكات، أين تم تكثيف كافة الجهود والتدابير 

الضرورية وحشد جميع الموارد البشرية والمادية 
والتقنية من أجل عمليات الصيانة ومختلف 

التدخالت مع دعم الفرق المناوبة ووضع مخطط 
مناوبة يضم أزيد من 100 عون قصد التدخل 
الفوري إن تطلب األمر، وفي حال تسجيل أي 

عطب".
وجددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش 

تأكيدها لزبائنها عن وضع كافة وكاالتها التجارية 
ال 05 تحت تصرفهم، من خالل رقم مركز 

االتصاالت 3303 الذي يستقبل مكالماتهم طوال 
أيام األسبوع وعلى مدار ال 24 ساعة.

 تمكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 
بعين البيضاء أحريش )غرب ميلة( من حجز 
أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية تقدر 
قيمتها بـ 5 مليون دج كانت موجهة للطرح 
والتداول عبر أنحاء الوالية، حسب ما علم 

أمس، من مصالح المجموعة اإلقليمية لذات 
السلك النظامي.

وتعود تفاصيل هذه العملية ، استنادا لنفس 
المصالح، إلى استغالل معلومات واردة من 

قبل أحد المواطنين عبر الرقم األخضر 1055 
مفادها تنقل أشخاص على متن مركبة سياحية 

وبحوزتهم أوراق نقدية مزورة، وعلى الفور تم 
وضع نقاط مراقبة وتفتيش مع تكثيف الدوريات 
من طرف أفراد الفرقة، ليتم العثور على المبلغ 
المالي المزور والمقدر ب 5 مليون دج مرميا 

بالقرب من مقبرة بمشتة السداري. 
واستنادا لذات المصدر فإن المشتبه فيهم في 

حالة فرار حاليا والتحقيقات واألبحاث جارية 
للتوصل إليهم وتوقيفهم.

وطبقا ألحكام المادة 17 من قانون اإلجراءات 
الجزائية، وعمال باإلذن الصادر عن نيابة 

الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، أنهت مصالح 
المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بميلة إلى 
علم المواطنين أنها فتحت تحقيقا في قضية 

تزوير أوراق نقدية من فئة 2000 دج ، داعية 
كل شخص يكون قد وقع ضحية نصب واحتيال 
في هذا اإلطار للتنقل إلى مقر الفرقة اإلقليمية 

بعين البيضاء أحريش أو إلى أقرب مقر للدرك 
الوطني بميلة للتبليغ.

ق. و

توقف خم�سة اأ�سخا�ش م�ستبه فيهم

 اأمن البي�ض يحجز 147 
وحدة من امل�شروبات الكحولية

اجللفة 

 توقيف 4 م�شتبه 
 فيهم وحجز97 غرام 

من املخدرات
 تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية 

باألمن الحضري العاشر )القطب 
الحضري بربيح( بأمن والية الجلفة، بحر 
األسبوع الفارط، من توقيف 4 مشتبه فيهم 
في العقد الثالث والرابع من عمرهم، ثالثة 
منهم مسبوقين قضائياً، لتورطهم في حيازة 
كمية من المخدرات قصد البيع، باإلضافة 

إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج وبعض 
األسلحة البيضاء المحظورة.العملية 

جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة 
لمعلومات، مفادها قيام بعض المشتبه فيهم 
على متن مركبة نفعية بترويج المخدرات 
بقطاع االختصاص، ليتم فور ذلك نصب 

كمين أفضى إلى توقيف أربعة مشتبه فيهم 
على متن المركبة المشبوهة وبحوزتهم 

كمية أولية من المخدرات ومبلغ مالي من 
عائدات الترويج، لتصل الكمية اإلجمالية 

المحجوزة بعد علمية تفتيش لمساكن 
الموقوفين إلى 97,3 غرام من الكيف 

المعالج باإلضافة إلى قرص مهلوس ومبلغ 
مالي قيمته:9250000 دج من عائدات 

الترويج، كما تم على إثر ذلك حجز بعض 
األسلحة البيضاء المحظورة.بعد استيفاء 

إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه 
فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة 

الجلفة، ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، 
إيداعهم رهن الحبس المؤقت.

لعجاج حمود عزيز

حر�سا منها على امل�ساهمة يف اإجناح العر�ش الكروي الإفريقي 

مديرية توزيع الكهرباء والغاز باحلرا�ش 
جتند فرقها لتاأمني التزود بالكهرباء والغاز

ميلة

الدرك يحجز 500 مليون �سنتيم مزورة
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اإ�سـهـــار



وتبلغ قيمة جوائز الشارقة لإلبداع العربي 
بين 6 آالف دوالر تمنح للفائز األول في 
كل فئة من فئات الجائزة و4 آالف دوالر 
للفائز الثاني فيما يحصل الفائز الثالث على 

3 آالف دوالر.
الجديدة  المسابقة في كل دورتها  وشهدت 
استقطبت  حيث  واسعة،  عربية  مشاركة 
أدبي  عمل   400 من  أكثر  النسخة  هذه 
لدى  المسابقة  أهمية  إلى  في مشهد يؤشر 

الكتّاب العرب وتقوم الجائزة بفتح أبوابها في كل نسخة من أجل البحث عن 
يرعاها  التي  المسابقة  القائمين على  توجيهات  مبدعين جدد، وذلك ضمن 
وتتوج  الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس  القاسمي عضو  محمد  بن  سلطان 
الجائزة سنويا 18 فائزا من مختلف الدول العربية وذلك في الحقول األدبية 
الستة من الجائزة وهي إضافة إلى الشعر والرواية والقصة القصيرة والنص 
االحتفاء  بنقل  وّجه  الشارقة  حاكم  والنقد.وكان  الطفل  وأدب  المسرحي 
بتنفيذ  الشارقة  الثقافة في  دائرة  العربية وقد شرعت  البلدان  إلى  بالفائزين 
توجيهات سمّوه منذ العام 2019 حيث الدورة الثانية والعشرين التي أقيمت 
في جمهورية مصر العربية في أّول تنّقل لها خارج الدولة فيما يتم االعداد 

في  الحالية  الدورة  فعاليات  لتنظيم  حالياً 
المملكة األردنية الهاشمية في شهر أفريل 
مدير  القصير  إبراهيم  القادم .وقال محمد 
إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في 
الشارقة أمين عام جائزة الشارقة لإلبداع 
الجائزة  إن  األول  اإلصدار  العربي- 
حظيت منذ تأسيسها بدعم و حاكم الشارقة 
في  استثنائية  ثقافية  رؤية  إلى  واستندت 
لكتّاب  األول  األدبي  المنجز  عن  البحث 
هوية  للجائزة  شّكل  الذي  األمر  العربي،  الوطن  بلدان  كافة  من  وكاتبات 
األجناس  كافة  في  للمبدعين  وحاضنة  احتفاء  بوصفها  ثقافية  وخصوصية 
األدبية.وأضاف القصير أن الجائزة أوجدت على مدى دوراتها المتتالية بيئة 
إبداعية غزيرة التنّوع ورفدْت المكتبة العربية بمئات اإلصدارات الشعرية 
دورة  كل  في  الجائزة  وتشهد  والمسرحية،  والنقدية  والقصصية  والروائية 
مشاركة عربية واسعة وفي هذه النسخة استقطبت أكثر من 400 عمل أدبي 
في مشهد يؤشر إلى أهمية المسابقة لدى الكتّاب العرب والجائزة تفتح أبوابها 

في كل نسخة من أجل البحث عن مبدعين جدد.
حياة �سرتاح

يشارك فيلم "الحياة ما بعد " للمخرج الجزائري 
الطويلة  الروائية  أنيس جعاد في مسابقة األفالم 
للسينما  األقصر  لمهرجان   12 ال  للطبعة 
االفريقية بمصر التي ستنظم خالل الفترة من 4 
تكريم  ستعرف  التي  و  المقبل,  فيفري   10 إلى 
حسبما   , بوذراع  شافية  الراحلة  السينما  أيقونة 

أفاد به منظمو هذه التظاهرة.
الفئة  هذه  في   " بعد  ما  الحياة   " فيلم  يشارك  و 
بعيدا   " غرار  على  آخر  فيلما   11 جانب  إلى 
عن الوطن" )مصر( , " تحية إبنة إلى والدها " 
)مالي(، "فتاة مخطوفة" )جنوب إفريقيا( ، "تأمل 
النجوم " )السنغال( ، و"التاكسي .. سينما وأنا " 
)بوركينا فاسو( ، "شيموني " )كينيا(، " المواطن 

كوامي" )رواندا ( و" الجترة " )تونس.)
مدار  على  السينمائي  الفيلم  هذا  أحداث  تدور  و 
اللذان  ابنها  و  هاجر  يوميات  حول  دقيقة   107
مأساة  بعد  أخرى  حياة  بناء  إعادة  يحاوالن 
لتجد  إرهابية  جماعة  طرف  من  الزوج  اغتيال 
هاجر نفسها في مواجهة ظروف معيشية صعبة 
وأنها  سيما  تفاقها  من  االجتماعي  وضعها  زاد 
كانت تقيم بقرية نائية , ويندرج الفيلم في إطار 
الواقعية االجتماعية الجديدة ومن إنتاج "ألجيريا 
برودوكشن" بالتعاون مع المركز الوطني للسينما 

والسمعي البصري.

ويعتبر أنيس جعاد كاتب سيناريو و مخرج قام 
ليتبعه   2012 في  الكوة"   " أعماله  أول  بإنجاز 
ثم   2014 في  "المعبر"  الثاني  القصير  فيلمه 
عدة  في  بها  مشاركا   2016 في  كلثوم"  "رحلة 
و  األردن  تونس  من  كل  في  دولية  مهرجانات 

فرنسا و كذا عدة تظاهرات ثقافية جرى تنظيمها 
في الجزائر.

بالجزائر  العمل, قد توج بعدة جوائز  وكان هذا 
و الخارج على غرار جائزة الجمهور "الخلخال 
الذهبي" ألحسن عرض سينمائي في المهرجان 
الماضي  سبتمبر  المرأة  وسينما  ألدب  الوطني 
قرطاج  أليام  ال33  الدورة  في  حصد  كما   ,
ألول  الذهبي  "التانيت  جائزة  بتونس  السينمائية 
عمل -جائزة  الطاهر شريعة- وجائزة الجامعة 
اإلفريقية  الفيدرالية  تمنحها  التي  للنقد  اإلفريقية 
للنقد السينمائي ضمن الجوائز الموازية للمهرجان 
, إلى جانب تقدير خاص في المهرجان الدولي 

ال41 للفيلم بأميان )فرنسا. )
المنظم  المهرجان  على  القائمون  برمج  و 
نخبة  تكريم  زمان"،  خلود  "سينما  شعار  تحت 
الفنانة  غرار  على  الراحلة  الفنية  االسماء  من 
المصري  الفنان   , بوذراع  شافية  الجزائرية 
صالح منصور , الفنان السنغالي عثمان سمبين 

والفنان التونسي هشام رستم.
تأسس  الذي  المهرجان  سيعرف  ثانية  جهة  من 
سنة 2011 مشاركة 31 دولة وتنافس 55 فيلما 
من  وعدد  الرسمية  المنافسة  أقسام  مختلف  في 

الفعاليات السينمائية و الندوات.
حياة �سرتاح

افتتح أمس أول بالجزائر العاصمة، معرض للصور الفوتوغرافية 
لالحتفاء  خصصته  أحمد،  حاج  الزهراء  فاطمة  الفنية،  للمصورة 
بالتراث المعماري و الحياة اليومية لقصبة الجزائر، الموقع التاريخي 
الذي صنفته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة/يونسكو/، 
تراثا عالميا لإلنسانية.و يضم المعرض الموسوم ب "فاطمة الزهراء 
بتنظيمه مؤسسة عسلة  تبرز وتصور- بنو مزغنة" والذي بادرت 
أحمد رابح, بقاعتهما الفنية بالجزائر العاصمة, صورا حديثة لمناظر 
بانورامية وفضاءات داخلية و بعض المراحل من حياة هذه المدينة 
التي  األعمال  عديد  الفوتوغرافية  المصورة  تقترح  العريقة.كما 
تشهد  حيث  القديمة,  المدينة  شوارع  و  أزقة  في  عدستها  التقطتها 
بعضها على أحداث مأساوية دارت رحاها خالل معركة الجزائر, 
أثناء الثورة التحريرية.في ذات الصدد, التقطت عدسة الفنانة صور 
بعض الشوارع و األزقة الشهيرة التي يختص كل واحد منها بحرفة 
المختلفة على غرار مسجد سيدي عبد هللا وعديد  معينة ومعالمها 
تحويل  تم  و  اليوم  أبوابها  أغلقت  التي  المجاورة  القصابة  محالت 

مشاهد  تتناول  التي  األماكن  بعض  أبرزت صورها  كما  نشاطها, 
الصيد البحري وعالقة القصبة بالبحر, سيما مسجد الجامع الجديد, 
الصيادين  حي  أو  المائية  الرياضات  نادي  و  الصيد  ميناء  كذا  و 
بقصر الرياس.كما أبرزت الفنانة الفوتوغرافية أيضا شرفات منازل 
وجون  مدينة  على  الساحرة  بإطالالتها  تتميز  التي  العليا  القصبة 
الجزائر, كما أبدعت صورا من الحجم الكبير تظهر أاحياء كاملة 
من القصبة السفلى وامتداداتها البحرية.و تعد الفنانة فاطمة الزهراء 
حاج أحمد, مصورة عصامية بدأت مشوارها الفني في سنة 2012 
حيث عرضت أولى أعمالها بعد أن قامت بتكوين في فن التصوير 
الفوتوغرافي, و في سنة 2022 نظمت الفنانة معرضها الموسوم ب 
"السقيفة" دائما حول قصبة الجزائر ليتبع في ذات السنة بمعرض 

ثاني حول ذات الموضوع.
تجدر االشارة الى أن معرض "فاطمة الزهراء تبرز وتصور- بنو 

مزغنة", مفتوح أمام الجمهور الى غاية 25 فيفري المقبل.
حياة �سرتاح
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ي�سم جمموعة تتجاوز 60 األف ن�سخة من الأفالم 

املحفوظة والوثائق ال�سينمائية

متحف ال�سينما اجلزائري.. 
ذاكرة تتجاوز الـ 50 عاما

بامتالكه لتراث سينمائي استثنائي يمتد لنصف قرن, يعد متحف السينما 
في  األفالم   أرشيف  مراكز  أهم  أحد  الجزائر  سينماتيك  أو  الجزائري 
إفريقيا والعالم العربي بمجموعته التي تتجاوز 60.000 نسخة من األفالم 
المحفوظة والوثائق السينمائية, الشاهدة على أهم األحداث التاريخية في 

الجزائر.
وتأسست سينماتيك الجزائر وفق تقرير لوكالة األنباء الجزائرية في 23 
يناير 1965, غداة استقالل الجزائر التي تحتفل البالد بذكراها الستين هذا 
العام, وقد فتحت أبوابها وعرضت أولى أفالمها في مقر لنادي سينما قديم 

وسط الجزائر العاصمة بشارع العربي بن مهيدي.
كانت  وقد  العربي,  والعالم  إفريقيا  في  رائدة  الجزائر  سينماتيك  وتعتبر 
فضاء يلتقي فيه كبار السينمائيين الجزائريين واألجانب ومدرسة سينمائية 
ساهمت في تكوين عشاق سينما وهواة صاروا محترفين في عالم الفن 

السابع.
هذا الفضاء تعاقبت عليه أسماء كبيرة في عالم السينما على غرار يوسف 
وكوستا  فيسكونتي  ولوتشينو  لوسي  وجوزيف  راي  ونيكوال  شاهين 
غافراس وجان لوك غودار حيث عرضت به أعمالهم وتبادلت فيه اآلراء 
والنقاشات مع الجمهور، وبفضل عشاق السينما ومهنيي الفن السابع على 
لها,  مدير  أول  أصبح  الذي  والمناضل  السينمائي  حسين,  أحمد  غرار 
تأسست سينماتيك الجزائر وبدأت في الحصول على إعارات لنسخ عديدة 

من األفالم الروائية الطويلة التي قدمت للجمهور.
وممثلين  لمخرجين  شعبية  وجهة  الجزائري  السينما  متحف  كان  لقد 
مشهورين دوليا وكذا شخصيات تاريخية ومناضلين مناهضين لالستعمار, 
بوجمعة  إشراف  وتحت  والثمانينيات  السبعينيات  في  استقبل  فقد  وهكذا 
كاراش أسماء كبيرة من أمثال جيللو بونتيكورفو وإيتوري سكوال وكذا 

فولكر شويندورفر.
"قلعة  بمثابة  السينماتيك  أصبحت  التسعينيات  في  االرهاب  عنف  وإبان 
من القالع الثقافية المقاومة, حيث ضاعفت نشاطاتها في سبيل مواجهة 

التطرف", كما يشهد بذلك العديد من السينمائيين والمالحظين.
وباعتباره من أكثر األماكن جذبا للزوار في مدينة الجزائر فقد صار هذا 
الفضاء بمثابة همزة وصل بين مهنيي السينما وعشاقها الذين كانت لهم 

فرصة مشاهدة أهم األفالم السينمائية في ذلك الوقت ومالقاة صانعيها.
التي  األولى  السينمائية  اإلنتاجات  الجزائر  سينماتيك  أيضا  رافقت  لقد 
للجزائر  الكبرى  الثقافية  األحداث  الجزائر وكذا  في  السابع  الفن  عرفها 

المستقلة كما ساهمت في بروز العديد من المواهب.

حفظ وترميم املجموعات

بتحولها إلى "المركز الجزائري للسينما" بهدف توسعة شبكتها إلى 11 
صالة ذات ذاكرة فيلمية وفي سياق أيضا تحقيق مهمتها في نشر الثقافة 
وترميم  وحفظ  جمع  على  تعمل  الجزائر  سينماتيك  فإن  السينما,  عبر 
مجموعاتها الفيلمية وكذا تثمين وترقية تراث سينمائي ذي أهمية تاريخية.
وتتنوع هذه المجموعات بين أفالم روائية طويلة وقصيرة وكذا وثائقية 
بالسينما,  عالقة  لها  أخرى  وأشياء  وملصقات  ودوريات  وأيضا صور 
الوصول  بإمكانهم  الذين  والباحثين  للطالب  متاحة  مكتبة  لديها  أن  كما 
السينماتيك,  مدير  الجزائرية.ويقول  السينما  حول  ومراجع  وثائق  إلى 
عادل مخالفية, أنها "تجمع وتحفظ وتحافظ على كل األفالم واإلنتاجات 
الجزائر والسنوات األولى لالستقالل",  بتاريخ  المتعلقة  تلك  وخصوصا 
مضيفا أنه "وبهدف الحفاظ على هذا التراث السينمائي فقد تمت االستعانة 

بمختصين وخبراء في إطار مشروع خاص بالترميم والرقمنة.«
ويوضح مخالفية بأن "المركز الجزائري للسينما" "من المتوقع أن يشرع 
قريبا في عملية ترميم ورقمنة ألعمال لها قيمة تتعلق بالذاكرة والهوية.«
بإدارة  يتعلق  معمق  تكوين  من   2016 في  المركز  موظفو  استفاد  كما 
األرشيف الفيلمي والترميم ورقمنة نسخ أفالم في صيغة 35 ملم, وهذا 
بالتعاون مع بعثة االتحاد  أقيم  للتراث الجزائري  في إطار برنامج دعم 
األوروبي بالجزائر.يسير "المركز الجزائري للسينما" قاعات سينما في 
بلعباس  الواليات على غرار وهران وعنابة وبجاية وسيدي  العديد من 

وتيزي وزو باإلضافة إلى سينماتيك الجزائر العاصمة.
حياة �سرتاح
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التكرمي والحتفاء باملتوجني �سيكون يف الأردن �سهر اأفريل القادم

جزائرية �ضمن الفائزين 
بجائزة "ال�ضارقة للإبداع العربي"

افتكت الناقدة اجلزائرية وفاء مفتاح اجلائزة الثالثة مل�سابقة ال�سارقة لالإبداع العربي يف دورتها الـ 26 عن درا�ستها النقدية حول 

"م�ستقبل ال�سعر العربي يف الزمن الرقمي"، فيما نوهت جلنة التحكيم مبجموعة )بقايا الليل يف املراآة( لل�ساعر اجلزائري عقبة 
مزوزي، ومواطنه عبد املجيد دقبوجة عن درا�سته النقدية )ال�سعر العربي يف الزمن الرقمي(.

من خالل فيلم "احلياة ما بعد " للمخرج اأني�س جعاد

اجلزائر تناف�س على جوائز 
مهرجان االأق�سر لل�سينما االفريقية

من خالل �سور حديثة لبع�س املراحل من حياة هذه املدينة العريقة

فاطمة الزهراء حاج اأحمد حتتفي بـ"الق�سبة" يف معر�س فوتوغرافيا
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بلجيكا:

�ضجة كبرية بعد زيارة برملانيني 
اإىل الأرا�صي ال�صحراوية املحتلة 

أثارت زيارة برلمانيين بلجيكيين إلى المغرب واألراضي الصحراوية 
بلجيكا  في  كبيرة  ضجة  المغرب-  من  التكاليف  -مدفوعة  المحتلة 
نظام  فيها  المتورط  األوروبي  بالبرلمان  الفساد  فضيحة  خضم  في 

المخزن.
في هذا الصدد عنونت صحيفة "ال ليبر", "الزيارة المشبوهة مدفوعة 
التكاليف من المغرب ألربعة برلمانيين من الحركة اإلصالحية إلى 
الصحراء الغربية". وأضاف نفس المصدر أن هذه الزيارة "تطرح 
عديد األسئلة" حيث جرى بعضها بالعيون بالصحراء الغربية المحتلة 
التي تعتبرها األمم المتحدة إقليما غير مستقل". وقد أثار هذا الخبر 
البلجيكية في سياق يتميز بعديد  ضجة كبيرة في األوساط السياسية 

فضائح الفساد متورط فيها المغرب.
وفي هذا الصدد انتقد رئيس الحزب الديمقراطي المستقل فرونسوا 
الخارجية  الشؤون  لتقاعس وزيرة  الوضعية وأشار  دي سميت هذه 
الحزب  في  عضوة  أيضا  هي  التي  لحبيب،  حاجة  البلجيكية، 

اإلصالحي.
وكتب فرونسو دي سميت في تغريدة له على تويتر"اذا فان برلمانيين 
الغربية  الصحراء  الى  المغرب  من  التكاليف  مدفوعة  بزيارة  قاموا 
توافق  المغرب, فهل  قبل  بلجيكا بضمه من  تعترف  لم  الذي  اإلقليم 
دبلوماسيتنا  التي تضع  الزيارة  هذه  الخارجية على  الشؤون  وزيرة 

في حرج كبير".

وزيرة اخلزانة الأمريكية: 

ا�صتمرار املواجهة ب�ص�أن اأزمة 
الديون ينذر بك�رثة

قالت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين، إنها تتوقع أن الكونجرس 
سيصوت فى النهاية لرفع سقف الديون، إال أن مطالب الجمهوريين 
بمجلس النواب لخفض اإلنفاق لدعم هذا الرفع أمر غير مسئول على 

اإلطالق، ويخاطر بكارثة ذاتية الصنع على االقتصاد العالمي.
في مواجهة حول  النواب  بمجلس  والجمهوريين  بايدن  إدارة  وتقف 
الخميس  ويوم  األمريكية.  للحكومة  لالقتراض  األدنى  الحد  رفع 
الماضي، وصلت الحكومة إلى هذا الحد المحدد من قبل الكونجرس، 
استثنائية  خطوات  اتخاذ  على  األمريكية  الخزانة  وزارة  أجبر  مما 

لمواصلة الحكومة عملها وقدرتها على دفع فواتيرها.
سؤال  على  ردا  يلين  قالت  أسوشيتدبرس،  وكالة  مع  مقابلة  وفى 
الديون  لسقف  رفع  إلى  للوصول  المطلوبة  المحادثات  تعليق  حول 
أمر  بأنها  الموقف  يلين  وصفت  اإلنفاق،  فى  خفض  يصبحه  لم  ما 
قبل  خطيرة  تداعيات  له  يكون  أن  يمكن  إنه  وقالت  مسئول،  غير 
الممكن أن  إنه من  يوم الحساب. وقالت وزيرة الخزانة األمريكية، 
تصبح األسواق قلقة للغاية بشأن ما إذا كانت الواليات المتحدة ستدفع 

فواتيرها أم ال.
كارثة  إنه سيشكل  يلين،  قالت  السداد،  التخلف عن  احتماالت  وعن 
ذاتية في الواليات المتحدة ولالقتصاد العالم. وأشارت الوكالة إلى أن 
اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها وزارة الخزانة حتى اآلن، يجب 
أن تظل قائمة حتى مرحلة ما في جوان المقبل، عندما سيكون هناك 

ضرورة لرفع هذا الحد لتجنب ضرر اقتصادي كبير.
كيفين  النواب  مجلس  رئيس  مع  تتحدث  لم  أنها  يلين،  وأوضحت 
الذي  اإلنفاق  خفض  وهدف  هجم  بعد  مكارثى  يحدد  ولم  مكارثى، 
يقول إنها مطلوبة  لوضع الحكومة الفيدرالية على مسار مالى أفضل.

وكانت إدارة بايدن قد دعت إلى زيادة واضحة في قدرات االقتراض، 
استمرار  مخاطر  إن  وقالت  اإلنفاق،  في  بالخفض  مرتبطة  ليست 
الجمود يمكن أن تؤدى إلى ركود عميق سيتردد صداه بشكل خطير 

في أنحاء العالم لو ضاعت الثقة في ديون الحكومة األمريكية.

بوركينا فا�سو:

احلكومة متنح القوات الفرن�صية 
مهلة �صهر ملغ�درة البالد

البالد،  بمغادرة  الفرنسية  القوات  فاسو،  بوركينا  حكومة  طالبت 
وأعطتها مهلة شهر واحد لالنسحاب، بحسب إعالم محلي.

وقالت إذاعة "RTB" الوطنية نقال عن وكالة اإلعالم الرسمية، في 
وقت متأخر  من يوم أول أمس، إن "أمام فرنسا شهر واحد لسحب 
قواتها من البالد". وأوضحت اإلذاعة أن القرار اتخذ األربعاء إلنهاء 

وجود الجيش الفرنسي على أراضي بوركينا فاسو.
العاصمة  شوارع  إلى  المتظاهرون  نزل  الماضي،  واألسبوع 
الفرنسي وإغالق قاعدة عسكرية  السفير  واغادوغو وطالبوا بطرد 
فرنسية شمالي البالد، تضم حوالي 400 جندي، بحسب ما ذكرت 
قناة فرانس 24. ويأتي قرار الحكومة العسكرية لبوركينا فاسو بعد 
5 أشهر من استكمال فرنسا سحب قواتها من مالي التي أمضت 9 
أعوام في البلد الواقع غرب إفريقيا.  يذكر أن االحتجاجات المناهضة 
لفرنسا أصبحت متكررة في جميع أنحاء عاصمة بوركينا فاسو، ال 
سيما بعد االنقالب الثاني الذي شهدته البالد نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح بيان للحرس المدني اإلسباني أن األخير 
خالل  الفرنسية  السلطات  مع  بالتنسيق  تمكن, 
التي أطلق عليها اسم  "شاحنات  العملية األمنية 
كاليفا", من ضبط أكثر من 22 طنا من الحشيش, 
عن  أسفرت  الموالية  التحقيقات  أن  إلى  مشيرا 
توقيف شبكة إجرامية تضم 10 أشخاص تنشط في 
تهريب المخدرات نحو فرنسا, ثم تقوم بتوزيعها 

في جميع أرجاء أوروبا.
بأن  ذاته  المصدر  أفاد  العملية،  تفاصيل  وفي 
منظمة  وجود  عن  الكشف  عقب  جاءت  العملية 
إجرامية مقرها مدينة قرطبة بإسبانيا وتعمل في 
مقاطعات مختلفة, والتي تنشط بشكل أساسي في 

تهريب المخدرات بين إسبانيا وفرنسا.
التي  العديد من الصناديق  نقل  المنظمة  وحاولت 
داخل  طماطم  أنه  يبدو  ما  على  تحتوي  كانت 
شاحنة، لكن عند توقيف األخيرة تبين أنها كانت 
موزعة  الحشيش  من  كيلوغرام   2600 تحمل 
في عدة صناديق من الطماطم المزيفة, حيث تم 
القبض على السائق ذو الجنسية المغربية, حسب 

الصحافة المغربية.
المحققين  أن  وبما  التدخل,  هذا  ضوء  وعلى 
من  أكبر  كمية  إخفاء  إمكانية  في  اشتبهوا 
المنطقة  في  مختلفة  مستودعات  في  المخدرات 

تفتيشها,  في  شرعوا  ملغا,  مدينة  في  الصناعية 
كيلوغرام   19.700 من  يقرب  ما  مكان  وتحديد 
من راتنج القنب الهندي.وكانت المخدرات مخبأة 
في 18 منصة نقالة كبيرة تحتوي على كرات من 
الحشيش مموهة على شكل طماطم, كما تم القبض 
على شخصين حاوال االختباء تحت شاحنة, فضال 
ارتباطهم  التحقيقات  كشفت  أشخاص  عدة  عن 
بالمنظمة. كما تم خالل العملية, تضيف المصادر 
ذاتها, حجز مبلغ مالي ومسدس صعق كهربائي, 
الى  اضافة  شاحنات,  وأربع  سيارات  وثالث 

مجموعة من الهواتف المحمولة الحديثة.
وأشار المسؤول عن الحرس المدني في قرطبة, 
خوان كاريتيرو, في ندوة صحفية, إلى أن الشبكة 
جعلها  مما  وسيطة,  شركات  خالل  من  عملت 
"شبكة معقدة", مضيفا "أنهم أجادوا العمل, كما لو 
السلطات  الطماطم فعال". وتعلن  كانوا يزرعون 
عمليات  إحباط  عن  تكررا  و  مرارا  االسبانية 
من  القادم  الحشيش  من  كبيرة  كميات  لتهريب 

المغرب, اكبر بلد منتج للقنب الهندي.
ففي بداية شهر ديسمبر الماضي, أعلنت السلطات 
لالتجار  إجرامية  منظمة  تفكيك  عن  االسبانية 
و  المغرب  بين  تنشط  كانت  بالمخدرات  الدولي 
بإسبانيا  تم  حيث  أخرى,  أوروبية  ودول  اسبانيا 

مصادرة أكثر من 9600 كيلوغرام من الحشيش 
و 1450 كيلوغرام من الماريخوانا.وخالل نفس 
قامت  أنها  اإلسبانية  السلطات  أعلنت  الفترة, 
بتفكيك شبكة كبيرة لتهريب المخدرات و اعتقال 
ثالثين شخصا, بمن فيهم مغاربة, متهمين بإخفاء 
من  ألوكرانيا  مزيفة  إنسانية  قافلة  في  الحشيش 
أجل إرسالها إلى عدة دول أوروبية خالل عملية 
 800.000 من  يقرب  ما  مصادرة  عن  أسفرت 
يورو, فضال عن ستة أسلحة نارية و 2500 نبتة 
القنب. وفي 27  ديسمبر الفارط, أعلنت الشرطة 
اإلسبانية ضبط 4.4 طن من الحشيش على قارب 
أمريكا  إلى  متجها  كان  الجنوبية  سواحلها  قبالة 
لمراقبة  الدولية  الهيئة  أن  بالذكر  الالتينية.جدير 
أن  الفارط  مارس  شهر  أفادت  قد  المخدرات 
المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم, وال 
الذي  القنب  لراتنج  الرئيسي  المصدر  البلد  يزال 

يدخل االتحاد األوروبي.
لعام  المخدرات  حول  العالمي  التقرير  أكد  كما 
المعني  المتحدة  األمم  مكتب  نشره  الذي   2022
جوان  في   )UNODC( والجريمة  بالمخدرات 
الفارط, أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية 
لمنشأ ومغادرة القنب الهندي, ما يجعل هذا البلد 

أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.

المنددة بسماح السلطات السويدية،  الفعل العربية واإلسالمية  توالت ردود 
للدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف 

الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
وأدانت منظمة التعاون اإلسالمي "بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن 
المسلمين  يستهدف  استفزازيا  "عمال  ذلك  واعتبرت  السويد"،  في  الكريم 
حسين  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عام  أمين  وقال  المقدسة".  قيمهم  ويهين 
إبراهيم طه إن هذا الفعل يشكل مثاال آخر على المستوى المقلق الذي وصلت 
إليه اإلسالموفوبيا، داعيا السلطات السويدية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
الخارجية  وزارة  أعربت  هذه. من جهتها،  الكراهية  مرتكبي جريمة  ضد 
السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للحادثة، مؤكدة على موقف 
والتعايش،  والتسامح  الحوار  قيم  نشر  أهمية  إلى  الداعي  الثابت  الرياض 
سالم  الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزير  أدان  والتطرف. كما  الكراهية  ونبذ 
عبد هللا الجابر الصباح إقدام المتطرف بالودان على حرق نسخة من القرآن 
الكويتية  األنباء  وكالة  نقلته  تصريح  في  الوزير  ونبه  السويد.  في  الكريم 
)كونا( إلى أن هذه األحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم 
إلى  الدولي  المجتمع  الكويتي  الوزير  ودعا  لهم.  خطيًرا  استفزاًزا  وتشكل 
أشكال  كافة  ونبذ  المرفوضة،  األعمال  هذه  مثل  لوقف  مسؤولياته  "تحّمل 
الحوار  قيم  "نشر  إلى  دعا  كما  مرتكبيها".  ومحاسبة  والتطرف  الكراهية 
والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال اإلساءة 
لكافة األديان السماوية". وفي األردن، أدانت وزارتا الخارجية واألوقاف 

السويد أول  والشؤون والمقدسات اإلسالمية حرق المصحف الشريف في 
الفعل  لهذا  المملكة  وإدانة  "رفض  الخارجية  وزارة  وأكدت  السبت.  أمس 
الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد التعايش السلمي". كما اعتبرت وزارة 
األوقاف "هذا الفعل بمثابة جريمة وإهانة للشعور الديني لكل مسلم" وقالت 

إنه "يؤجج الكراهية بين شعوب العالم".
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة "التصرف المقيت المتمثل 
في تدنيس القرآن الكريم بالسويد"، وقالت إن "هذا التصرف غير المنطقي 
واالستفزازي المعادي لإلسالم ال يندرج تحت أي حق شرعي في التعبير 

عن الرأي".
وفي وقٍت سابق السبت، أدانت تركيا بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم 
في السويد، وصنّفتها "جريمة كراهية" تحت غطاء حرية التعبير. وقالت 
الخارجية التركية، في بيان، إن "هذا العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى 
في  والتمييز  العنصرية  وتيارات  اإلسالم  معاداة  إليه  الذي وصلت  المقلق 
أوروبا".ودعت الخارجية السلطات السويدية، إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه، فيما دعت كافة الدول والمنظمات الدولية 

إلى اتخاذ تدابير ملموسة بشكل متضامن، ضد معاداة اإلسالم.
وسبق أن وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، االستفزازات 
المعادية لإلسالم بأنها "مروعة"، وقال في تغريدة إن "االستفزازات المعادية 
أن  يعني  ال  هذا  لكن  كبيرة  تعبير  بحرية  تتمتع  السويد  مرّوعة،  لإلسالم 

الحكومة السويدية أو أنا نفسي نؤيد اآلراء المعبر عنها".

هيئات دولية ت�سنف املغرب اأكرب منتج للقنب الهندي يف العامل 

الأمن الإ�صب�ين ي�صبط اأكرث من 22 طنا
 من املخدرات ق�دمة من املغرب

اأحبطت قوة م�سرتكة من احلر�س املدين وال�سرطة ال�سبانية حماولة تهريب اأكرث من 22 طنا من املخدرات من املغرب نحو فرن�سا مموهة 

على �سكل طماطم ملفوفة عالية اجلودة, كما مت القب�س على ع�سرة اأ�سخا�س يتزعمهم مغربي متورطني يف اجلرمية, وفق ما اأفاد به 

موقع احلر�س ال�سباين وال�سحافة املغربية.

الوكالت

و�سط دعوات ملحا�سبة مرتكبيها

تنديد عربي واإ�صالمي وا�صع بجرمية 
حرق امل�صحف ال�صريف يف ال�صويد
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

دعت املجتمع الدويل لطرح 

مبادرات ملزمة للجانب 

ال�سهيوين، اخلارجية 

الفل�سطينية:

"وقــــف اإجــراءات 
االحتــالل اأحادية 

اجلانب املدخل الـوحيد 
لتحقيـــــق التهدئـــــة"
والمغتربين  الخارجية  وزارة  طالبت 
واإلدارة  الدولي  المجتمع  الفلسطينية، 
والمطالبات  المواقف  بترجمة  األميركية 
إلى أفعال وإجراءات كفيلة بممارسة ضغط 
لوقف  الصهيونية،  الحكومة  على  حقيقي 
ساحة  في  الراهن  وتصعيدها  انتهاكاتها 

الصراع قبل فوات األوان.
أمس  صحفي  بيان  في  الخارجية،  ودعت 
لطرح  األميركية  واإلدارة  الدولي  المجتمع 
من  الصهيوني  للجانب  ملزمة  مبادرات 
االحتالل  إجراءات  جميع  وقف  شأنها 
وتحقيق  القانونية،  وغير  الجانب،  أحادية 
التهدئة كمقدمة الستعادة األفق السياسي لحل 

الصراع.
انتهاكات سلطات االحتالل وقواتها  وأدانت 
والمستوطنين وعناصرهم اإلرهابية المسلحة 
وأرضهم،  الفلسطينيين،  بحق  المتواصلة 
في  ومقدساتهم،  وممتلكاتهم،  ومنازلهم، 
على  مفتوحة  رسمية  الصهيونية  حرب 
المناطق  القدس، وعموم  شعبنا عامة، وفي 

المصنفة )ج( بشكل خاص.
االحتالل  انتهاكات  خطورة  من  وحذرت 
التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن 
الفلسطيني بشكل يومي، واعتبرتها إصرارا 
ساحة  في  األوضاع  تصعيد  على  صهيونيا 
والمطالبات  بالمواقف  واستخفافا  الصراع، 
وتحقيق  لوقفه،  الداعية  واإلقليمية  الدولية 
التهدئة، إلفساح المجال أمام الجهود الدولية 
الفلسطيني  الجانبين  بين  الثقة  بناء  إلعادة 

والصهيوني.
االحتالل  وجود  أن  الخارجية  وأكدت 
الستمرار  الرئيس  السبب  هو  واستمراره 
في  توترات  من  عنه  ينتج  وما  الصراع، 
القانوني  غير  الوجود  أن  كما  المنطقة، 
فلسطين  دولة  أرض  في  للمستوطنين 
ما  كل  على  واالستيالء  لها،  واستباحتهم 
وإسناد  بحماية  عليه  باالستيالء  يرغبون 
البارود  برميل  يمثل  االحتالل  جيش  وقوة 
أي  في  الصراع  ساحة  بتفجير  يهدد  الذي 
يكتفون  ال  المستوطنين  أن  خاصة  لحظة، 
ويحاولون  بل  الفلسطينية،  األرض  بسلب 
سلب الروح والحياة من اإلنسان الفلسطيني 

في ظل صمت دولي مريب.

يتواجد 12 منهم اليوم يف عزل "جمدو" يعانون فيه اأو�ساعا معي�سية �سعبة

تقرير: معاناة م�ضتمرة لالأ�ضرى املر�ضى 
يف �ضجون االحتالل وغياب متعمد للعالج

lاإدارة �ضجن "رميون" تنقل 35 اأ�ضريا اإىل "جلبوع"
قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين الفل�سطينية، اإن الأ�سرى املر�سى يف �سجون الحتالل يعانون من ظروف �سحية �سيئة، يف ظل اهمال طبي متعمد، 

واأو�سحت الهيئة يف تقريرها ال�سادر اأم�س الأحد، اأن الأ�سري اأحمد وجيه وهدان )24 عاما( من خميم قلنديا، يعاين من و�سع �سحي �سعب نتيجة تعر�سه 

حلادث �سري قبل الأ�سر، ت�سبب يف اإ�سابة مبنطقة الراأ�س، اأدت اىل اعاقة حمدودة باحلركة، وخ�سع لعالج تاأهيلي قبل اعتقاله، اإل اأنه توقف عن تلقي اأي 

عالجات اأو متابعة طبية بعد اأ�سره، وهذا فاقم من و�سعه ال�سحي، واأ�سبح يعاين من �سعور م�ستمر بالدوار، ويبقى جال�سا طوال اليوم.

وأضاف التقرير، أن األسير رائد يوسف 
بالقدس،  دقو  بيت  من  عاما(   29( ريان 
يعاني من وجود بكتيريا تخرج من المعدة 
مشكلة  إلى  إضافة  اللسان،  وتصيب 
عدم  من  حالة  له  تسبب  باالعصاب، 
االتزان والنسيان، وأصيب بهذا النوع من 
بتاريخ  إضرابا  أن خاض  بعد  البكتيريا، 
3-11-2021، لمدة 113 يوما، احتجاجا 
هناك  كان  حيث  االداري،  اعتقاله  على 
اتفاق سابق مع النيابة العامة على إطالق 
لم  انهم  اال   2022-11-1 بتاريخ  سراحه 
للمرة  تمديده  وتم  االتفاق  ببنود  يلتزموا 
الثالثة، وهو يتلقى دواء لألعصاب، وقد 
البكتيريا  بأن مشكلة  السجن  أبلغته عيادة 

دائمة وال عالج لها.
الرحمن  عبد  عبيدان  األسير  يعاني  كما 
سمارة )37 عاما( من سلفيت، من مشكلة 
بالسمع باألذن اليسرى، وديسك، وضغط 
الوقت  في  االغماء،  له  يسبب  مرتفع  دم 
بإعطائه  السجن  عيادة  به  اكتفت  الذي 
حبوبا للضغط وقطرة لالذن، مع رفضها 
وهو  له،  الالزمة  الفحوصات  إجراء 
اعتقل بتاريخ 26-4-2022 ولم توجه له 
وتم  سري،  ملف  وجود  بحجة  تهم،  أي 
كل  مرات  ثالث  اإلداري  اعتقاله  تمديد 
مرة 4 أشهر، حيث ينتهي التمديد األخير 
إن  أيضا  23-4-2023.وقالت  بتاريخ 
عزل  في  محتجزين  أسيرا   12 هناك 
اعتقالية  ظروفا  يعانون  "مجدو"،  سجن 
توفر  ال  السجن  إدارة  وإن  للغاية،  سيئة 
األساسية،  الحياة  متطلبات  من  أي  لهم 
هؤالء  عقاب  أن  الهيئة،  وأوضحت 
بل  العزل،  حد  عند  يتوقف  ال  األسرى 
تتعمد إدارة سجن "مجدو" تنفيذ جملة من 
اإلجراءات التعسفية بحقهم، لجعل حياتهم 
من  تمنعهم  تزال  فال  يطاق،  ال  جحيما 
حقوقهم الطبيعية، كالخروج إلى الفورة، 
أو زيارة ذويهم، كما يتواجدون في غرف 
ضيقة جدا ومليئة بالحشرات والقوارض، 

الخارجي.وقالت  العالم  عن  ومنقطعين 
محامية الهيئة حنان الخطيب، إن من بين 
األسرى المعزولين: األسير علي أبو بكر 
من جنين، محكوم لمدة 18 شهرا، وكان 
يفصله عن الحرية 20 يوما فقط، قبل أن 
تتم عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من 
الحقا،  اعتقالهم  وأعيد  "جلبوع"،  سجن 
حكم  بحقه  صدر  العملية  ضوء  وعلى 
من  أكثر  منذ  بالعزل  ويتواجد  اضافي، 
15 شهرا.أما األسير قصي ربيع مرعي 
سنة  محكوما  كان  فقد  جنين،  مخيم  من 
ونصف، وتبقى له 56 يوما لإلفراج، ليتم 
حكمه بقضية مساعد مشارك بهذه العملية 

مدة 4 سنوات.

عزل  في  المعزولين  األسرى  أن  يذكر 
محمد  من:  كل  هم  "مجدو"،  سجن 
أبو  المبحوح، ومحمد  صفران، ويوسف 
مرعي،  وقصي  بكر،  أبو  وعلي  بكر، 
وإياد جرادات، وصبحي شقيرات، وأسعد 
ومحمد  النواس،  أبو  وربيع  الرفاعي، 
الشناوي، وعدي عياش، وإسالم عبد هللا.

 اإدارة �سجن "رميون" 

تنقل 35 اأ�سريا اإىل "جلبوع"

هذا وشرعت إدارة سجن "ريمون"، أمس 
"جلبوع«،  سجن  إلى  أسيرا   35 بنقل 
وأوضح نادي األسير، في بيان صحفي، 
اليوم  آخرين  أسيرا   25 نقل  سيتم  أنه 

االثنين، بعد أسبوع من عملية نقل جرت 
إلى  "مجدو"  سجن  من  أسيرا   70 بحّق 
 80 نقل  ذلك  وسبق  "جلبوع"،  سجن 
سجن  إلى  "هداريم"  سجن  من  أسيًرا 
هذه  النقل  عملية  ان  وأضاف،  "نفحة«، 
تأتي في ضوء عمليات نقل واسعة أعلنت 
قد  والتي  االحتالل،  سجون  إدارة  عنها 

تطال 2000 أسير.
تستهدف  النقل  عمليات  أن  إلى  وأشار 
األسير  يحاول  التي  "االستقرار"  حالة 
أن يصنعها بظروف صعبة، وشاقة جًدا 
داخل الّسجن، حيث تحاول إدارة السجون 
أدوات  من  مزيد  فرض  خاللها  من 

الّسيطرة والّرقابة على األسرى.

مواطن   200 زهاء  يعيش  عاما،   13 منذ 
األطفال  من  نصفهم  من  أكثر  فلسطيني، 
خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم 
األحمر،  الخان  قرية  في  رزقهم  ومصدر 
القدس  شرقي  كم   15 بعد  على  الواقعة 
بعد  األهالي  مخاوف  وتجددت  المحتلة، 
حكومة  في  القومي  األمن  وزير  إعالن 
أنه  غفير،  بن  إيتمار  المتطرف  االحتالل 
فوري، خالل  بشكل  القرية  إخالء  سيطلب 
التي عقدت في وقت الحق  جلسة حكومته 

من يوم أمس األحد.
الجهالين  لقبيلة  القرية  أهالي  وتعود أصول 
عصابات  يد  على  ُطردت  التي  البدوية، 
الفلسطيني  النقب  من  الصهيونية  االحتالل 
األحمر  الخان  قرية  واحتُلّت   ،1952 عام 
تجمًعا   46 واحدة من  وكانت   ،1967 عام 
بدوًيا فلسطينًيا في الضفة الغربية المحتلة، 
وأقيمت على أراضيها عام 1977 مستوطنة 
"معاليه أدوميم"، وهي ثاني أكبر مستوطنة 
في الضفة الغربية، والتي شكلت أول محطة 

في التضييق على بدو القدس.
بتقييد   2000 عام  تضاعفت  المضايقات 

لمن  السماح  وعدم  الجهالين،  حركة عرب 
ال يسكن في منطقة الخان األحمر بدخولها 
وإن كان من العشيرة ذاتها بعد رسم خرائط 
وتحديد مساحات ضيقة للسكان للتحرك فيها 

وبما ال يتناسب مع حياة البداوة.
قرار عما  أول  2010، صدر  وفي مارس 
تسمى "اإلدارة المدنية" بهدم كافة المنشآت 
في الخان األحمر، ولجأ االهالي إلى محاكم 
مدار  على  القرار  ضد  لاللتماس  االحتالل 
على  الحصول  خاللها  يتم  وكان  سنوات، 

قرارات تأجيل للهدم.
وفي ماي 2018، قررت سلطات االحتالل 
فشلت  ولكنها  سكانها،  وتهجير  القرية  هدم 
وأيضا  لهم،  األسطوري  الصمود  بسبب 
الدولية،  الجنائية  من  قرار  صدور  بسبب 
حذر الحكومة الصهيونية من القيام بتهجير 
بها  المحيطة  والتجمعات  القرية،  هدم  أو 
واعتبرت   ، )E1(تسمى التي  المنطقة  في 
إلى  إضافة  حرب"،  "جريمة  بمثابة  ذلك 
الكبير  الدولي  والموقف  الدبلوماسي  الجهد 
أراضيهم،  في  الفلسطينيين  لبقاء  الداعم 
وأيضا الموقف الحاسم من األهالي أنفسهم 

الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، 
المذكورة،  بالقرية .المحكمة  واالعتراف 
إخالء   ،2018 سبتمبر   5 بتاريخ  قررت 
واحًدا  أسبوًعا  األهالي  وأمهلت  القرية، 
إلخالئها، بعد رفضها التماسات ُقّدمت منهم 
سلّمت  سبتمبر،   23 وبتاريخ  القرار،  ضّد 
سلطات االحتالل، األهالي أوامر هدم ذاتي، 
أمهلتهم حتى مطلع أكتوبر 2018 لتنفيذها، 
قبل أن تقوم بذلك جرافات االحتالل وآلياته.
مرة  من  أكثر  التجمع  سكان  ورفض 
االحتالل،  سلطات  قدمتها  التي  المقترحات 
األحمر"  "الخان  مواطني  لنقل  والرامية 
سوى  يبعد  ال  أحدها  مواقع،  إلى  طوعا 
الحالي،  الموقع  عن  األمتار  عشرات 
ونظرت محاكم االحتالل خالل تسع سنوات 
وااللتماسات  الدعاوى  من  العشرات  في 
إلخالئهم  رفضا  القرية  أهالي  قدمها  التي 

وتهجيرهم.
وطيلة أربعة أشهر، شكلت خيمة التضامن 
الناشطين  لمئات  مقرا  األحمر  الخان  في 
الذين  األجانب،  والمتضامنين  الفلسطينيين 
إخالء  لمحاوالت  مرة  من  أكثر  تصدوا 

القرية وهدمها، وصوت المجلس الوزاري 
الصهيوني المصغر "الكابينيت"، في تشرين 
إعطاء  بداعي  األحمر،  الخان  هدم  األول 
تنظيم  إلى  تهدف  لـ"مفاوضات  الفرصة 

قضية إخالء التجمع السكني بالتوافق«.
ويتوعد بن غفير بإخالء الخان األحمر عقب 
مستوطنون  أقامها  استيطانية  بؤرة  إخالء 
بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي 

قرية "جوريش" جنوب شرق نابلس.
وقدم عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، 
طلبا  الماضي،  اإلثنين  يوم  دانون،  داني 
الخان  بهدم  العليا  المحكمة  قرار  بتفعيل 
للحزب،  جلسة  خالل  وذلك  األحمر، 
بنيامين  الصهيونية،  الحكومة  رئيس  فرد 
نتنياهو، بالقول إن الرد على تأجيل إخالء 
لوزراء  مشتركة  جلسة  بعد  سيتم  القرية 

الحكومة بهذا الخصوص.
األراضي  ضمن  األحمر  الخان  ويقع 
لتنفيذ  االحتالل،  سلطات  تستهدفها  التي 
 ،»E1»المسمى االستيطاني  مشروعها 
الفلسطينية  األراضي  على  االستيالء  عبر 
البحر  وحتى  القدس  شرقي  من  الممتدة 

الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي 
تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل 
جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل 

مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة.
ووفقا لبيانات أصدرها مكتب األمم المتحدة 
األراضي  في  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
 ،2017 عام  )أوتشا(  المحتلة  الفلسطينية 
فإن 46 تجمعا بدويا ستكون معّرضة لخطر 
الغربية،  الضفة  وسط  القسري  الترحيل 
القدس،  محافظة  في  منها  تجمعا   26 ويقع 
 4856 المتحدة  األمم  لمكتب  وفقا  ويسكنها 
قاسية  معيشية  ظروفا  يواجهون  بدويا 
كالمياه  األساسية  الخدمات  صعيد  على 
الوصول  صعوبة  إلى  إضافة  والكهرباء، 

للمراكز التعليمية والصحية.
التي  البدوية  القدس  تجمعات  وستكون 
"إي  مشروع  يسمى  ما  نطاق  داخل  تقع 
على  تجمعا،   13 وعددها  االستيطاني   "1
تجمعا   12 إلى  باإلضافة  اإلخالء  جدول 
الذي  الضخم  المشروع  هذا  بمحاذاة  تقع 
المعروف  إسرائيل  مخطط  من  جزءا  يعد 

بـ"القدس الكبرى".

بعد تهديدات وزير يف حكومة الحتالل باإخالء القرية ب�سكل فوري

"اخلــــان االأحمر" اإىل الواجهــــة من جــــديـــد
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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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بوزارة  الحاضنات  مديرة  أرحاب  نسيمة  وأبرزت 
والمؤسسات  الناشئة  والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد 
المصغرة، في تصريحات خاصة ببرنامج "ضيف 
هذا  إلى  الوصول  إمكانية  األحد  أمس  الصباح"، 
في  الذاتي  المقاول  قانون  استحداث  بفعل  المسعى 
النصوص  إقرار  أّن  موضحًة  األخير،  ديسمبر 
الذاتيين  المقاولين  مسالك  مختلف  سيبيّن  التطبيقية 

ويمّكنهم من منصة خاصة تستجيب النشغاالتهم.
المخاطر  استثمار  صندوق  على  أرحاب  ورّكزت 
طرف  من  تمويله  يتّم  الذي  نوعه  من  الفريد 
المذكور  الصندوق  ويتولى  عمومية،  بنوك  ستة 
عالمة  على  الحاصلة  المؤسسات  في  االستثمار 
ضيفة  "مبتكرة«.وأوردت  أو  ناشئة"  "مؤسسة 
طلب  آالف   5 سّجلت  الوزارة  مصالح  أّن  األولى 
للحصول على العالمة المذكورة في 2022، مسّجلة 

حصول 1100 مؤسسة على تلك العالمة.

اقتصاد  وزارة  أّن  على  ذاتها  المتحدثة  ورّكزت 
المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة 
تعمل على االتصال المباشر مع الجامعات، وإعطاء 
للدعم  بالتمويل  االهتمام  مع  اقتصادية،  لمسة 

والتحفيز وتوفير ناتج اقتصادي مهم.
وأعلنت أرحاب عن استحداث استراتيجية االبتكار 
نظيراتها  كما  الكبرى  المؤسسات  لدعم  المفتوح 
االنفتاح  عن  فضاًل  لإلضافات،  تشجيعاً  الناشئة، 
على مهنة صناعة المحتوى التي تطورت في سماء 
االقتصاد الرقمي.في شأن آخر، أحالت أرحاب على 
لبناء  إفريقية حرة  تكنولوجية  منطقة  مساٍع إلنشاء 
بيئة أعمال المؤسسات الناشئة في القارة السمراء، 
الكثير  تستقطب  صارت  الجزائر  أّن  إلى  منّوهًة 
الناشئة  المؤسسات  بإنشاء  المهتمين  المغتربين  من 

والمشروعات المبتكرة.
حياة �سرتاح

أطلق مؤخرا منصة "سبوتاليت" 
وهي أول منصة رقمية جزائرية 
صانعي  بين  تجمع  مجانية، 
االتصال  وكاالت  المحتوى، 
واإلشهار، وكذا المعلنين، تهدف 
الرقمي  التسويق  تسهيل  إلى 
خالل  من  والمعلنين  للوكاالت 
في  محتوى  بصانعي  ربطهم 
مختلف المجاالت والتخصصات، 
صانعي  بدورها  ن  تُمكِّ كما 
إلى  الوصول  من  المحتوى 
والترشح  اإلعالنات  مختلف 

للعمل مع المعلن المناسب.
بيان  في  عليها  القائمون  وقال 
أن  األحد  أمس  صدر  إعالمي 
وفق  بالعمل  تسمح  المنصة 
عمل  بتنظيم  القانونية،  األطر 
أفضل،  بشكل  المحتوى  صانعي 
المحتوى عند  يقوم صانع  بحيث 
لديه  كان  إذا  ما  بتحديد  التسجيل 
حرفي،  بطاقة  أو  تجاري  سجل 
سيخضع  ذلك  غياب  حال  وفي 
اقتطاع  إلى  المحتوى  صانع 

الضريبة على الدخل العام.
اإلعالن  حفل  وعرف  هذا 
مشاركة  المنصة  إطالق  عن  

كلٌّ  متخصصين  محاورين  عدة 
الممثل  بينهم  من  مجاله،  في 
عن  تحدث  الذي  زيتوني  أحمد 
على  سلسلة  أول  "سويتشرز" 
الهاتف  متعامل  برعاية  الويب 
النقال موبيليس، إيناس عبد اللي 
في  التمثيل  من  انتقلت  وكيف 
شو"  "دارنا  تلفزيونية  سلسلة 
إلى مواقع التواصل االجتماعي، 
شامة  األستاذ  إلى  إضافة 
المحكمة  لدى  محامي  اسماعيل، 
مختصة  خمار  شهيناز  العليا، 
عثماني  يوسف  االتصال،  في 
مسؤول عن مسابقة "اختيار منتج 
مالك،  بريكاتي  ونسرين  العام"، 
حليب،  لتشين  التسويقية  المديرة 

على  المشاركون  ركز  حيث 
في  يواجهونها  التي  الصعوبات 
التسويقية عبر منصات  حمالتهم 
أن  وكيف  االجتماعي،  التواصل 
يمثل حال  "سبوتاليت"  تقدمه  ما 

قانونيا ورقميا في نفس الوقت.
حاجي،  زكريا  أكد  جانبه  من 
إلى  سبوتاليت،  منصة  مؤسس 
ال  المنصة  هذه  خالل  من  أنه 
بل  المجال،  هيكلة  إلى  نسعى 
من  ذلك  في  المساهمة  نحاول 
خالل استغالل التكنولوجيا لتقديم 
بعجلة  والدفع  هادف  محتوى 
مختلف  في  االقتصادي  التطور 

المجاالت.
حياة �سرتاح
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�صدرت يف حقهم اأحكام 

ق�صائية بعد تقدميهم

 اأمام اجلهات املخت�صة

و�شع حّد لن�شاط 
�شخ�شني يروجان 
املخدرات بتوقرت

تمكنت عناصر األمن الحضري الثالث بأمن 
شخصين  توقيف  من  مؤخرا  توقرت  والية 
ومعالجة  العمر  من  والثالث  الثاني  العقد  في 
معالج(  )كيف  المخدرات  حيازة  قضيتي، 
االستهالك  قصد  مشروعة  غير  بطريقة 
معالج(   )كيف  مخدرات  وحيازة  الشخصي، 
غير  بطريقة  الغير  على  عرضها  قصد 

مشروعة.
بيان  حسب  األولى  القضية  حيثيات  وتعود 
إعالمي أمس األحد إلى الدوريات المستمرة 
لمختلف  مصالحنا  لعناصر  والمداهمات 
المخدرات  يترويج  المعروفة  السوداء  النقاط 
انتباههم  لفت  حيث  العقلية،  والمؤثرات 
بعد  نارية،  دراجة  متن  على  مشبوه  شخص 
توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر 
بحوزته على كمية من المخدرات تقدر بواحد 
الكيف  من  )1.4غ(  ديسغرام  وأربعة  غرام 

المعالج قصد االستهالك الشخصي.
الميدانية  للمجهودات  ثانية مواصلة  من جهة 
معالجة  من  العناصر  ذات  تمكنت  المبذولة، 
السياق،  ذات  ضمن  تندرج  ثانية  قضية 
متن  على  مشبوه  شخص  انتباههم  لفت  أين 
لعملية  وإخضاعه  توقيفه  بعد  أجرة،  سيارة 
التفتيش عثر بحوزته على أربعة )04( قطع  
مخدرات تقدر بـإثنين غرام وأربعة ديسغرام 
العرض  قصد  المعالج  الكيف  من  )2.4غ( 
إضافة  مشروعة،  غير  بطريقة  الغير  على 
وسبعمئة  أالف  بـثالثة  يقدر  مالي  مبلغ  الى 

وعشرون)3720دج( من عائدات الترويج.
تم  القانونية  اإلجراءات  كافة  استيفاء  وبعد 
إنجاز ملفين جزائيين ضد المشتبه فيهما  قدما 
وبموجب  الجمهورية،  وكيل  أمام  بموجبهما 
حق  في  صدر  الفوري  المثول  إجراءات 
اشهر  ستة)06(  بحكم  اأّلول،  فيه  المشتبه 
نافدة  مالية  وغرامة  التنفيذ  موقوف  حبس 
الف)50.000دج( عن جرم  قدرها خمسون 
حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة قصد 
اإلستهالك الشخصي، في حين صدر في حق 
الفوري  المثول  وبموجب  الثاني  فيه  المشتبه 
أمر إيداع مع تأجيل النطق بالحكم عن جرم  
جنحة حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية 

قصد الترويح.
حياة �سرتاح

عرب �صبكة خطوط 

اجلوية اجلزائرية

ا�سطرابات على م�ستوى 
عّدة رحالت داخلية

الجزائرية،  الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت 
على  اضطرابات  وجود  عن  األحد  أمس 
مستوى الرحالت الداخلية من وإلى مطارات 

قسنطينة وباتنة.
أن  لها،  بيان  عبر  الشركة  وأوضحت 
األحوال  سوء  إلى  راجعة  االضطرابات 
وأوضح  الثلوج،  تساقط  عن  الناجمة  الجوية 
المفعول  ساري  سيبقى  االنذار  أن  المصدر 

إلى غاية تحسن األحوال الجوية.
حياة �سرتاح

كان ين�صط �صمن �صبكة 

خمت�صة يف �صرقة املركبات

اأمن ح�سني داي: 
 الإطاحة مبحتال 

كان حمل اأمرين بالقب�ض

عالجت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في فرقة 
حسين  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  القضائية  الشرطة 

داي قضية سرقة مركبة سياحية.
قضايا الحال التي تمت اإلشراف الدائم والمستمر 
للنيابة المختصة إقليميا، مكنت حسب بيان إعالمي 
 ، فيه  الفرقة من مشتبه  أمس األحد عناصر ذات 
مسبوق قضائيا، ينحدر من العاصمة وبعد التنسيق 
بين المصالح تبين ضلوع المعني في ثالث قضايا 
الجهات  عن  صادرين  بالقبض  أمرين  محل  وانه 

القضائية المختصة. 
التحريات المكثفة لعناصر الفرقة المحققة والخبرة 
سرقة  في  المختصة  الشبكات  تتبع  في  الميدانية 
مرة  كل  في  األشخاص  احد  أن  تبين  المركبات 
التواصل مع احد  ينتهج نفس األسلوب من خالل 
بائعي السيارات الذي يوهمه بأنه يرغب في شراء 
سيارته، ثم يطلب منه التوجه إلى ورشة لتصليح 
طالء السيارات وهذا لمعاينة حالة السيارة لغرض 
وصاحب  البائع  يستغفل  المراقبة  وأثناء  الشراء 
الورشة ثم يشغل السيارة ويلوذ بالفرار، ليتم بعدها 
تم  بالتفتيش  فيه وتنفيذا إلذن  المشتبه  تحديد هوية 
الضحية  قبل  من  عليه  والتعرف  الفاعل  إيقاف 

والشاهد مع استرجاع السيارة محل السرقة .
ووفق المصدر فقد تم بعد استيفاء جميع اإلجراءات 
القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة 

إقليميا
حياة �سرتاح

اإثر ت�سرب لغاز 

اأحادي اأك�صيد الكربون

اإنقاذ عائلة ببومردا�ض 
وفتاة يف �سكيكدة 

من خطر املوت اختناقا
اإنقاذ  عن  املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  اأعلنت 

عائلة وفتاة من خطر املوت اختناقًا بغاز اأحادي اأك�صيد 

الكربون بكل من واليتي بومردا�س و�صكيكدة.

اأّنه  اأم�س االأحد  املدنية،  وجاء يف بيان مل�صالح احلماية 

كويف  بحي  اأفراد  خم�صة  من  تتكون  عائلة  اإنقاذ  جرى 

ثالة التابع لبلدية النا�صرية يف والية بومردا�س.

اأعمارهم  ترتاوح  اأطفال  وثالثة  واالأم  االأب  اأّن  واأفيد 

اأك�صيد  اأحادي  بغاز  لت�صمم  تعر�صوا  �صنة،  و45   8 بني 

الكربون املنبعث من �صخان املاء، وجرى اإ�صعافهم ونقلهم 

اإىل م�صت�صفى املركز ال�صحي املجاور ب�صاحية النا�صرية.

العمر  من  تبلغ  فتاة  اإنقاذ  عن  الك�صف  جرى  بالتزامن، 

الكربون  اك�صيد  اأحادي  بغاز  لت�صمم  تعر�صت  �صنة   15
يف  الزفزاف  بحي  حمام  داخل  )طابونة(  من  املنبعث 

والية �صكيكدة، ومّت اإ�صعاف ونقل املعنية اإىل م�صت�صفى 

�سكيكدة.

حياة �سرتاح

االأغواط:

توقيف مروج للمخدرات 
واملوؤثرات العقلية بافلو  

مت على اإثر دوريات لعنا�صر ال�صرطة الق�صائية التابعة 

القليلة  ال�صاعات  يف  االأغواط  بوالية  افلو  دائرة  الأمن 

املا�صية على م�صتوى اأحد اأحياء املدينة توقيف �صخ�س 

بعد  و  االأخري  هذا  �صنة،   )28( العمر  من  يبلغ  م�صبوه 

على  بحوزته  �صبط  اجل�صدي  التلم�س  لعملية  اإخ�صاعه 

املوؤثرات  من  كمية  و  معالج(  )كيف  املخدرات  من  كمية 

املتاجرة  عائدات  من  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�صافة  العقلية، 

باملمنوعات، ليتم على الفور حتويل املعني و املحجوزات 

مت  فقد  ذاتها  االأمن  م�صالح  امل�صلحة.وح�صب  مقر  اإىل 

احلال  لق�صية  اجلزائية  االإجراءات  ملف  ا�صتكمال  بعد 

بطريقة  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات  بحيازة  املتعلقة 

اأمام  فيه  امل�صتبه  تقدمي  البيع،  لغر�س  م�صروعة  غري 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة افلو.

حياة �سرتاح

بعد ا�صتحداث قانون املقاول الذاتي

 واإقرار الن�صو�س التطبيقية املرافقة له

رهان على تفعيل مليون حامل 
م�سروع يف اجلزائر هذه ال�سنة
 lنحو اإن�ساء منطقة تكنولوجية اإفريقية حرة

 لبناء بيئة اأعمال املوؤ�س�سات النا�سئة
تراهن وزارة اقت�صاد املعرفة واملوؤ�ص�صات النا�صئة واملوؤ�ص�صات امل�صغرة، على تفعيل مليون حامل 

م�صروع يف اجلزائر هذه ال�صنة، خا�صة بعد ا�صتحداث قانون املقاول الذاتي واإقرار الن�صو�س 

التطبيقية املرافقة له، يف وقت ت�صعى فيه اجلزائر الإن�صاء منطقة تكنولوجية اإفريقية حرة 

لبناء بيئة اأعمال املوؤ�ص�صات النا�صئة يف دول القارة ال�صمراء.

اإطالق اأول من�سة رقمية جزائرية تربط 
بني �سناع املحتوى، وكالت الت�سال واملعلنني 
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