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هذا ما تطمح اإليه الجزائر في المجال ال�سياحي
قال اإنه �سيظل من بين اأهم 

الأولويات"، الرئي�ض تبون:

"ل م�ســـــــــــــــاومة
 وال تنــــــــــــــــــازل
 عن ملف الذاكـــــرة"

البداية ببع�ض المجال�ض الق�سائية وتعميم تدريجي للعملية 

ال�سروع في التقا�سي االإلكتروني قبل نهاية 2022
02

"مجلة الجي�ض" تثمن الإنجازات المحققة على جميع الأ�سعدة وتوؤكد:

»ال�سعب ا�ستعاد ثقته الكاملة في موؤ�س�سات دولته«
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 قال رئيس الجمهورية "إننا ونحن نحيي هذه 
الذكرى التاريخية، عشية مرور ثالث سنوات 
على االنتخابات الرئاسية التي منحتموني فيها 
ثقتكم الغالية، أجدد التزامي الكامل بأن يظل 
حرصي على التاريخ والذاكرة من بين أهم 
األولويات"، موضحا بالقول إن "الجزائر 

الجديدة التي نتطلع إليها جميعا هي تلك التي 
تجعل من أيامها الخالدة منارات تضيء 

الطريق الصحيح الذي رسمه وسار عليه 
الشهداء األبرار والمجاهدون الميامين".
وتابع إن "هذا الطريق هو الذي سلكناه 

بخطوات متتالية حققنا بها بناء المؤسسات 
وإرساء دولة الحق والقانون وتوفرت 

بها شروط اإلنعاش االقتصادي والتنمية 
االجتماعية من خالل استراتيجيات وبرامج 

يجري تنفيذها في كل أنحاء البالد بصرامة 
ونسهر على المتابعة المستمرة لها، وفاء لما 

تعهدنا به أمام الشعب الجزائري األبي".
وأضاف أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 

"أكدت للرأي العام العالمي أن الثورة المباركة 
التي يخوضها جيش التحرير الباسل تحت 

لواء جبهة التحرير الوطني ويدفع في خضمها 
بقوافل الشهداء لن يقف في طريقها غالة 

العسكريين الذين انهارت خططهم الحربية 
وجهابذة الدعايات الكاذبة التي سقطت أمام 

عدالة ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة".
وبالمناسبة شدد رئيس الجمهورية على أن 
"الواجب الوطني يدعونا على الدوام إلى 

إحاطة تاريخنا الوطني بسياج الحفظ وإلى 
تقوية جبهة الدفاع عن الذاكرة الوطنية أمام 

الداعين إلى إبقاء الملف تحت عتمة الرفوف 
المنسية"، مشددا بالقول "وفي هذا السياق، ال 

يكفي الخطاب المشحون بالنبرات الوطنية، بل 
البد من امتالك اإلرادة والشجاعة النتزاع حق 
الشعب الجزائري غير القابل للتقادم والذي ال 

مساومة فيه وال تنازل عنه".
واستطرد الرئيس تبون قائال "وعليه، فإن 

المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم 
استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في 

إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى، 
وتتمثل في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين 
الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي 

مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها 
التخصص في البحث التاريخي والتمرس في 
التمحيص والدقة في التحري إلجالء الحقيقة".

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد 
ربيقة، إن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، 

كانت الحصاد الطيب للثورة الجزائرية 
وبلغت مدى كبيرا، حيث انتشرت أخبارها 

وصورها في األركان األربعة من العالم.
وأضاف الوزير من والية عين تموشنت، 

عشية ذكرى 11 ديسمبر 1960، التي 
تنظم تحت شعار " شعب اراد الحياة،" أّن 
المظاهرات فتحت تلك الملحمة التاريخية 

كما قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 
تبون "أبواب األمل أمام الشعوب المضطهدة 

،بعد تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
دورتها الخامسة عشرة للقرار الداعي إلى 

تصفية االستعمار، واعتبار إخضاع الشعوب 
الستعباد أجنبي وسيطرته و استغالله، 

إنكارا لحقوق اإلنسان األساسية، يناقض 
ميثاق األمم المتحدة ويعيق السلم والتعاون 

العالميين".
وقال وزير المجاهدين  إن مظاهرات11 

ديسمبر 1960، قد مضى عليها اثنين وستون 
عاما لكنها ال زالت إلى البوم تطفح بالمواعظ 
والعبر التي ال يمكن ان تفقد أهميتها وقيمتها 

العملية و مهما تبدلت األوقات، فااللتحام 
الشعبي حول مشروع ما ، هو القوة األساسية 

المؤدية إلى إنجازه مهما كانت التحديات 
والرهانات وهو ما تشهد عليه حصيلة 

ثالث سنوات من اإلنجازات والمكاسب 
غير مسبوقة في شتى الميادين التي حققتها 

الجزائر الجديدة تحت قيادة السيد رئيس 
الجمهورية من خالل تجسيد التزاماته ال54 
مع الشعب الجزائري و ستواصل بالدنا من 

خالل تنفيذها بروح نوفمبر المجيدة.
ع. ط

أوردت وكالة األنباء الجزائرية مقاال حول التغيرات العميقة التي 
شهدتها الجزائر في سنة 2022 على مختلف األصعدة، هذا نصه:

"أصبحت الجزائر في 2022 مختلفة تماما. فالجزائر الجديدة تشهد 
تغيرات عميقة على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

والثقافي.
ولم تعد البالد، التي كانت في قبضة أوليغارشية خطيرة ومفترسة 

تتدخل في شؤون الدولة، خارج دائرة التحوالت االقتصادية والسياسية 
الكبرى الحاصلة في العالم. فلقد استطاع رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون، وبنهجه اإلصالحي، أن يرتقى بالبالد في وقت قصير جدا إلى 
مصاف الديمقراطيات الناشئة. وتعرف البالد بفضل ترجمة تعهدات 

الرئيس تبون ال54 على أرض الواقع تحوالت سريعة إذ بدت للعيان 

مالمح جزائر متطورة تشهد حركية صناعية وتبرز فيها مؤسسات 
شرعية جديدة لم تنل منها اللوبيات وقوى الجمود.

وقد اختار الرئيس تبون، الذي يصر على ضمان جميع الحريات 
والرقي بالجزائر إلى بلد ديمقراطي، على االتصال المباشر مع 

الشعب من خالل لقاءاته الدورية مع وسائل اإلعالم وتغريداته على 
التويتر، إذ يحظى رئيس الدولة في كل المراحل المهمة في حياة األمة 

برضى شعبي. وتجلت قوة المؤسسات الجديدة والتطور االقتصادي 
واالجتماعي والعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية، فضال عن تمسك 
الجزائريين برئيسهم وفخرهم بالسياسة التي ينتهجها، في فشل بقايا 

العصابة التي تزال تحلم بعودة النظام القديم".
واأج

جميد. ذ

قال اإنه �سيظل من بني اأهم الأولويات"، الرئي�س تبون:

"ال م�ساومة وال تنازل عن ملف الذاكرة"
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، يف ر�سالة ع�سية اإحياء ذكرى مظاهرات 
11 دي�سمرب 1960، التزامه الكامل باأن يظل حر�سه على التاريخ والذاكرة من بني اأهم 
الأولويات، م�سددا يف ال�سياق "لبد من امتالك الإرادة وال�سجاعة لنتزاع حق ال�سعب 

اجلزائري غري القابل للتقادم والذي ل م�ساومة فيه ول تنازل عنه".

دعا اإىل موا�سلة معركة حماربة الف�ساد

الرئي�س تبون: ال نزال بالعهد ملتزمني
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، الجزائريات والجزائريين، كل 
من موقعه، إلى مواصلة معركة محاربة الفساد و ذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة 

الفساد.وكتب الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي 
تويتر: "قطعنا معا أشواطا كبيرة, في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين, وال نزال 

بالعهد ملتزمين. أدعو الجزائريات والجزائريين, كل من موقعه, في هذا اليوم 
الدولي لمكافحة الفساد, إلى مواصلة المعركة".

ع.ط

 ب�سفتها من�سق العمل الإفريقي

 يف هذا املجال، لعمامرة يوؤكد

اجلزائر �ستتخذ مبادرات اإ�سافية 
ملكافحة االإرهاب يف اإفريقيا

اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، 

نهاية الأ�سبوع الفارط، بوهران باأن اجلزائر ب�سفتها من�سق العمل 

الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وجترمي التطرف العنيف يف القارة 

�ستتخذ مبادرات اإ�سافية من اأجل تعزيز التعاون على ال�سعيدين الدويل 

والإفريقي ملكافحة هذه الآفة.

ف.م

وذكر الوزير في ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية نيجيريا رئيس مجلس 
السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي لشهر ديسمبر الحالي جيوفري أونياما, نشطت على 

هامش اختتام أشغال الندوة الرفيعة المستوى حول األمن والسلم في إفريقيا, بأن 
"رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, معين من طرف نظرائه األفارقة كمنسق 

العمل اإلفريقي لتعزيز مكافحة اإلرهاب وتجريم التطرف العنيف في القارة 
اإلفريقية"، مؤكدا أن "الجزائر ستكثف اإلجراءات والمبادرات في مجال مكافحة 

اإلرهاب في القارة".
وفي تقييمه لهذه الندوة, أكد السيد لعمامرة أنها "ناجحة بكل المعايير"، خاصة وأنها 
حظيت بمشاركة قوية حيث سجل حضور كل أعضاء مجلس السلم واألمن لالتحاد 

اإلفريقي على مستويات مختلفة بما في ذلك المستوى الوزاري وعدد من الدول 
اإلفريقية األخرى وبعض الشركاء األوروبيين على غرار سويسرا و النرويج وعدد 

من رؤساء الهيئات الدولية التابعة لألمم المتحدة.
كما توقع أن تكون الطبعة العاشرة للندوة "نقطة فارقة" في العمل اإلفريقي المشترك 

لتعزيز السلم و األمن في إفريقيا.وأشار لعمامرة الى أن المشاركين في مسار 
وهران أكدوا أن "القارة اإلفريقية لديها أوراق رابحة" في ظل األوضاع الدولية 
المتوترة, مبرزا أن الظرف الدولي الحالي، خالفا لما قد يفكر البعض، "يعطي 

القارة اإلفريقية هامش مناورة أكبر من أي وقت مضى".
وأكد أن المشاركين في مسار وهران برهنوا على أن للقارة اإلفريقية الرغبة و 

اإلرادة واإلمكانية في رفع هذه التحديات وفرض وجودها كفاعل قوي لديه القدرة 
على االبتكار ما يجعله يؤثر إيجابا على مجريات األمور على الساحة الدولية.و 

فيما يخص األوضاع في ليبيا, أكد الوزير أن موقف الجزائر جد واضح والتزامات 
الجزائر معروفة، حيث أنها تدعو إلى حل ليبي لمشاكل ليبيا يشمل المصالحة 

الوطنية بين كل الليبيين.
واعتبر أن هذا الحل يتوجب أن يتمخض عن انتخابات ديمقراطية ستسمح للشعب 
الليبي باختيار قادته على جميع المستويات. كما أشار الى أنه ينبغي إجالء القوات 
األجنبية وتفكيك الميليشيات و وقف تدفق األسلحة و ضمان مناخ مناسب إلجراء 

االنتخابات.
ومن جهته, ثمن أونياما, الجهود المبذولة طيلة أشغال مسار وهران الذي وصفه بـ 
"الناجح". كما أبرز أن مسار وهران سمح بإعداد دليل يساعد الدول األفريقية على 
تأسيس التعاون و التنسيق بين الدول األعضاء غير الدائمين في مجلس أمن لألمم 
المتحدة "أ3" و مجلس السلم و األمن لالتحاد اإلفريقي, مشيرا الى أن هذه الندوة 

رفيعة المستوى تعتبر فرصة مهمة لوضع استراتيجيات لتجسيد هذا التنسيق.

 البداية ببع�س املجال�س الق�سائية 

وتعميم تدريجي للعملية 

 ال�سروع يف التقا�سي 
االإلكرتوين قبل نهاية 2022

أعلن أمس، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح، عن موعد 
الشروع في إجراءات التقاضي اإللكتروني وقال إنه سيكون "قبل نهاية السنة 

الجارية".
أوضح ذات المسؤول على هامش أشغال اليوم الدراسي حول "التقاضي 

اإللكتروني" المنظم بمقر نادي المحامين بوالية سطيف، أن التقاضي اإللكتروني 
><سيشرع فيه بصفة رسمية خالل األيام القليلة القادمة )قبل نهاية عام 2022 ( 

وذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا، حيث سيشرع 
في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية".

وأضاف خالل هذا اللقاء الذي بادر به مجلس قضاء سطيف بالتنسيق مع منظمة 
المحامين لناحية سطيف أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل 
الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي، مبرزا أن الثالثي األول من 

سنة 2023 سيشهد االنتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية 
إلكترونيا ثم اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات 

الضبط إلكترونيا.
وستعمم عملية التقاضي اإللكتروني في نهاية العام المقبل، سواء ما تعلق بإجراءات 

المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات والحضور في الجلسات 
وسماع الشهود وغيرها من اإلجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد، 

إستنادا للمتحدث .
كما أبرز نفس المصدر بأن هذه اإلجراءات ستساهم من التقليل من االزدحام في 
المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل وستساعد القضاة في 

العمل اإلداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبال في 
العناية بملفاته وأحكامه.

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف فيصل زردازي  في مستهل 
هذا اللقاء الدراسي الذي حضره والي الوالية محمد األمين درامشي وأزيد من 

600 مشارك من محامين وقضاة تابعين لمجالس قضاء سطيف وبرج بوعريريج 
والمسيلة وإطارات مركزية بوزارة العدل أن إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
في قطاع العدالة ><أمر حتمي وذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحاصلة 

في العالم<< .
وذكر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف باإلجراءات التشريعية والتقنية 

والتنظيمية لمواكبة التطورات التي أفرزتها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ما إنعكس 
-حسبه- إيجابيا على المواطنين الوافدين على المقرات القضائية.

اإ. �س/ واأج

قال اإنها فتحت اأبواب الأمل اأمام ال�سعوب امل�سطهدة، ربيقة:

"مظاهرات 11 دي�سمرب كانت احل�ساد الطيب للثورة اجلزائرية"

جزائر 2022 خمتلفة متاما



عدد  آخر  في  الجيش  مجلة  ثمنت 
رئيس  عهدة  في  تحقيقه  تم  ما  لها، 
على  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية 
واالجتماعي  االقتصادي  الصعيدين 
المجلة  وأوضحت  المجاالت،  وباقي 
ديسمبر  لشهر  عددها  افتتاحية  في 
مستوى  في  "إنجازات  عنوان  تحت 
منذ  "تشهد  الجزائر  أن  التطلعات"، 
رئيسا  تبون  المجيد  عبد  انتخاب 
تحوال  ثالث سنوات،  قبل  للجمهورية 
مستويات  على  الفتا  وتطورا  كبيرا 
ذلك  ومنذ  باشر  حيث  عدة،  وأصعدة 
وعد  التي  االلتزامات  تنفيذ  الحين 
برنامجه  في  الجزائري  الشعب  بها 

االنتخابي الذي تضمن 54 محورا".
وعادت االفتتاحية للحديث عما تحقيقه 
األخيرة،  الثالثة  السنوات  خالل 
موضحة أن الجزائر "قطعت أشواطا 
اإلصالحات  مسار  في  معتبرة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وتكريس  الديمقراطية  دعائم  وترسيخ 
أسس  إرساء  بهدف  القانون  دولة 
"كل  أصبحت  حيث  جديدة"،  جزائر 
الدالئل والمؤشرات تثبت اليوم وبما ال 
يدع أي مجال للشك أن الجزائر، التي 
خطة  ضمن  التغيير  طريق  انتهجت 
بخطى  تسير  الوطني،  للتقويم  شاملة 
بناء  استكمال  نحو  وموثوقة  ثابتة 
الواقع"،  الجديدة على أرض  الجزائر 

العميقة  "اإلصالحات  أن  إلى  الفتة 
والتوجه الجديد للدولة والنتائج المحققة 
ميدانيا إلى حد الساعة وعلى أكثر من 
صعيد، منحت الشعب الجزائري أمال 
كبيرا في غد أفضل وهو يلمس أولى 

ثمار الجزائر الجديدة".
"استعاد  أن  ذلك  نتائج  من  كان   وقد 
ثقته الكاملة في مؤسسات دولته وازداد 
المنتهج  الوطني  المسار  أن  اقتناعا 
حقيقي  تغيير  إحداث  من  سيمكن 
يؤهلها  ما  لبالدنا  جديدة  وانطالقة 
حيث  األمم"،  بين  الئقة  مكانة  لتبؤ 
انتهج رئيس الجمهورية ضمن خطته 
ومؤسسات  للدولة  شامل  إلصالح 
جانب  إلى  جامعا،  خطابا  الجمهورية 
العامة وتعزيز  السياسة والحياة  أخلقة 

أن  للجميع  تبين  حيث  الراشد،  الحكم 
مؤسسات  بين  جليا  صار  االنسجام 
الداخلية  التحديات  مواجهة  في  الدولة 

والخارجية.
هاما  حيزا  االفتتاحية  وخصصت 
اقتصاديا،  تحقيقه  تم  عما  للحديث 
تبون "يبقى  الرئيس  أن  أكدت  حين 
ومتنوع،  قوي  اقتصاد  ببناء  ملتزما 
العمل  فرص  ويوفر  الثروة  يخلق 
وتأمينه  الغذائي  أمننا  تعزيز  قصد 
إلى  للمحروقات"، يضاف  التبعية  من 
ذلك "مواصلة السياسة المنتهجة حيال 
الشباب، ال سيما ما تعلق منها بإتاحة 
مؤسسات  إلنشاء  أمامهم  الفرصة 
في  الوطني  اإلنتاج  يعزز  بما  ناشئة 

مجال الدفاع".

اجلي�ش مل يتخلف عن م�سعاه 

الوطني للدفاع عن البالد

افتتاحية  أضافت  الدفاع،  مجال  وفي 
المجلة أنه في خضم هذا التوجه نحو 
التجديد تحت قيادة رئيس الجمهورية، 
الشعبي  الوطني  الجيش  يتخلف  "لم 
عن هذا المسعى الوطني"، إذ يواصل 
المنوطة  والنبيلة  الكبرى  المهام  تنفيذ 
ىيتم  وأنه  واقتدار"،  بـ"احترافية  به 
"الدفاع  أوالهما  جبهتين،  على  ذلك 
عن السيادة الوطنية والسالمة الترابية 
والوحدة الشعبية، بالموازاة مع تحديث 
وعصرنة مختلف القوات ورفع درجة 
الصارم  التنفيذ  خالل  من  جاهزيتها 
لمحتوى برامج التحضير القتالي وكذا 
التي  الحية  بالذخيرة  البيانية  التمارين 
تنفذها مختلف القوات، تحقيقا للتنسيق 
العملياتي ومن ثم الجاهزية القصوى"، 
االحترافية  الطريقة  هذه  "أثبتت  حيث 
كل  في  التمارين  هذه  وفقها  تنفذ  التي 
الشعبي  الوطني  جيشنا  احترافية  مرة 
العسكرية  التشكيالت  خالله  ومن 
فتتعلق  الثانية  الجبهة  أما  المقحمة"، 
بـ"المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية 
بالنسبة  الحال  هو  مثلما  الوطنية"، 
تعمل  حيث  العسكرية،  للصناعات 
الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة 
القطاع  لهذا  المستمرة  "الترقية  على 
والدفاع  األمن  خدمة  في  وجعله 
االقتصادية  التنمية  وكذا  الوطنيين 
لبالدنا"، مشددة على أن "هذا االمتياز 
لوال  ليصله  يكن  لم  جيشنا  بلغه  الذي 
بالقيم  والتحلي  والعزيمة  الصرامة 
العسكرية النبيلة والسعي الحثيث نحو 
اكتساب  من  مكنه  ما  وهو  التطور، 

مكامن القوة".
التأكيد  إلى  "الجيش"  مجلة  وخلصت 
على أن "تقوية أسس الجزائر الجديدة 
من  المزيد  تحقيق  نحو  بها  والدفع 
جميع  مسؤولية  هي  االنجازات 
على  الضوء  مسلطة  الجزائريين"، 
بالدنا  يتعين على  التي  "التحديات  أن 
ودولي  إقليمي  راهن  ظل  في  رفعها 
وقت  أي  من  أكثر  يستدعي  منقلب 
وتعزيز  الوطنية  اللحمة  تمتين  مضى 

الجبهة الداخلية".
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»جملة اجلي�ش« تثمن الإجنازات املحققة على جميع الأ�سعدة وتوؤكد:

»ال�سعب ا�ستعاد ثقته الكاملة يف م�ؤ�س�سات دولته«
اأكدت جملة "اجلي�ش" يف عددها الأخري اأن، ال�سعب اجلزائري "ا�ستعاد ثقته الكاملة يف موؤ�س�سات دولته"، بف�سل الإ�سالحات العميقة والتوجه 

اجلديد للدولة والنتائج املحققة ميدانيا، م�سرية اإىل اأن  كافة الدلئل واملوؤ�سرات تثبت اليوم اأن اجلزائر التي انتهجت طريق التغيري يف اإطار 

خطة �ساملة للتقومي الوطني، "ت�سري بخطى ثابتة وموثوقة نحو ا�ستكمال بناء اجلزائر اجلديدة".

اإميان. �ش

 �ستكون الق�سايا الإقليمية 

 والدولية حمور نقا�ساته 

مع امل�سوؤولني اجلزائريني

جاو�ش اأوغل� يف اجلزائر لبحث 
تنفيذ قرارات اجتماع جمل�ش 

التعاون اال�سرتاتيجي
وزير  نقاشات  محور  والدولية  اإلقليمية  القضايا  ستكون 
المسؤولين  مع  أوغلو  جاوش  مولود  التركي  الخارجية 
الجزائريين خالل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر 

من يوم أمس السبت وتستمر يومين.
تنفيذ  لمتابعة  فرصة  الزيارة  أن  التركية  الخارجية  وقالت 
قرارات اجتماع مجلس التعاون االستراتيجي المشترك رفيع 
المستوى الذي عقد برئاسة الرئيس التركي ونظيره الجزائري 
عبد المجيد تبون، في تركيا خالل ماي الماضي، فيما سيبحث 
الثنائية  العالقات  الجزائريين  المسؤولين  مع  التركي  الوزير 

والقضايا اإلقليمية والدولية
المسؤولين  مع  أوغلو  جاوش  يعقد  ذاته  المصدر  وحسب 
الجزائريين االجتماع األول لمجموعة التخطيط المشتركة بين 
البلدين من أجل متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون 
االستراتيجي المشترك رفيع المستوى برئاسة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، 
في تركيا خالل ماي الماضي، ومن المنتظر أن يلتقي جاوش 
أوغلو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الجزائري 

رمطان لعمامرة.
مع  التجارية  ومبادالتها  استثماراتها  رفع  إلى  تركيا  وتسعى 
الطاقة  وزير  ذلك  عن  عبّر  وقد  طويلة  فترة  منذ  الجزائر 
والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز خالل زيارته األخيرة 
للجزائر في نوفمبر الماضي، أين قال إن العمل جاري اآلن 
بين  شراكات  وإطالق  لتطوير  "تفاهمات"  من  االنتهاء  على 
والمناجم  الطاقة  بمجالي  التركي  المسؤول  وربطها  البلدين 
إلى  لتحقيق مبادالت تجارية تصل  الذي تراهن عليها تركيا 

10 مليارات دوالر.
و في هذا الصدد أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة 
بمناسبة انطالق أشغال االجتماع األول للجنة التخطيط والتعاون 
الجزائرية- الشراكة  أن  البلدين، على  بين  الشاملة  والشراكة 
التركية "إستراتيجية حقا" على اعتبار إنها تشمل كل قطاعات 
المجاالت  بل حتى  االقتصادية،  الجوانب  فقط   وليس  الحياة 
الثقافية واالجتماعية والبشرية وكذا األمنية والدفاع أيضا.كما 
بين  العالقات  ب"متانة"  الجزائرية  الدبلوماسية  رئيس  أشاد 
البلدين, مؤكدا بأن الدورة األولى لهذه اآللية المكلفة بالتخطيط 
والتقييم ومتابعة تطورات الشراكة اإلستراتيجية بين البلدين, 

ستكون "فريدة من نوعها".
"بفضل  أنه  إلى  التركي  الخارجية  وزير  لفت  جانبه  من 
اإلرادة السياسية لرئيسي الدولتين, تم االنطالق في األشغال 
لتسوية القضايا التي كانت عالقة بين البلدين بسرعة فائقة", 
حاثا ممثلي القطاعات المشاركة في اللجنة, ل"اتخاذ قرارات 

برغماتية من أجل الوصول إلى نتيجة قبل كل شيء".
ولفت الوزير التركي إلى انه سيتم خالل اللقاءات المغلقة التي 
ستعقد بين وفدي البلدين بحث العديد من المواضيع واالستماع 
إلى ممثلي كل القطاعات المعنية والمؤسسات للحصول على 

معلومات مفصلة.
حياة �سرتاح

الوزير الأول ي�ستقبل بالريا�ش من طرف الرئي�ش ال�سيني

ال�سني ت�سعى لتعزيز ال�سراكة االإ�سرتاتيجية مع اجلزائر

الرحمن،  عبد  بن  أيمن  األول  الوزير  أكد 
والصين  الجزائر  توقيع  أن  الرياض  من 
على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة 
-2022 الثالثية  والخطة  والطريق  الحزام 
2024 للتعاون في المجاالت الهامة، يعكس 
الرغبة المشتركة للبلدين في خدمة وتعزيز 
التعاون الشامل والمثمر بين العالم العربي 
بروز  في  يسهم  أن  شأنه  من  ما  والصين، 
السياسات  بعيدا عن  األقطاب  متعدد  "عالم 

األحادية ومساعي الهيمنة".
ذكر الوزير األول في كلمة خالل مشاركته 
ممثال لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
للتعاون  األولى  العربية-الصينية  القمة  في 
ترتبطان  والصين  الجزائر  بأن  والتنمية، 
تمتد  واستراتيجية،  تاريخية  "عالقات  ب 
كانت  الجزائرية، حيث  التحرير  ثورة  إلى 
تعترف  عربية  غير  دولة  أول  الصين 
يتقاسم  كما   ،1958 المؤقتة سنة  بالحكومة 
من  العديد  إزاء  النظر  وجهات  البلدان 
المشترك، ويتبادالن  القضايا ذات االهتمام 
تخص  التي  المسائل  حول  الثابت  الدعم 

الكبرى  واالهتمامات  الجوهرية  المصالح 
التعاون  مسار  بأن  مضيفا  منهما"،  لكل 
اإلعالن  بتوقيعهما على  "تكلل  البلدين  بين 
بإقامة عالقات شراكة استراتيجية  القاضي 
الخطة  اعتمدا  كما   ،2014 سنة  شاملة 
االستراتيجية  للشراكة  الثانية  الخماسية 
الوزير  )2022-2026(.وعاد  الشاملة 
األيام  في  التوقيع  عن  للحديث  األول 
للبناء  التنفيذية  الخطة  الماضية على  القليلة 
التي  والطريق  الحزام  لمبادرة  المشترك 
انضمت إليها الجزائر سنة 2018، والخطة 
الثالثية 2022-2024 للتعاون في المجاالت 
الهامة"، والتي أشار، إلى أن "التوقيع على 
هذه،  قمتنا  انعقاد  قبل  أياما  الوثائق  هذه 
والصين  للجزائر  المشتركة  الرغبة  يعكس 
في خدمة وتعزيز التعاون الشامل والمثمر 
الصين  وجمهورية  العربي  العالم  بين 
بالعالقات  المتعلق  الشق  وفي  الشعبية" 
العربية الصينية، شدد بن عبد الرحمن على 
أنه "في ظل حالة االستقطاب التي يعيشها 
النظام الدولي وعجز األمم المتحدة عن حل 

األزمات في منطقتنا وفي العالم، فإن تعزيز 
العربي  العالم  بين  االستراتيجية  العالقات 
بروز  في  يسهم  أن  شأنه  من  والصين، 
السياسات  عن  بعيدا  األقطاب  متعدد  عالم 
أن  إلى  الفتا  الهيمنة"،  ومساعي  األحادية 
التواصل  استذكار  على  "يحملنا  االجتماع 
بين الحضارتين العربية والصينية الضاربة 
ارتبط  حيث  التاريخ،  أعماق  في  جذورها 
الجانبان بعالقات امتدت على مدى أكثر من 
2000 سنة، عبر طريق الحرير برا وبحرا 
والتعاون  والتسامح  واالنفتاح  السالم  وكان 
سمة بارزة للتواصل بين الجانبين"، مؤكدا 
بأن التاريخ المعاصر للجانبين يشهد بدوره 
على "استمرار هذا اإلرث التاريخي المتميز 
من خالل عديد محطات التعاون والتضامن 
"لم  الصين  أن  أبرز  كما  الطرفين"،  بين 
الفلسطينية ومساندة  القضية  تتردد في دعم 
العربية،  الدول  في  التحرر  حركات 
في  العربية  الدول  تتخلف  لم  وبدورها، 
مقعدها  واستعادة  الواحدة  الصين  مبدأ  دعم 

الشرعي في األمم المتحدة".

وأضاف الوزير األول بأن هذا اللقاء يأتي 
في "موعد متجدد مع التاريخ لنواصل تعميق 
والذي عرف خالل  الجانبين،  بين  التعاون 
معها  بلغت  نوعية،  قفزة  األخيرة  السنوات 
واالستثمارات  التجاري  التبادل  معدالت 
من  جعلت  قياسية،  مستويات  البينية 
للدول  األول  التجاري  الشريك  الصين 
العربية، التي أصبحت بدورها سابع شريك 
النفط  تجاري للصين، وموردها األول من 
"انتقلت  الشراكة  بأن هذه  الخام". وأضاف 
+منتدى  تأسيس  عبر  جديدة  مرحلة  إلى 
 ،2004 سنة  العربي-الصيني+  التعاون 
مدعوم  الجماعي،  للتعاون  شامل  كإطار 
واجتماعية،  واقتصادية  سياسة  بآليات 
المبادرة  مع  العربية  الدول  تجاوب  تالها 
وانخراطها  والطريق+  +الحزام  الصينية 
:"إننا  قائال  واستطرد  مشاريعها"،  في 
على  العتمادها  المبادرة  لهذه  دعمنا  نؤكد 
التحتية  البنى  مجاالت  في  إنمائية  برامج 
األساسية واالتصاالت والطاقة، وهو ما من 
اقتصاداتنا  بين  وتشابك  ترابط  خلق  شأنه 

وفضاء  التجارية  لمبادالتنا  أكثر  وانسيابية 
أرحب الستثماراتنا المشتركة".

  دعوة ال�سني لالنخراط 

 يف م�سعى املطالبة بع�سوية 

فل�سطني يف الأمم املتحدة

على صعيد آخر، تطرق بن عبد الرحمان 
الجزائر  احتضنتها  التي  العربية  القمة  إلى 
عن  "كانت  أنها  مؤكدا  الفارط،  نوفمبر 
لجنة  إنشاء  باقتراح  الشمل"  لم  "قمة  حق 
دعم  أجل  من  عربية  وتنسيق  اتصاالت 
جمعية  بعقد  للمطالبة  الفلسطينية  القضية 
فلسطين  دولة  لمنح  استثنائية،  عامة 
العضوية الكاملة في األمم المتحدة"، داعيا 
ودعم  المسعى  هذا  في  "لالنخراط  الصين 
السياق  ذات  في  وتابع  العربي"،  الموقف 
قائال: "أشيد بموقفنا المشترك اتجاه القضية 
الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية في 
جهود  تكثيف  يستوجب  بما  العربي،  العالم 
ودائم  وشامل  عادل  حل  إليجاد  الجانبين 

لها".
اإميان. �ش

الوزير الأول ميثل رئي�ش اجلمهورية يف »قمة الريا�ش« ويوؤكد:

اجلزائر وال�سني ترغبان يف تعزيز التعاون املثمر بني العامل العربي وبكني

قبل  من  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  األول،  الوزير  استقبل 
وذلك  جينبينغ،  شي  الشعبية،  الصين  جمهورية  رئيس 
على هامش أشغال القمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية 
المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، حسب بيان لمصالح 
أشاد  الصيني  الرئيس  أن  إلى  اشار  الذي  الوزير األول، 
تربط  التي  التاريخية  والتعاون  التضامن  بعالقات  "عاليا 
التعاون  الذي بلغه  البلدين، معربا عن ارتياحه للمستوى 
الجزائرية- االستراتيجية  الشراكة  إطار  في  الثنائي 

أكد  2014"، كما  الطرفان في سنة  التي وقعها  الصينية 
وتنويعها  الشراكة  هذه  تعميق  في  التامة  بالده  "رغبة 
لتشمل مجاالت جديدة فضال عن التعاون الهام القائم في 

قطاعات البنى التحتية والطاقة والمناجم والتعدين وغيرها 
من أشكال التعاون المثمر الذي يحرص عليه الطرفان".
الجزائر  الصيني كذلك ب"دور  الرئيس  نوه  وبالمناسبة، 
في المنطقة ودعم الصين لمساعيها الرامية إلى استتباب 
بوجاهة  قناعتها  من  انطالقا  التنمية  وإشاعة  االستقرار، 
الرؤية الجزائرية وتوافق رؤى الصين معها"، كما حمل 
له  وتهانيه  تبون،  للرئيس  الودية  "تحياته  األول  الوزير 
على نجاح القمة العربية وترؤسه باقتدار لمجلس الجامعة 
على مستوى القمة، وتطلعه إلى لقائه في زيارة إلى الصين 
من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة االستراتيجية بين 

البلدين".        ق. و
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جلسة  في  الماضي  الخميس  صلواتشي  وأوضح 
علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لألسئلة 
صيد  من  الجزائر  حصة  رفع  قرار  أن  الشفوية 
الدولية  للجنة  اجتماع  آخر  خالل  اتخذ  التونة  
»إيكات«,  األطلسية  التونة  سمك  على  للمحافظة 
واعتبر  الفارط.  نوفمبر  شهر  بالبرتغال  المنظم 
للجزائر بفضل  القرار يمثل »نجاحا«  الوزير أن 
المشاورات التي قام بها الوفد الجزائري خالل هذا 
الذي  الجزائري  االجتماع. كما ذكر أن االسطول 

شارك في حملة الصيد لهذه السنة )2022( قدر ب 29 سفينة منها سفينتين مصنعتين 
محليا بقدرات وطنية, مؤكدا أنه مع نهاية 2023 سيتم استالم ثالثة سفن جديدة من 

الحجم الكبير, يتم حاليا بنائها بورشات جزائرية.
اآليات جديدة ل�صبط الأ�صواق

وفيما يتعلق بغالء أسعار السمك, أكد الوزير أن قطاعه يعمل على وضع الية لضبط 
السوق ورفع االحتكار على بعض المنتجات الصيدية وهذا من خالل انشاء تعاونيات 
الصيد البحري وتعزيز دور غرف الصيد البحري. كما ذكر في هذا اإلطار بالمبادرة 
التي تم اطالقها بساحة الشهداء )الجزائر العاصمة( الخميس الماضي والمتعلقة ببيع 
سمك القاجوج الملكي )الدوراد( بسعر 990 دج وسمك البلطي األحمر )تيالبيا( ب 

550 دج من أجل تمكين المواطن من اقتنائها بأسعار مقبولة.
 حماية مهني ال�صيد اأولوية

 وفي رده على سؤال حول أجال تصنيف نشاط الصيد البحري ضمن المهن الشاقة, 
كشف صلواتشي أن المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي المتعلق بالصيد البحري 
وتربية المائيات, الذي يدرس حاليا على مستوى االمانة العامة للحكومة, خصص 

بابا لحماية مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات, 
التي  االساسية«  »األبواب  بين  من  يعتبر  والذي 
من  الصيادين,  بفئة  األحسن  التكفل  على  تعمل 
األساسي  للقانون  خاصة  أحكام  استحداث  خالل 
لمهني الصيد البحري, وتكريس المكتسبات المهنية 
لتأطير  جديدة  اليات  واستحداث  واالجتماعية, 
الوزارية  دائرته  انه  يقول  اضاف  كما  المهنيين.  
والتشغيل  العمل  وزارة  مع  بالتنسيق  عملت 
لورقة  التحضير  على  االجتماعي  والضمان 
االجتماعي  الضمان  بنظام  لالرتقاء  تهدف  طريق 
التي  اإلدارية  االجراءات  وتحسين  الصيادين  لفئة 
يواجهها الصيادون على ارض الواقع والتكفل بالطابع الشاق لمهن الصيد البحري.

هذه هي اإ�صرتاتيجية القطاع على امل�صتوي املحلي

انجاز  مشروع  عن  التجميد  لرفع  المتخذة  االجراءات  حول  سؤال  وبخصوص 
مزرعة لتربية اسماك المياه العذبة على مستوى محطة حريزة )والية عين الدفلى( 
التابعة للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات, أكد الوزير 
أن المشروع »غير معني بإجراءات التجميد«, مؤكدا ان »القطاع يبحث حاليا على 

احسن السبل إلعادة بعث المشروع«.
وفي معرض رده على سؤال اخر حول التدابير المتعلقة باستراتيجية تربية المائيات 
والصيد البحري على المستوى المحلي, ذكر الوزير بالمحاور االساسية التي يعتمد 
عليها قطاعه والمتعلقة باالستثمار في تربية المائيات, وتحيين اسطول الصيد في 
االنتاج  ورفع  الصيدية,  للمنتجات  التحويلية  الصناعات  وتشجيع  البحار,  اعالي 
السمكي, وانشاء التعاونيات, والتكفل بانشغاالت الصيادين وتعزيز حقوقهم المهنية 
واالجتماعية. وأكد في هذا السياق أن االنتاج السمكي في الجزائر سجل نموا بنسبة 

19 بالمائة خالل العام الجاري.

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، 
إن الجزائر تطمح إلى االستفادة من قدراتها السياحية، 
بجذب  تسمح  التي  الصحراوية  السياحة  السيما 
استثمارات وطنية وأجنبية بالنظر لإلمكانات السياحية 

الهائلة التي تتوفر عليها البالد.
الخامسة  الطبعة  انطالق  بمناسبة  حمادي  أشار 
بحضور  الصحراوية،  للسياحة  الدولي  للمهرجان 
ووالي  مولوجي،  صوريا  والفنون،  الثقافة  وزيرة 
المجلس  رئيس  وممثلي  نوار،  أبي  هللا  عبد  غرداية، 
المعتمدين  األجانب  والدبلوماسيين  الوطني،  الشعبي 
والمسؤولين  المحليين  النواب  وكذا  بالجزائر، 
المنتخبين، إلى أن "قطاع السياحة يتجه نحو مستقبل 
الفريدة  والثقافية  الطبيعية  لإلمكانات  بالنظر  واعد 
التي يتوفر عليها، فضال عن المواقع المصنفة عالميا 

بالصحراء الجزائرية.»
آفاق  ذو  كقطاع  السياحة،  "تطوير  أن  الوزير  وأكد 
رئيس  برنامج  أولويات  من  يعد  ببالدنا،  جدا  واعدة 
أن  مذكرا  تبون"،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية، 

وجهة  الجزائر  جعل  على  تعمل  الوزارية  دائرته 
سياحية بامتياز.وفي هذا السياق، أشار السيد حمادي 
إلى أن "التحدي يتمثل في بناء الوجهة الجزائرية في 
للترويج  استراتيجية حقيقية  السياحة من خالل  مجال 
السياحي الشامل الذي يعتمد على تضافر جهود جميع 
بالعمل  المطالبين  القطاع  مهنيو  سيما  ال  المتدخلين، 

سويا لتجسيد هذا التحدي.»
االمكانات  "لدينا  يقول  استطرد  الصدد،  هذا  وفي 
والمعمارية  والثقافية  الطبيعية  الهائلة  والقدرات 
والسياحية التي تتوفر عليها القصور التي يبلغ عمرها 
ألف عام بالجنوب الجزائري من أجل جعل الجزائر 
ووجهة  والبيئة  الثقافة  تحترم  للسياحة  رئيسية  وجهة 
سياحية أساسية، مذكرا ببعض مواقع التراث المصنفة 
في تراث البشرية كاألهقار وطاسيلي ناجر والقصور. 
الوجهة  "نطلق  الوزير،  يقول  الغرض،  ولهذا 
مجموعة  مع  غرداية  من  انطالقا  القصور  طريق 
منظمي  من  وغيرهم  والصحفيين  الدبلوماسيين  من 

الرحالت السياحية من أجل الترويج للسياحة.»

ا�صتفادة قرابة 50 األف حريف من التكوين

إلى ذلك، سطرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية 
السيما  الحرفية  النشاطات  بعث  إلعادة  ثريا  برنامجا 
تلك المهددة بالزوال من خالل تكوين سنوي قرابة 50 
ألف حرفي في مجال التسيير وكيفية انشاء مؤسسات 
مصغرة.أوضح المدير العام للصناعة التقليدية والحرف 
بالوزارة, كمال الدين بوعام, في لقاء مع "وكالة األنباء 
يقارب  ما  تكوين  االطار  هذا  في  تم  أنه  الجزائرية" 
آخرين  الف  التسييرو25  تقنيات  في  حرفي  الف   25
في كيفية إنشاء المؤسسات المصغرة وكذا في تقنيات 
بوعام  بالزوال.وأضاف  المهددة  الحرف  بعث  إعادة 
انه تم تسطير برنامج إلعادة بعث النشاطات الحرفية 
السيما تلك التي كانت مهددة بالزوال من خالل مرافقة 
جديدة  أساليب  وتلقينهم  التكوين  مجال  في  الحرفيين 
والتعليب  والتغليف  التصاميم  وعصرنة  تحسين  في 
هذا  في  مشيرا  العالمة,  من  االستفادة  من  وتمكينهم 
اإلطار إلى التجربة النموذجية لنحاس قسنطينة وفخار 

منطقة "بيدر" بتلمسان.

أكد وسيط الجمهورية،عبد المجيد عمور، أمس، أن النتائج اإليجابية التي حققتها 
هيئته تفرض تحديا جديدا يتمثل في تحسين األداء وجعلها قوة اقتراح فعالة.

أوضح عمور في كلمة ألقاها خالل إشرافه على افتتاح دورة تكوينية لفائدة المندوبين 
المحليين حول موضوع "الوساطة كآلية من آليات الحوكمة وأداة في زيادة الفعالية 
اإلدارية للدولة"، أن النتائج اإليجابية التي حققتها هيئة وساطة الجمهورية، تفرض 
إلى جانب  فعالة،  اقتراح  قوة  األداء وجعلها  تحسين  في  يتمثل  تحديا جديدا  علينا 
إبراز دورها كآلية للحوكمة الرشيدة وأداة لتحسين الخدمة العمومية وكذا محاربة 
كل أشكال البيروقراطية تنفيذا اللتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي 

جعل من المواطن محور كل اهتماماته".
وأبرز أن النتائج اإليجابية التي حققتها وساطة الجمهورية تترجم من خالل عدد 
واإلدارات  الهيئات  مختلف  من طرف  فيها  والفصل  معالجتها  تم  التي  العرائض 
العمومية، حيث سجل في بداية شهر ديسمبر 2022 تطورا بلغ ما يقارب 40% من 

العرائض المعالجة مقارنة مع شهر ديسمبر لسنة 2021، فضال عن عدد المشاريع 
االستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها ودخولها حيز االستغالل.

وبغية تحقيق المزيد من هذه النتائج اإليجابية، شدد السيد عمور على أهمية تنظيم 
أحمد  "موالي  لإلدارة  الوطنية  المدرسة  تحتضنها  التي  التكوينية  الدورة  هذه 
مدغري"،والتي تندرج في "إطار برنامج مسطر تحت شعار "تطوير قدراتنا من 

أجل خدمة المواطن".
وأشار في ذات السياق إلى أن هذا البرنامج الذي يخص مختلف موظفي وإطارات 
هيئة وسيط الجمهورية، يرتكز على "الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع 
منه  استفاد  الذي  التكويني  بالبرنامج  العمومي"،مذكرا  والمرفق  اإلدارة  عصرنة 
المتصرفون اإلداريون والذي تمحور حول تقنيات االستقبال واالتصال وكذا تقنيات 

التحرير اإلداري.
ق. و
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و�سفه بـ "املك�صب الثمني"

 واعتربه ثمرة دبلوما�صية ن�صطة

زعالين يثني على انتخاب 
اجلزائر  كع�ضو يف جمل�س 

حقوق الإن�ضان الأممي
عبد  اإلنسان,  لحقوق  الوطني  المجلس  رئيس  وصف 
في  كعضو  الجزائر  انتخاب  أمس،  زعالني,  المجيد 
الثمين"،  بالمكسب  األممي,  اإلنسان  حقوق  مجلس 
خاصة من زاوية كونه قد جاء أيضا تثمينا لدور الجزائر 
وقيم  لمبادئ  الداعمة  المبادرات  من  العديد  رعاية  في 

حقوق اإلنسان في العالم.
األنباء  "وكالة  به  خص  حديث  في  زعالني  سجل 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  الجزائرية" 
اعتزاز هيئته بانتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق 
ثمرة جهودها  كان  الذي  المتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان 
دبلوماسية  عبر  األخيرة  الثالث  السنوات  في  "الكبيرة 
المحوري  لدورها  وكذلك  وإيجابية  وديناميكية  نشطة 

المتميز على المستويين اإلقليمي والقاري.»
كما أكد أن حصول الجزائر, "بكل جدارة واستحقاق", 
على عضويتها في هذا المجلس للفترة 2023 - 2025 
جاء أيضا تثمينا لدورها في رعاية العديد من المبادرات 
الداعمة لمبادئ وقيم حقوق اإلنسان في العالم وتفاعلها 
اإليجابي مع مختلف آليات حقوق اإلنسان لألمم المتحدة, 
"ستفتح  العضوية  هذه  أن  إلى  السياق  نفس  في  الفتا 
للمبادرة  الكبيرة,  الهيئة  هذه  أروقة  في  منافذا  لبالدنا 
بحقوق  الصلة  ذات  المجاالت  من  عدد  في  واالقتراح 
اإلنسان اضافة الى منحها حق الولوج الى هيئات وفرق 

العمل بالمجلس.»
أما بخصوص ما حققته الجزائر من نجاح "باهر" في 
استعراضها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان 
في دورته الـ 41 مؤخرا , ذكر رئيس المجلس بأن أكثر 
من مائة دولة ثمنت المسار العام لتطور حقوق اإلنسان 
حماية وترقية في الجزائر, مشددا على أن هذا التوجه 
المشروع  الدول من جدية  لتيقن هذه  نتيجة  العام "كان 
الجزائر  في  تنفيذه  في  شرع  الذي  الكبير  اإلصالحي 
بدءا من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، الذي بادر به 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي تضمن 
حزمة كبيرة من الحقوق وضمانات تجسدت في الواقع 
عدم  الى  الرامية  التشريعية  اآلليات  بعض  عن  فضال 

المساس بهذه الحقوق وحمايتها.»
وفي هذا الصدد, أكد أن المؤسسات ذات العالقة بحقوق 
مهامها  أداء  في  "بإنتظام"  تعمل  الجزائر  في  االنسان 
المواطن على مستوى مختلف  أجل ضمان حقوق  من 
الهيئات الدستورية الرقابية واالستشارية.وشدد في هذا 
ثنائية  عالقات  تجمعه  الذي  المجلس  أن  على  الشأن 
الدولة  مؤسسات  من  الخارجي  محيطه  مع  "متناسقة" 
المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان وكذا مع مختلف أطياف 
المجتمع المدني, الذي يعتبر "شريكا طبيعيا" في تنفيذ 
"يسعى   ,  2025  –  2022 لسنة  المجلس  إستراتيجية 
المسؤوليات  تحديد  في  الفعالية  مستوى  إلى  للوصول 

والعمل على إيجاد الحلول.»
ع. ط

من اأجل تنظيم ال�صوق واإ�صفاء 

ال�صفافية على هذا الن�صاط

مطالب باإ�ضدار قانون ملراقبة 
وت�ضويق املكمالت الغذائية

المعتمدين  الجزائريين  للصيادلة  الوطنية  النقابة  طالبت 
المكمالت  وتسويق  مراقبة  كيفية  يحدد  قانون  بإصدار 
تنظيم  أجل  من  البشري،  لالستهالك  الموجهة  الغذائية 
أكثر  إلضفاء  الكفيلة  القانونية  اإلطار  ووضع  السوق 
شفافية واعتماد الطرق الصحيحة والصحية في صناعة 

واستيراد وتسويق هذا النوع من المواد.
"الرائد"  أعاله،تحوز  المذكورة  للنقابة  بيان  في  وجاء 
غياب  في  المشتركة  التعليمة  صدور  أن  منه  نسخة 
النص القانوني خلق حالة ارتباك لدى فئة الصيادلة بعد 
خروج مفتشي التجارة في إطار لجان تفتيش وتم مراسلة 
في  غذائية  مكمالت  تواجد  بخصوص  الصيادلة  بعض 
واتالف  حجز  وكذا  بمخالفات  ومخاطبتهم  صيدلياتهم 
المستهلك  حماية  قانون  إجراءات  تحت  منها  البعض 

وهذا في غياب النص التنظيمي لهذا اإلطار. 
الوطنية  النقابة  عن  أمس،  ،أول  الصادر  البيان  وذكر 
قامت  قد  النقابة  أن  المعتمدين،  الجزائريين  للصيادلة 
فور تلقيها شكاو من طرف المكاتب الوالئية باتصاالت 
ومراسالت رسمية للوزارات الموقعة على التعليمة من 
اجل المطالبة بتأجيل تطبيقها إلى غاية صدور المرسوم 
التنفيذي وكذا مالءمة ومطابقة  كل المتدخلين في هذا 

القطاع لإلطار القانوني. 
حممد. ق

�صلوات�صي يك�صف عن ارتفاع ح�صة اجلزائر من �صيد التونة ويعلن:

�ضبط ال�ضوق ورفع الحتكار 
جلعل اأ�ضعار ال�ضمك يف متناول املواطن

اأعلن وزير ال�صيد البحري واملنتجات ال�صيدية, ه�صام �صفيان �صلوات�صي عن ارتفاع  ح�صة اجلزائر اخلا�صة ب�صيد التونة احلمراء اإىل 2023 طن خالل 

حملة ال�صنة املقبلة مقابل 1650 مت �صيدها يف حملة هذه ال�صنة, متعهدا يف ال�صياق ذاته باتخاذ عدد من  الإجراءات وو�صع األيات ل�صبط ال�صوق ورفع 

الحتكار على بع�ش املنتجات ال�صيدية جلعل اأ�صعار ال�صمك يف متناول املواطن اجلزائري.

جذب ال�صتثمارات املحلية والأجنبية

هذا ما تطمح اإليه اجلزائر يف املجال ال�ضياحي

يتمثل يف حت�صني الأداء وجعلها قوة اقرتاح فعالة

النتائج الإيجابية التي حققتها 
و�ضاطة اجلمهورية تفر�س حتديا جديدا



الصيف  وفترة  السنة  بداية  عكس  وعلى 
الكهرومنزلية  األجهزة  أسعار  حاليا  تشهد 
األسعار،  في  وانخفاضا  استقرارا  بأنواعها 
الحميز  لسوق  »الرائد«  قادت  جولة  ففي 
هذه  بعض  في  المتخصص  العاصمة  في 
انخفاض  على  وقفنا  المنتجات  من  األنواع 
األسعار  في  بالمائة   20 بحوالي  الباعة  قدره 
معتبرين أن السوق يشهد استقرار كبير بفعل 
من  األول  بالثالثي  مقارنة   الطلب  تراجع 

كما  والعطل،  الصيف  وفترة  الجارية  السنة 
في  وفرة  لوجود  االستقرار  هذا  الباعة  أرجع 
المتعاملين  من  العديد  إقبال  بعد  المعروض 
مع  األجهزة  هذه  من  مخزونهم  إخراج  على 
اقتراب بداية السنة الجديدة، و تداول احتمالية 
فتح نشاط تركيب األجهزة الكهرومنزلية أمام 
نشاط  مع  حدث  مثلما  األجانب  المتعاملين 
الباعة  أكده  ما  وحسب  السيارات.  تركيب 
أكثر األجهزة  فأن  لـ«الرائد«  السوق  في هذا 

التي عرفت انخفاضا في األسعار هي أجهزة 
التليفزيون أو »البالزما« وكذا أجهزة التكييف 
األقل طلبا  تعتبر  الحالية  الفترة  والتبريد كون 
على هذه األجهزة، ويعرض التلفاز الذكي ذات 
ألف   45 من  ابتداءا  بسعر  بوصة   40 حجم 
وبلغ  المنتوج،  عالمة  حسب  جزائري  دينار 
سعر الغسالة سعة 10.5 كيلوغرام في حدود 
المكيفات  أسعار  عرفت  فيما  دينار،  ألف   75
الهوائية تراجعا محسوسا، حيث عرضت هذه 
المكيفات ابتداءا من 50  ألف دينار جزائري 
ولتجنب  بالمقابل  المنتوج.  عالمة  حسب 
الطلب  قلة  بسبب  األسواق  في  الحاد  الركود 
عمد العديد من المنتجين وحتى التجار إلقرار 
الستقطاب  السنة  لنهاية  وعروض  تخفيضات 
الزبائن، وصلت في بعض المنتجات حدود 15 
ألف دينار جزائري.وحسب ما اطلعنا عليه من 
قرروا  الكبار  المنتجين  بعض  فأن  عروض 
يتم  حيث  »الباك«  لعروض  حاليا  الترويج 
الكهرومنزلية  األجهزة  من  مجموعة  عرض 
تم  إن  بكثير  أقل  تكون  بأسعار  معا  للبيع 
فان  جهتهم  من  حدى،  على  منتج  كل  اقتناء 
المنتجات  تخفيضات على  اقروا  أيضا  التجار 
من  المنتجين  عند  من  تخفيضها  يتم  لم  التي 
خالل تقليص هامش ربحهم لحدود دنيا بهدف 
السنة  لبداية  تحسبا  الحالي  المنتوج  تصريف 
يخيم  ما  عادة  الذي  الركود  وتجنب  الجديدة 

على األسواق خالل هذه الفترة.

أقيمت صبيحة أمس السبت، عبر جميع مساجد الوطن، صالة االستسقاء، 
تضرعا للمولى عز وجل أن يغيث العباد والبالد، بعد تأخر نزول المطر 

واحتباسه لمدة طويلة.
وتعد صالة االستسقاء، التي تمت تأديتها،سنة مؤكدة في الفقه اإلسالمي، 
تأسيا بعمل المصطفى عليه الصالة والسالم، الذي ثبت عنه إقامة هذه 

الصالة في حالة ما إذا حل الجفاف.
وقد أديت هذه الصالة بأداء ركعتين، متبوعة بخطب األئمة الذين أكدوا 
على وجوب شكر هللا عز وجل على كل نعمه وحسن عبادته، داعين إلى 
البالد من شح تساقط األمطار، كما شددوا  طاعته واالستغفار وإغاثة 
يرفع عن  بأن  الذكر  باإلكثار من  إلى هللا  التوجه  أيضا على ضرورة 

الجزائر  على  األمن  نعمة  يديم  وأن  واألمراض  واألوبئة  القحط  األمة 
وكل المسلمين.

الثالثاء  الدينية واألوقاف كانت قد دعت يوم  الشؤون  يذكر أن وزارة 
الماضي في بيان لها إلى إقامة صالة االستسقاء، اليوم السبت، عبر كافة 
البالد، مما أضر  لقلة األمطار في معظم ربوع  الوطن، نظرا  مساجد 

بالبالد والعباد، وعمال بسنة المصطفى صلى هللا عليه وسلم.
ورد  واالستغفار  »التوبة  على  ذاته،  السياق  في  الوزارة،  حثت  كما 
المظالم وصلة األرحام والتصدق على الفقراء والمساكين، رجاء من هللا 

أن يسقينا غيثا نافعا غير ضار، عاجال غير آجل«.
حياة �سرتاح

الماضي،  الخميس  رزيق  كمال  التجارة  وزير  كشف 
التجارة  التابعة لوزارة  الغش  الرقابة وقمع  أن مصالح 
المضاربين،  ضد  حربها  تواصل  الصادرات  وترقية 
مكافحة  إطار  في  تدخل  ألف   86 بحوالي  قامت  حيث 
الـ11 األولى  المضاربة غير المشروعة خالل األشهر 

للعام الجاري 2022.
وأوضح رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني 
خصصت لألسئلة الشفوية، أن أعوان الرقابة قاموا في 
تدخل  بـ85.875   2022 ونوفمبر  جانفي  بين  الفترة 
ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة، أسفر 
عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية. 
اتخاذ  من  الوزير-  -يضيف  التدخالت  هذه  ومكنت 
إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع ب 4962 طن من 
المائدة  الزيت  مادة  من  لتر  و946  ألف  و385  السلع 
ووجه  دج.  مليون   320 تبلغ  إجمالية  بقيمة   المدعم، 
لتشديد  »صارمة«  تعليمات  الخصوص  بهذا  القطاع 
الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في 

حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة، حسبما 
أفاد به الوزير في معرض رده على سؤال النائب محمد 
األمين مبروكي )حركة مجتمع السلم(. وفي رده على 
للنائب محمد منور بن شريف )جبهة المستقبل(  سؤال 
حول مراقبة األسعار، تطرق الوزير إلى مبادرة القطاع 
إلصالح األمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة، والذي 
العامة للحكومة. كما لفت  يتواجد على مستوى األمانة 
إلى تسجيل خالل الـ10 أشهر األولى من العام الجاري 
557964 تدخل ألعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق 
االستهالك  وذات  المقننة  للسلع  الشرعية  األسعار غير 
بمادتي  تدخل خاص   196313 ذلك  الواسع. ويتضمن 
وتحرير  مخالفة   9978 بمعاينة  سمح  والسكر،  الزيت 
بقيمة  سلع  حجز  مع  قضائية  متابعة  محضر   9546
إجمالي  مبلغ  عن  والكشف  دج،  مليون  تتجاوز272 
لعدم الفوترة مقدر بـ 9.03 مليار دج، مع اقتراح الغلق 
وضع  عن  كشف  كما  تجاري.  محل  لـ133  اإلداري 
خاليا خاصة بمراقبة تطور األسعار وإرسالها للوزارة 

لبحث  المعنية  المؤسسات  إخطار  مع  اليوم  في  مرتين 
النائب  سؤال  على  رده  وفي  الوزير.  األسباب، حسب 
ارتفاع  حول  الوطني(  البناء  )حركة  سقراس  محمد 
التي  الدولية  بالظروف  الوزير  ذكر  الموز،  اسعار 
مؤكدا  السوق،  في  المادة  هذه  سعر  رفع  في  ساهمت 
أن دائرته الوزارية شرعت في اجراء تحقيق »معمق« 
حول األسباب. وأضاف أنه في إطار عمليات الرقابة، 
 897 2022 حجز  األولى من  الـ11  األشهر  تم خالل 
طن من الموز. وفي نفس السياق، أوضح رزيق أنه بناء 
على تعليمة الوزير األول رقم 87 المؤرخة في 5 جانفي 
2022 تم استحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة 
الموز،  الفاكهة السيما  بتحديد حصص  تعنى  والفالحة 
المسموح باستيرادها، حيث تدرس الملفات وفق معايير 
محددة مسبقا. وبلغت الحصة المسموح باستيرادها لسنة 
2022 بـ 159 ألف طن بناء على الرخص الممنوحة لـ 
181 مستورد، حسب الوزير. وبخصوص سؤال يتعلق 
بتجارة المقايضة، للنائب عبد الحميد بلكحل )األحرار(، 

التبادالت موجه للواليات  أوضح رزيق هذا النوع من 
واليات  من  السلع  جلب  يمنع  ال  أنه  غير  الحدودية، 
الذي يقوم  التاجر  أخرى لمقايضتها، شريطة أن يكون 
بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة. وذكر 
عرف  الماضي  رمضان  شهر  بأن  اإلطار  ذات  في 
ذبحت  المقايضة  إطار  في  غنم  رأس  ألف   64 إدخال 
وبالنسبة  الشمالية.  الواليات  في  وبيعت  الرقابة  تحت 
تطوير  الوزير-  -حسب  القطاع  يستهدف  التمور  لمادة 
بـ250  تقدر  إجمالية  بقيمة  دولة   150 الصادرات نحو 
ألف   54 الصادرات  بلغ حجم  في حين  دوالر،  مليون 
طن بقيمة 49 مليون دوالر في األشهر التسع األولى من 
2022 وجهت نحو 64 دولة. ووفقا لألرقام التي كشف 
التمور  من  ألف طن   57 تصدير  تم  فقد  رزيق،  عنها 
بقيمة 63 مليون دوالر في 2019 و69 ألف طن بقيمة 
72 مليون دوالر في 2020، و76 ألف طن بقيمة 78 

مليون دوالر في 2021.
�ش.زمو�ش
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ب�سبب وفرة العر�ض وتراجع حدة الطلب يف الأ�سواق

تراجع يف اأ�سعار الأجهزة الكهرومنزلية 
وعرو�ض وتخفي�سات لنهاية ال�سنة

تعرف اأ�سعار الأجهزة الكهرومنزلية نوع من النخفا�ض يف الأ�سواق يفعل تراجع حدة الطلب عليها خالل هذه الفرتة ووفرة يف 

العر�ض، بينما عمد العديد من منتجي هذه املواد لإقرار تخفي�سات وعرو�ض لنهاية ال�سنة على ت�سكيلة وا�سعة من  املنتجات وهو 

ما ي�سب يف م�سلحة القدرة ال�سرائية للجزائريني.

�ش. زمو�ش

جدد التاأكيد على اأن الدولة م�سممة 

على و�سع حد لالحتكار 

يف جمال الأدوية، عون:

»تقييم م�ؤ�س�سة �سيدال م�ستقبال
 �سيك�ن مرتبطا باإنتاج هذا الدواء«

أمر وزير الصناعة الصيدالنية، علي عون، مجددا مسؤولي صيدال باإلسراع 
في إنتاج األنسولين بوحدة اإلنتاج  بوالية قسنطينة، مؤكدا أن ‘’تقييم مؤسسة 
صيدال مستقبال سيكون مرتبطا بإنتاج هذا الدواء«، مجددا تأكيده أن الدولة 
مصممة على وضع حد لالحتكار الممارس بخصوص التموين بهذا الدواء.

وعقب زيارة تفقدية لوالية قسنطينة قام بها رفقة وزير التعليم العالي والبحث 
الماضي دعا عون مسؤولي مؤسسة  الخميس  العلمي، كمال بداري، مساء 
إنتاج  وحدة  مستوى  على  األنسولين  صناعة  إطالق  في  لإلسراع  صيدال 
بإنتاج  مرتبطا  سيكون  مستقبال  صيدال  مؤسسة  ‘’تقييم  أن  مؤكدا  قسنطينة 
األنسولين’’. وبعد أن جدد التزام الجزائر بتغطية 50 بالمائة من االحتياجات 
الوطنية فيما يتعلق باألنسولين خالل السداسي األول لسنة 2023 من خالل 
لالحتكار  حد  وضع  على  مصممة  الدولة  بأن  الوزير  ذكر  محليا  إنتاجها 

الممارس بخصوص التموين بهذا الدواء.
200 مليون  بتوفير  للدولة  بالمائة من األنسولين محليا   50 إنتاج  وسيسمح 
أورو سنويا )قيمة فاتورة استيراد األنسولين تتراوح بين 400 و420 مليون 
صيدال  إنتاج  وحدة  مسؤولي  دعا  الذي  عون  به   أفاد  ما  حسب  أورو(، 

بقسنطينة إلى التفكير من اآلن في إنتاج األنسولين في أقالم.
المادة األولية لألنسولين على شكل بلورات متوفر  المسؤول أن  وأكد ذات 
الدولي، مضيفا أن أجهزة ملء األنسولين أصبحت جاهزة.  المستوى  على 
كما أعطى عون تعليمات للمسؤولين المعنيين باإلسراع في اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة فيما تعلق بهذا الجانب مردفا أنه ‘’ال توجد حجة للتأخر في إطالق 
إنتاج األنسولين’’. واعتبر عون أن مراكز البحث المتوفرة عبر والية قسنطينة 
الخصوص  وجه  على  الحيوية  والتكنولوجيا  الصيدالنية  العلوم  مجالي  في 
‘’ذات جودة’’ حيث أصر على ضرورة تطوير جميع أنواع األدوية )الحيوية 
على وجه الخصوص( وذلك بالتعاون الوثيق مع المراكز البحثية المجهزة 

باإلمكانيات البشرية )الباحثين( و اللوجستية ذات »مستوى عالي«.
وفي ذات السياق أسدى الوزير تعليمات »بالتقرب« من هذه المراكز البحثية 
الحديثة  األنواع  األدوية السيما  تطوير  إلى  بحاجة  الجزائر  أن  إلى  بالنظر 
إنتاج األدوية، مشيرا إلى أن  التنويع في  منها.كما ألح عون على ضرورة 
األدوية  إنتاج  في  لالستثمار  الصيدالنية  المواد  لمصنعي  حان  قد  الوقت 
تعاني  ال  الجزائر  أن  إلى  وغيرهما.وأشار  السكري  و  للسرطان  المضادة 

من أي نقص في األدوية وإنما من »ضغط على فئات معينة من األدوية«.
�ش.زمو�ش

ح�سيلة للحماية املدنية:

 وفاة 6 اأ�سخا�ص اختناًقا
 بالغاز خالل 48 �ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 6 أشخاص جراء االختناق بالغاز خالل 
وشاب  ورقلة  بوالية  واحدة  عائلة  من  أفراد   5 بينهم  الماضية،  ساعة   48
»قامت  السبت:  أمس  العامة  للمديرية  بيان  الجلفة.وأفاد  والية  من  ينحدر 
وحدات الحماية المدنية بتقديم اإلسعافات األولية لــ 15 شخص مختنقين بغاز 
أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مختلف أجهزة التدفئة عبر كل العديد 
من واليات الوطن ، أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى 
الحماية  وحدات  الفترة سجلت  نفس  المحلية«.وخالل  االستشفائية  المصالح 
إثر  على  وهذا  الوطن  من  مختلفة  مناطق  في  تدخل  عملية   5178 المدنية 
تلقي مكالمات االستغاثة من طرف المواطنين.وشملت هذه التدخالت مختلف 
مجاالت أنشطة الحمايـة المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية 

اإلجالء الصحي، وإخماد الحرائق واألجهزة األمنية.
حياة �سرتاح

نظرا لقلة الأمطار يف معظم ربوع البالد

اجلزائري�ن ي�ؤدون �سالة 
اال�ست�سقاء عرب م�ساجد اجلمه�رية

رزيق يك�سف عن حترير 179 جنحة و156 حم�سر متابعة ق�سائية �سد املخالفني

هذه ح�سيلة »احلرب« �سد امل�ساربني خالل 11 �سهرا



تعتبر مظاهرات 9 ديسمبر 1960 بعين تموشنت 
حدثا مفصليا في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة 
انتفاضة  لشرارة  األول  الفتيل  شكلت  حيث 
للجنرال  وأكدت  الوطن  أرجاء  عمت  عارمة 
قد  الجزائر-فرنسية  مشروع  بأن  ديغول  شارل 
بلغيث  األمين  محمد  المؤرخ  فعال.وأبرز  انتهى 
عين  مدينة  شهدتها  التي  المظاهرات  أن  لوأج 
ديسمبر1960 "رسخت  التاسع  بتاريخ  تموشنت 
الجزائر  حلم  أن  قناعة  ديغول  شارل  للجنرال 
الدكتور  وأكد  قطعية".  بصفة  انتهى  قد  فرنسية 
عين  إلى  زيارته  في  ديغول  الجنرال  أن  بلغيث 
تموشنت قادما إليها من تلمسان كان يحمل معه 
مشروع "الجزائر-جزائرية" الذي كان يرى فيه 
حال يرضي جميع األطراف غير أن االنتفاضة 
الشعبية العارمة التي وجدها بعين تموشنت بددت 
في  لفلسفته  وفاة  شهادة  وشكلت  أحالمه  جميع 

الحفاظ على الجزائر كمستعمرة فرنسية".
وقد غصت الساحة المقابلة لمقر البلدية التي نزل 
بها الجنرال ديغول بالحضور الذين توزعوا على 
ثالث مجموعات إحداها كانت تروج لمشروعه 
"الجزائر-جزائرية" لكنها بمفهوم تكون بموجبه 
امتداد  على  بالجزائر  ولدوا  الذين  لكل  الجزائر 
خمسة أجيال من الخامس جويلية 1830 تاريخ 
احتالل فرنسا للجزائر إلى غاية ديسمبر 1960 
خديعة  "أكبر  يمثل  كان  الذي  المشروع  وهو 

للجزائريين"، وفق ذات المصدر.
واألقدام  الكولون  الثانية  المجموعة  وضمت 
السوداء الذين كانوا ينادون بـ"الجزائر-فرنسية" 
المتحدث-  ذات  -يضيف  تقابلها  كانت  فيما 
الجزائريين حيث تشبتهم بهويتهم الوطنية جعلهم 
"تحيا  و  مسلمة"  "الجزائر  ويهتفون  ينتفضون 
الجزائر" و"تحيا فرحات عباس" الذي كان حينها 
على رأس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
الفرنسيين  بين  المواجهة  فتيل  أجج  ما  وهو 
والجزائريين وعمت المظاهرات شوارع المدينة.
عين  مدينة  على  االنتفاضة  هذه  تقتصر  ولم 
اليومين  في  انتشرت  بل  فحسب  تموشنت 

لتشمل   )1960 11ديسمبر  و   10( المواليين 
وبسكرة  وقسنطينة  العاصمة  والجزائر  وهران 
عارمة  مظاهرات  في  الوطن  مناطق  عديد  و 
أحالم  أجهضت  حيث  الوطني  العلم  فيها  رفع 
الشعب  تمسك  وأكدت  اإلستعمارية  ديغول 
به  صرح  ما  وفق  التام,  باإلستقالل  الجزائري 
الدكتور بلغيث.و  ال تزال ذاكرة المجاهد حسين 
موالي, أحد الذين شاركوا في مظاهرات التاسع 
ديسمبر1960 , تحفظ جزئيات دقيقة خاصة بهذا 
الحدث الذي قال بشأنه أن "هذه المظاهرات التي 
خرج خاللها التموشنتيون في مواجهة مباشرة مع 
الجنرال ديغول وقواته العسكرية التي كانت تؤمن 
الوطنية  الراية  وجهه  في  رفعوا  حيث  زيارته 
حينها  أشعرتنا  واإلستقالل,  بالحرية  متمسكين 
آت ال  اإلستقالل  و  جديد  من  ولدت  الثورة  بأن 
موالي  أشار  وأج,  مع  حوار  منه".وفي  مناص 
أن  الى  تموشنت,  عين  بمدينة  فدائيا  كان  الذي 
زيارة ديغول لعين تموشنت "سبقتها منذ أواخر 
سنة 1958 محاولة اإلدارة االستعمارية الفرنسية 
من  منها  وتقريبهم  الجزائريين  استعطاف  محليا 

خالل بعض أساليب اإلغراء الدنيئة".
و في ذات الصدد، "فتحت اإلدارة اإلستعمارية 
و  المدينة  بوسط  الفرنسي  الشباب  لحركة  مكتبا 
الفرنسي  للضابط  بريئة  غير  خرجات  لوحظت 
فاروجي لعدد من األحياء الشعبية بعين تموشنت 
فرنسا  صورة  لتبيض  محاوالته  خالل  من 
للسكان  اإلغراءات  بعض  تقديم  و  اإلستعمارية 
و هو المخطط الذي تم إكتشافه من خالل وثيقة 
الذي كان  بلهاشمي سعيد  المجاهد  سرية سربها 
يعمل في إحدى اإلدارات الفرنسية و منخرط في 
الثورة حتى أكتشف أمره الحقا و تم سجنه من 

طرف المستعمر", يضيف ذات المجاهد.
و في ظل ذات الوضع, قرر مسؤولو الثورة محليا 
رص  دائرة  توسيع  و  التحسيسي  العمل  تكثيف 
الصفوف والتجند ضد هذه السياسة الجديدة التي 
حاولت فرنسا تبنيها و هو ما ذهب إلى تجسيده 
المجاهد موالي بمعية رفقاءه على غرار المجاهد 

الراحل ميلود بن دهمة ضمن نشاط الخلية السرية 
التي كان يقودها الشهيد صالح شويرف.

شهر  من  األولى  األربعة  األيام  خالل  و 
موالي  المجاهد  من  طلب   , ديسمبر1960 
 20 يتعدى  ال  حينها  عمره  كان  -الذي  حسين 
و  الوطنية  األعالم  من  عدد  تحضير   - سنة 
كان أمرا في غاية السرية حيث لم يهتد إال إلى 
للقيام  إقترحها  التي  سعدية,  الصغرى,  شقيقته 
بهذه المهمة باعتبارها خياطة ومحل ثقة فقامت 
بإقتناء قطع القماش من محالت مختلفة حتى ال 
موالي  المجاهدة  إنتهت  بينما  أمرها.و  ينكشف 
سعدية من خياطة خمسة أعالم في ظرف وجيز, 
علمت الخلية السرية بزيارة الجنرال ديغول إلى 
مدينة عين تموشنت التي حدد لها تاريخ التاسع 
ديسمبر 1960و هو اليوم الذي كلف فيه المجاهد 
موالي حسين بتوزيع هذه الرايات على عدد من 
هذه  خالل  ورفعها  إشهارها  بهدف  المجاهدين 

الزيارة, وفق ذات المتحدث.
و بمجيء الجنرال ديغول و نزوله أمام المدخل 
الرئيسي لمقر البلدية, "تعالت الهتافات المتعاكسة 
في  دخلوا  الذين  الجزائريين  و  الفرنسيين  بين 
المجاهدة  كانت  ذلك  خضم  في  و  مناوشات 
لتتعالى  الوطني  العلم  رفع  من  أول  +عمامة+ 
األصوات "تحيا الجزائر" و "الجزائر مسلمة" و 
تأخذ المظاهرات منحى آخرا في مشادات عمت 
من  عدد  و  للمدينة  الرئيسي  والشارع  الساحة 

أزقتها", مثلما صرح به نفس المصدر.
 وقد تعرض الجزائريون خالل هذه المظاهرات 
المستعمر  قوات  طرف  من  وحشي  قمع  الى 
الفرنسي التي كانت منتشرة بشكل مكثف لتأمين 
عدة  تسجيل  تم  حيث  ديغول  الجنرال  زيارة 
جرحى وإلقاء القبض على العديد من الجزائريين 
الذي  موالي  حسين  المجاهد  منهم  وسجنهم  
تعرض إلى التعذيب رفقة عدد من الذين شاركوا 
في هذه المظاهرات التي إنتشر فتيلها فيما بعد إلى 

باقي أرجاء الوطن.
�ش.زمو�ش/واج

بومردا�ش:

ثانوية دار احلريف بدل�س .... معلم 
تكويني جتاوز 140 �سنة من الوجود

ال تزال الثانوية الفنية القديمة العربي بن مهيدي بدلس )شرق بومرداس( 
المعروفة ب"دار الحرفي" و التي تعد معلما تكوينيا تاريخيا مميزا من 
رغم  صامدة  البحر,  على  المطل  موقعها  و  المعمارية  هندستها  حيث 

تجاوزها 140 سنة من الوجود.
وحسبما وقفت عليه وأج بعين المكان فإنه ال يمكن الحديث عن مدينة 
دلس العتيقة بقصبتها األثرية دون ذكر هذا الصرح التكويني الذي يشد 
العتيقة  القصبة  في  المتميز  لموقعه  نظرا  المدينة  لهذه  الزائرين  أنظار 
البحارة  يراه  والذي   24 الوطني رقم  للطريق  ولمحاذاته  السفلى  لدلس 
يوجههم  معلما  أصبح  أنه  درجة  إلى  بعيدة  مسافة  من  السفن  ربان  و 
للدخول بأمان إلى الميناء القديم للمدينة. ويعود تاريخ دخول هذا المعلم 
بمكتبة  تاريخية  وثائق  1880, حسب  سنة  إلى  الخدمة  حيز  التاريخي 
الصناعية  المدرسة  كانت  األولى  تسميته  أن  إلى  تشير  والتي  الوالية, 
المهنية  المدرسة  تسمية  حملت   1905 ديسمبر   22 في  و  للمعمرين, 
للمعمرين لتتحول بعدها إلى مدرسة الفنون و الصناعة سنة 1912. وفي 
سنة 1949 , تغيرت تسمية الثانوية إلى مدرسة الفنون و المهن, لتتحول 
سنة 1955 إلى المدرسة المهنية الوطنية و في سنة 1961 تحولت إلى 
مدرسة ثانوية لتحضير شهادة تقني, ليطلق عليها في 10 مايو 1976 
تسمية ثانوية الشهيد "العربي بن مهيدي". وكان هذا الصرح التعليمي 
قبل أن يتحول سنة 2005 إلى ثانوية عادية, يوفر تكوينا إقاميا آلالف 
الطلبة القادمين من مختلف واليات الوطن و من خارجه في العديد من 
التخصصات العلمية و التقنية على غرار الرياضيات التقنية و الصناعة 
الميكانيكية و الكهرباء التقنية و التبريد و كلها تدرس باللغة اإلنجليزية 

التي كانت اللغة المعتمدة في هذه المؤسسة.
ت�صنيف �صمن القطاع املحفوظ لق�صبة دل�س العتيقة

وبغرض تثمينه, أدرج هذا المعلم التكويني التاريخي, سنة 2016, ضمن 
العتيقة  القطاع المحفوظ لقصبة دلس  الدائم لحفظ واستصالح  المخطط 
بغرض تحسين و تثمين إمكانياته و إبراز بعده الجمالي و الحضاري و 
التاريخي, حسب المديرة المحلية للثقافة, باندو صابرينة. ومن شأن هذا 
فيها هذه  بما  العتيقة  للقصبة  التاريخية  العقارات  الحفاظ على  المخطط 
الثانوية و إعادة االعتبار للمدينة العتيقة و وجهتها السياحية و إطارها 
التاريخي التقليدي و الحضري عن طريق تجسيد توجيهاته )المخطط( 
التقنية و شروطه المعمارية الخاصة. و على إثر هذا التصنيف, انطلقت 
في سنة 2019 عملية ترميم و إعادة االعتبار لهذه الثانوية. و أوضح 
مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء بالنيابة, محمد عبو, أن أشغال 
الترميم بهذا المعلم التربوي المميز بهندسته الجميلة و التي أنجز منها 
الشطر األول و دخل حيز اإلستغالل مؤخرا, فيما ستنطلق أشغال الشطر 
المجال و بمرافقة  إلى مقاولتين متخصصتين في  الثاني قريبا, أسندت 
من مكتب دراسات متخصص. ورصد إلنجاز األشغال بهذه المؤسسة 
التربوية المميزة التي تأثرت و تدهورت بفعل عوامل الزمن و اإلنسان 
قطاعي  مالي  غالف   ,2003 ماي   21 زلزال  خلفها  التي  واألضرار 
هذه  من  األول  الشطر  في  األشغال  وشملت  دج.  مليون   140 يتجاوز 
العملية إنجاز الترميمات الكبرى بالمنشأة ككل و تقوية األعمدة األساسية 
لمختلف الهياكل و المرافق و المباني و واجهة المبنى و التكفل بالمجمع 
اإلداري إضافة إلى القيام بأشغال التهيئة للورشات و إنجاز حائط سد 
للحماية و وضع حد النزالق التربة التي تهدد المنشأة ككل. وبالموازاة 
مع هذه األشغال, تم تكوين العاملين بالمشروع في عين المكان و ذلك 
بالزخرفة  المتعلقة  الدقيقة  الفنية  األشغال  تشكيل  و  إنجاز  إعادة  بهدف 
والرسوم و النقش على الخشب و الجبس و إنجاز النوافذ و األبواب و 
غيرها, يدويا و بشكل مدقق و بتقنيات قديمة لتنفيذها )األشغال( طبقا لما 

كما كانت عليه في السابق.
�ش.زمو�ش/واج

حمليالأحد  11 دي�صمرب 2022 املـوافق لـ 17 جمادى الأوىل 1444هـ06
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حياة �صرتاح

حسب   ، القضيـة  حيثيــات  وتعــود 
بيان إعالمي صدر عن خلية اإلعالم 
إثــر  السبت  أمس  المصالح  لذات 
أمن  إلى  وردت  مؤكـدة  معلومات 
دائرة بوقطب ، مفـادها وجود شخص 
بترويج  يقوم  سنة   19 العمر  من  يبلغ 
الشباني  الوسط  في  العقلية  المؤثرات 
محكمة   أمنية  خطة  وضع  تم  عليه   ،
والترصد لتحركات المشتبه فيه و الذي 
لعناصر  مشاهدته  بمجرد  بالفرار  الذ 
األمن و رمي ما بحوزته من مؤثرات 
عقلية ، ليتــم تـوقيفه بطريقة إحترافية 
المؤثــرات  من  كبسولة   30 ضبط  و 

العقليـة من نوع بريقاباليــن 300 ملغ وتحويله إلى مقر أمن دائرة بوقطب  
و فتح تحقيق في القضية الذي أفضى عن توقيف المشتبه في الثاني يبلغ 

من العمر 28 سنة.  
وفي سياق القضية تم إستصدار إذنين بتفتيش مسكني المشتبه فيهما و التي 
الثاني حيث تم ضبط 11 وحدة  للمشتبه فيه  بالنسبة  إيجابية  نتائجه  كانت 
من المشروبات الكحولية بمرآب المسكن و مبلغ مالي من عائدات الترويج 
استيفـاء جميع  بعــد  تم  فقد  نفسه  المصدر  5000 دج، وحسب  بــ:  مقدر 
المختصة  القضائيــة  الجهة  أمام  فيهما  المشتبه  تقديم  القانونية  اإلجراءات 

حيث تـــم إيداعهما المؤسسة العقابيــة.
دائرة  أمن  عناصر  تمكنت   ، أنواعها  بشتى  الجريمة  محاربة  إطار  وفي 

من   ، البيـــض  والية  بأمن  بوقطب  
المؤثرات  من  كبسولة    388 حجز 
ملغ   300 بريقابالين  نوع  من  العقلية 
و كمية من المخدرات يقدر وزنها ما 
المشتبه  توقيف  و  غرام   11 يقارب 

فيهما. 
إثــر   ، القضيـة  حيثيــات  وتعــود 
أمن  إلى  وردت  مؤكـدة  معلومات 
دائرة بوقطب ، مفـادها وجود شخص 
بترويج  يقوم  سنة   22 العمر  من  يبلغ 
المؤثرات العقلية في الوسط الشباني ، 
أمنية محكمة  و  عليه تم وضع خطة 
الترصد لتحركات المشتبه فيه ، حيث 
وكيل  توابعه صادر عن  و  فيه  المشتبه  مسكن  بتفتيش  إذن  إستصدار  تم 
الجمهورية لدى محكمة  بوقطب و الذي كانت نتائجه إيجابية مكنت من  
ضبط 388 كبسولة من المؤثــرات العقليـة من نوع بريقاباليــن 300 ملغ 
و كمية من المخدرات يقدر وزنها ما يقارب 11 غرام ، وعليه تــم تحويل 
المشتبه إلى مقر أمن دائرة بوقطب  و فتح تحقيق في القضية و الذي أفضت 

نتائجه عن توقيف المشتبه فيه الثاني الذي يبلغ من العمر 19 سنة.  
القانونية  استيفـاء جميع اإلجراءات  بعــد  أنه  إلى  البيان اإلعالمي  وأشار 
تــم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائيــة المختصة حيث صدر ضد 
المشتبه فيه الرئيسي حكم بــ 10 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية بينما 

إخالء سبيل الشخص الثاني.

مع توقيف امل�صتبه فيهم حيث تـــم اإيداعهم باملوؤ�ص�صة العقابيــة

اأمن البي�س يحجز كميات معتربة 
من املوؤثرات العقلية وامل�سروبات الكحولية

يف اإطار حماربة جرمية احل�صرية يف قطاع  الإخت�صا�س ، متكنت عنا�صر اأمن دائرة بوقطب  باأمن ولية البيـــ�س ، من 

حجز 30  كب�صولة من املوؤثرات العقلية من نوع بريقابالني 300 ملغ و11 وحدة من امل�صروبات الكحولية و مبلغ مايل من 

عائدات الرتويج و توقيف امل�صتبه فيهما. 

مظاهرات 9 دي�صمرب 1960 بعني متو�صنت :

انتفا�سة اأكدت اأن حلم اجلزائر-فرن�سية 

انتهى ب�سفة قطعية

حوادث املرور:

وفاة 10 اأ�سخا�س 
واإ�سابة 363 اآخرين 

باملناطق احل�سرية خالل اأ�سبوع
 324 في  بجروح  آخرون   363 وأصيب  حتفهم  أشخاص   10 لقي 
حادث مرور جسماني سجل بالمناطق الحضرية في الفترة ما بين 29 
نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري, حسب ما أفادت به أمس أول المديرية 

العامة لألمن الوطني في حصيلة لها.
وأوضح نفس المصدر أنه, مقارنة باإلحصائيات المسجلة في األسبوع 
 )13-( بـ  قدر  "انخفاضا  المرور  حوادث  عرفت حصيلة  الماضي, 
حادث, وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ )-31( جريح, مع ارتفاع 

عدد الوفيات بـ )+02( حالة.«
البيان أن المعطيات ذات الصلة, تشير إلى أن أسباب هذه  وأضاف 
الحوادث تعود بالدرجة األولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 96 
بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة األمان, 
اإلفراط في السرعة, اإلرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى 

أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.«
دعوتها  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  جددت  اإلطار,  هذا  وفي 
لمستعملي الطريق العام إلى "احترام قانون المرور وتوخي الحيطة 
الرقم  المواطنين  السياقة", كما وضعت تحت تصرف  أثناء  والحذر 

األخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البالغات 24 سا/24 سا.
حياة �صرتاح



يجب تنظيف الوجه يومًيا قبل النوم وإزالة 
المكياج بمزيل مالئم وعدم النوم به، وهذا 
ويزيد  المسامات  توسيع  على  يعمل  ألنّه 
من تراكم الدهون على البشرة مما يُسبب 

اتساع مساماتها.
 استخدام مقشر للبشرة يتناسب مع نوعها 
ويتم  دهنية،  البشرة  كانت  إن  وخاصة 
على  توزيعه  من خالل  الُمقشر  استخدام 
والتركيز  دائرية  بحركة  وتدليكه  الوجه 

على أماكن وجود المسامات لتصغير حجمها.
 التخلص من الجلد الميت وذلك عن طريق استخدام غسول خاص للوجه 
يحتوي على مادة أسيد ألفا هيدروكسي، حيث إّن ُمشكلة المسامات المتّسعة 

ال يُمكن حلها بوجود خاليا جلد ميتة على 
من  النوع  هذا  استخدام  وعند  البشرة، 
الغسول يجب فرك الوجه بلطٍف حتى ال 

يتسبب باحمرار البشرة.
استخدام صابون للوجه يحتوي على مادة 
السالسليك، حيث إّن هذه المادة لها مفعول 
مسامات  من  الشوائب  إزالة  في  جيد 

الوجه.
استخدام مرطب للبشرة خاٍل من الزيوت 

وال يُسبب بحساسية للبشرة.
استخدام كريم واٍق من أشعة الشمس بشكل يومّي، وذلك ألّن أشعة الشمس 

تُسبب تلف خاليا البشرة وتُدمر طبقة الكوالجين المهمة لليونة البشرة.
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والتكلم  أحد،  مع  التكلم  عند  الصراخ  أو  مرتفٍع  بصوٍت  الحديث  تجنب 
بصوٍت هادٍئ وخافٍت وبنبرٍة خفيفة. 

واألوتار  الحبال  إرهاق  شأنه  من  فهذا  طويلة،  لساعاٍت  التحدث  عدم 
الصوتية. 

اإلكثار من شرب السوائل الدافئة، حيث تريح األوتار والحلق والحنجرة.
التقليل من التدخين أو حتى االبتعاد عنه، فهو يجعل من الصوت خشناً 

على المدى البعيد. 
تنعيم  في  وفعاليته  كفاءته  العسل  أثبت  فقد  يومي،  بشكٍل  العسل  تناول 

الصوت وإراحة األوتار الصوتية.
شرب النعناع أواليانسون المغلي.

االبتعاد عن شرب الماء البارد والمثلج، واستبداله بالماء الدافئ ومعتدل 
درجة الحرارة.

الرئتين وتحسن من  الجسم وتنقي  التي تنشط  الرياضية  بالتمارين  القيام 
أداء الحبال الصوتية. 

التقليل من تناول األلبان ومشتقاتها، ألنها تكون البلغم في الصدر وتجعل 
الصوت سيئاً.

قضاء أوقاٍت وساعاٍت طويلٍة في الطبيعة التي تشتمل على الهواء النقي 
والخضرة والجمال. 

تجنب شرب الكحول وتعاطي المخدرات.
القيام بتمارين التنفس المعروفة والتي تحسن من أداء الجهاز التنفسي ومن 

نوعية الصوت ونبرته.
والشطة،  كالفلفل  الطعام؛  على  الحارة  واإلضافات  المواد  من  التقليل 

والبهارات والتوابل.
استعمال السكاكر التي تباع في الصيدليات، والتي من شأنها تفتيح مجاري 
التهابات الحلق التي تؤثر على جمال الصوت، وتكون  التنفس، وعالج 

قوية الطعم ونفاذة الرائحة. 
عالج أمراض السعال ونزالت البرد فور حدوثها وعدم إهمال الموضوع، 

األمر الذي يضاعف المشاكل ويفاقمها.

جمال ور�شاقة

كيف ميكن �سماع نب�ض اجلنني 

  يمكن استخدام عدد من األجهزة الطبية المختلفة لسماع نبض الجنين، ومن 
األجهزة المستخدمة لسماع نبض الجنين جهاز دوبلر لمراقبة الجنين، إذ يتّم 
سماع نبض الجنين من خالل هذا الجهاز باستخدام الموجات فوق الصوتية، 
هذا  استخدام  الجنين دون عرض صورته عند  نبض  يمكن سماع  بحيث 
الجهاز، ومن األجهزة المستخدمة لسماع نبض الجنين أيضاً جهاز تخطيط 
نبض  عن  للكشف  الجهاز  هذا  استخدام  ويمكن  المهبل،  بطريق  الصدى 

الجنين خالل األسابيع األولى لظهور النبض.

كيفية جتفيف الورد الطبيعي

التجفيف بالهواء
 يُعد تجفيف الورد الطبيعّي بالهواء من أبسط طرق التجفيف وأقلها تكلفة، 

ويُمكن تطبيقها من خالل إتباع الخطوات اآلتيّة:
إزالة جميع األوراق عن الورود الطبيعيّة.

 جمع قاعدة سيقان الورود معاً، وربطها من األسفل باالستعانة بسلك، أو 
خيط.

 تعليق الورود بشكل مقلوب، بحيث تكون سيقانها في األعلى والبتالت تجاه 
األسفل في مكان جاف ومظلم. 

تركها معلّقة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع حتى تجف تماماً. 
التجفيف بالرمل

يُمكن تجفيف الورد الطبيعّي بالرمل من خالل اتّباع الخطوات اآلتيّة:
التخلص من الرطوبة في بتالت وسيقان الورود من خالل التربيت عليها 

بمنشفة.
تثبيت السيقان والبتالت؛ لتجنب تدلّي الزهور أو انحنائها باالستعانة بسلك 
الجزء  عبر  تمريره  يتّم  السلك  استخدام  حال  ففي  الغراء،  أو  الزهور، 

الداخلّي من قاعدة الساق حتى يصل للبتالت.
وسحبه  الوردة،  رأس  على  خطاف  في  السلك  من  العلوّي  الطرف  ثني 
لألسفل بلطف، أّما التثبيت بالغراء فيتّم من خالل تخفيفه بالقليل من الماء.

وضع طبقة خفيفة منه في قاعدة كّل بتلة باالستعانة بأعواد األسنان، وتركه 
حتى يجف تماماً. 

وضع القليل من الرمال في صندوق عميق، ووضع الورود بشكٍل عمودّي 
فيها.

تغطية الورود بشكل كامل بالرمال مع الحفاظ على استقامتها.
وضع الصندوق في مكان دافئ وجاف، وتركه لمدة تتراوح من أسبوعين 

إلى ثالثة أسابيع حتى تجف الورود تماماً.
التخلص من الرمال بقلب الصندوق بحذر، ثم إزالة الورود مرة واحدة.

التجفيف بالضغط 
ويُمكن  والمألوفة،  الشائعة  الُطرق  أكثر  بالضغط من  الورود  تجفيف  يُعّد 

تطبيقها من خالل إتباع الخطوات البسيطة اآلتيّة:
البتالت  ذات  الزهور  اختيار  ويُفضل  تجفيفها،  الُمراد  الزهور  اختيار 
أو  السميكة،  السيقان  ذات  الزهور  عن  واالبتعاد  الُمسّطحة،  الصغيرة 

البتالت الرقيقة. 
ورق  أو  المقوى،  كالورق  المع؛  غير  جاف  ورق  على  الزهور  وضع 
الجرائد، أو المناديل الورقيّة، وترتيبها في طبقة واحدة، ثّم تغطيتها بورقة 

جافة أخرى. 
وموزعة  كبيرة،  أوزان  وضع  خالل  من  الورود  طبقة  على  الضغط 
أو  ثقيلة،  أي صناديق  أو  الموسوعات،  أو  كالقواميس،  عليها؛  بالتساوي 

قطع خشبية.
االحتفاظ بالورود في مكان دافئ وجاف. 

استبدال األوراق بأوراق أخرى جديدة وجافة بعد مرور أسبوع، ومواصلة 
الضغط عليها بالوزن الثقيل.

إزالة األوزان واألوراق عن الزهور بعد مرور عدة أسابيع، وينبغي أن 
تكون الورود جافة، ورقيقة، وشفافة، وهشة.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

كيف ننمي عادة القراءة
تحديد أوقات للقراءة

يُفّضل تقسيم فترات القراءة على مجموعة من 
 10-5 لمّدة  القراءة  أي  اليوم،  المّرات خالل 
مثاًل  القراءة  يمكن  حيث  األقل؛  على  دقائق 
إذا  العشاء  وحتّى  والغداء،  اإلفطار،  أثناء 
كانت عادة القراءة ُمحبّبة خالل هذه األوقات، 
وبذلك  الفراش،  إلى  الذهاب  عند  القراءة  أو 
يزيد عدد مّرات القراءة في اليوم لمّدة عشر 
وفقاً  يومياً،  دقيقة   40 أو  مرة،  لكل  دقائق 
لبعض األبحاث فإنّه يُمكن للفرد زيادة القراءة 
والمطالعة الخاصة به، وكذلك تحسين التركيز 

عن طريق قراءة الكتب في وقت مبكر من اليوم.
مالزمة الكتاب 

السيارة،  إلى أي مكان اصطحاب كتاب، سواء في  الذهاب  يُفّضل عند 
أو المكتب، أو إلى أي مكان يتم الذهاب إليه ويكون فيه الفرد قادراً على 
رائعة  كتاب طريقة  قراءة  وتعتبر  الطبيب،  عند  االنتظار  مثل  القراءة، 

لالستفادة من الوقت. 
التقليل من وقت الفراغ

تجب محاولة التقليل من قضاء وقت الفراغ 
على التلفاز واإلنترنت لزيادة أوقات القراءة؛ 
فكل دقيقة ال يتم قضاؤها على اإلنترنت أو 
التلفاز يُمكن للفرد أن يستفيد منها في القراءة

اختيار المكان المناسب للقراءة
مناسب،  غير  مكاٍن  في  القراءة  عدم  ينبغي 
القراءة  أو  التلفاز،  غرفة  في  القراءة  مثل 
الحافلة  في  القراءة  مثاًل  أو  أطفال،  بوجود 
المدرسية، أو قراءة كتاب مع وجود شخٍص 
يستمع إلى موسيقى، لذلك يجب العثور على 
مكان هادئ ومريح مع إضاءة جيّدة للقراءة.

قراءة الكتب الممتعة و الساحرة 
يُفّضل البحث عن الكتب التي تستحوذ على التفكير، وتشّد القارئ إليها، 
حتى لو لم تكن هذه الكتب روائع أدبية، المهم أن تكون ُممتعة؛ حيث إّن 
يوميّة  عادة  القراءة  تُصبح  أن  وبعد  الهدف،  هو  القراءة  في  االستمرار 
للشخص يُمكن بعدها قراءة الكتب الصعبة، ويُفّضل عدم قراءة األشياء 
عشر  إلى  ست  من  أكثر  هناك  تكون  ال  أن  يجب  بحيث  جداً؛  الصعبة 

كلمات جديدة في الصفحة الواحدة

طرق حت�سني ال�سوت 
وملا كانت العمليات اجلراحية بالغة اخلطورة اأحيانًا، حيث يخ�ساها النا�س ول تكون نتائجها م�سمونة، فيلجاأ النا�س اإىل ا�ستخدام 

واإتباع الن�سائح ال�سهلة وم�سمونة النتائج وقليلة املغامرة واخلطر، بحيث ميكن زيادة جمال �سوت الإن�سان من خالل اإتباع ما يلي:

ن�سائح لب�سرٍة خالية من امل�سامات الوا�سعة
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مدرب كرواتيا يهنئ لعبيه بعد 

الإطاحة بالربازيل وي�سرح: 

"ما فعلناه جنون 
نحن فخورون للغاية.. 

متكنا من هزمية الفريق الأكرب"

إلى  التأهل  بعد  كرواتيا،  منتخب  مدرب  داليتش،  تحدث زالتكو 
ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب البرازيل.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط 
واتجهت  تسجيل هدف  في  البرازيلية  المهاجمات  تفلح  لم  الثاني 
المواجهة لوقتين إضافيين، حيث تقدم نيمار للبرازيل في الدقيقة 
105+1 وتعادل برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 117، وفي 

ركالت الترجيح فازت )4-2(.
وأصبحت كرواتيا أكثر فريق يفوز بواسطة ركالت الترجيح في 

تاريخ المونديال بـ4 مرات بالتساوي مع ألمانيا واألرجنتين.
ميركاتو"  "فوت  شبكة  عبر  تصريحات  في  داليتش  وتحدث 
التأهل  من  وتمكنا  األكبر،  الفريق  هزيمة  من  "تمكنا  الفرنسية: 
"نحن  وأضاف:  فخورون".  نحن  المونديال،  نهائي  نصف  إلى 
هذه  للغاية،  فخورون  نحن  الالعبين  لجميع  تهانينا  دائًما،  ننجح 
النهائي،  إلى  والصعود  قدًما  المضي  علينا  اآلن  النهاية  ليست 
بيتكوفيتش  اليوم، تمكن  جميع الالعبين كانوا رائعين في مباراة 

من تسجيل هدف التعادل، إنه انتصار كرواتيا".
وتابع "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، بفضل كل من لم يلعب دقيقة 
يكتب،  من  كل  بفضل  اللقاء،  هذا  في  معنا  عاش  ولكن  واحدة 
الشعب  أجل  من  االنتصار  هذا  كرواتيا،  يشاهد  ومن  قرأ  ومن 
الكرواتي"، وأتم: "كان من أجلكم جميًعا أن أظهرنا أن كرواتيا 
الثانية على  للمرة  النهائي  إلى نصف  يمكنها االنتصار، كرواتيا 

التوالي هذا جنون، شكًرا جزياًل لكم".
الوكالت 

متجاوزا مارادونا ومعادل رقم باتي�ستوتا

 مي�سي يحّطم اأرقامًا

قيا�سية دولية اأمام هولندا
نجح النجم األرجنتيني 
في  ميسي  ليونيل 
قياسية  أرقام  تحطيم 
منتخب  مع  دولية 
فيها  تخطى  بالده 
الراحل  األسطورة 
وباتيستوتا  مارادونا 
أمام  المواجهة  في 
ربع  ضمن  هولندا 
العالم  كأس  نهائي 
2022 الجارية بقطر.

بالرقم  ميسي  انفرد 
لعدد  القياسي 
المشاركات باألهداف لالعب أرجنتيني في كأس العالم بواقع 17 
تمريرات  أهداف و7  دييغو مارادونا )10  متقدما على  مشاركة 
حاسمة لميسي مقابل 8 أهداف و8 تمريرات حاسمة لمارادونا( .
ليونيل ميسي عادل الرقم القياسي لعدد األهداف لالعب أرجنتيني 
 10 برصيد  باتيستوتا  غابرييل  بإسم  المسجل  العالم  كأس  في 

أهداف.
ميسي سّجل أمام هولندا الهدف رقم 2700 في تاريخ كأس العالم، 
بكأس  اإلقصائية  األدوار  في  حاسمة  تمريرات   5 ميسي  وقدم 
العالم، وهو األكثر بهذه األدوار منذ بداية جمع هذه اإلحصائيات 

)1966( متجاوزاً بيليه )4(.
الوكالت

 عبر الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو 
لوال دا سيلفا، عن أسفه لخروج منتخب بالده من 
ربع نهائي مونديال "قطر 2022"، إثر خسارته 

بركالت الترجيح أمام كرواتيا.
وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركالت الترجيح 
األصلي  وقتها  انتهى  مثيرة  مباراة  بعد   ،)4-2(
ملعب  في  لمثله،  بهدف  بالتعادل  واإلضافي 

"المدينة التعليمية" بقطر.
وكتب لوال دا سيلفا في "تويتر": "البرازيل قدمت 
أفضل ما لديها، وسجل نيمار هدفا جميال، والفريق 
لجميع  تحياتي  بكثير.  ذلك  من  أكثر  يستحق 
"دعونا  وأضاف:  الفني«،  والجهاز  الالعبين 
االستسالم  يمكننا  ال  الحياة  في  ألنه  قدما  نمضي 
للمنتخب  الفني  المدير  أعلن  جهته،  أبدا".من 
"تيتي"،  المدعو  باكي،  ليوناردو  البرازيلي، 
الخروج  عقب  "السيليساو"،  تدريب  من  استقالته 
من بطولة كأس العالم 2022 أمام كرواتيا، وعجز 
المدرب عن قيادة كوكبة من النجوم لتحقيق حلم 

التتويج بإخفاق في ركالت الترجيح.
الجمعة،  البرازيلية،  "غلوبو"  صحيفة  ونقلت 

بالخروج  جداً  متأثراً  بدا  الذي  تيتي  كلمات 
العالمية، حيث قال: "تلقينا  المنافسة  المفاجئ من 
المنتخب  مع  مشواري  نهاية  هذه  مؤلمة،  هزيمة 
عن  أتراجع  ولن  دراما  ممثل  لست  البرازيلي، 

كالمي«.

حضرنا  بعض،  مع  طويلة  لفترة  "عملنا  وتابع 
مشروعاً للتألق في كأس العالم، لست قادراً على 
تقييم العمل اآلن، فمشاعر الحزن تمنعني، سنقيّم 

الوضع مع مرور الوقت".
الوكالت

أثنى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب األرجنتيني، على العبيه وروح 
الهولندي، في دور  المنتخب  بالفوز على  انتهت  التي  المباراة  الفريق عقب 

الثمانية من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.
وقال سكالوني في تعليقه على سر نجاح المنتخب األرجنتيني في المونديال 
كل  مع  نتعامل  كيف  نعرف  نحن  فريق،  روح  لديها  "األرجنتين  الحالي: 
ركالت  نتفادى  أن  األفضل  من  بالطبع  كان  الملعب،  أرض  على  المواقف 

الجزاء الترجيحية، لكننا صمدنا حتى النهاية.«

أن  أيضا  أعتقد  المباراة:"  عقب  عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  وأضاف 
الفريق الهولندي سبب لنا الكثير من المشكالت، وصعب علينا األمور خاصة 
خالل الشوط الثاني، الذي كان صعبا لكن هذه هي كرة القدم وهذا ما يحدث 
أحيانا، عندما نعتقد بأن المباراة قد انتهت تحدث مفاجأة، وكما قلت هذا الفريق 

كان متمرسا ويلعب بثقة ويصر على الفوز.«
وعن شعوره خالل المباراة التي استمرت لـ 120 دقيقة وتفاعله مع الحكم، 
قال سكالوني: "أنا ال أريد أن أتحدث عن الحكم، عالقتي به طبية جدا وأنا 
أعرفه وال أريد أن أتحدث عنه، لحسن الحظ سار كل شيء على ما يرام، 

وهذا ما أستطيع أن أقوله له.«
وعن شخصية الفريق األرجنتيني، قال المدرب: "أعتقد أننا أثبتا الكثير من 
جوانب شخصيتنا مع المكسيك، واجهنا شوط أول صعب ولكننا أيضا كافحنا 
الفرق  معادن  بالفعل  تظهر  القدم  كرة  أن  نقول  أن  ونستطيع  النهاية،  حتى 

المختلفة، وهذا ما فعلناه في مباريات سابقة وفي هذه المباراة.«
وعن اختيارات ركالت الترجيح، قال سكالوني :"كنا نعرف أن هناك ركالت 
تكون  أحيانا  منها،  أيا  نخسر  أن  يمكن  ال  أنه  نعرف  وكنا  ستسدد،  ترجيح 
المباراة، كان  األمور صعبة ألن هناك من ال يريد أن يسدد ولكن في هذه 
هناك من تطوع للتسديد وكان هذا أمرا إيجابيا للغاية... كان علينا فقط اختيار 

من سيسدد ألن الكثير تطوعوا."
الوكالت

مدرب الأرجنتني يعرتف ب�سعوبة مواجهة هولندا ويوؤكد: 

رئي�س الربازيل ينوه بالالعبني رغم اخلروج من مونديال قطر

  اأملح النجم الربازيلي نيمار، اأول اأم�س، اإىل اإمكانية اعتزاله اللعب دوليا 
جمعت  التي  املثرية  املباراة  بعد  قطر 2022،  مونديال  من  الإق�ساء  عقب 

"�سيلي�ساو" بكرواتيا، وانتهت ب�سربات الرتجيح )2-4(.
وقال نيمار، بعد انتهاء املباراة بفوز كرواتيا، اإنه ل ميكن اأن ي�سمن بن�سبة 

100% اأن يلعب جمددا ملنتخب ال�سيلي�ساو، الذي ودع املونديال من دور ربع 
نهائي مونديال.

واأو�سح لعب باري�س �سان جرمان الفرن�سي �ساحب ال 30 عاما: "ل اأغلق 

�ساأعود،  اأنني  اأ�سمن %100  ل  اأي�سا  لكن  الوطني،  املنتخب  على  اأبواب  اأي 

يل  ال�سحيح  ال�سيء  هو  ما  حيال  املو�سوع،  حيال  قليال  اأكرث  التفكري  علي 

لطاملا  الذي  الربازيلي  النجم  عن  اأخرى  مرة  العر�س  وللمنتخب«.وابتعد 

غري  رونالدينيو،  اأو  رونالدو  اأو  روماريو  اأو  بيليه  وريث  اأنه  عنه  عرف 

اأن الخفاق كان ن�سيب "ين" مرة اأخرى يف مونديال قطر 2022، بعدما 

الكرة  جائزة  من  وبالقرتاب  املرموقة  الكاأ�س  مبعانقة  اأحالمه  تعر�ست 

الرتجيح  بركالت  كرواتيا  اأمام  اخل�سارة  اإثر  كبرية  �سربة  اإىل  الذهبية، 

اأول اأم�س يف ربع النهائي.

�سعب،  ب�سكل  نيمار  ا�ستهله  بعدما  جديد،  بف�سل   2022 مونديال  وانتهى 

عن  وغاب  لل�سفاء،  الزمن  مع  و�سباق  الأوىل،  املباراة  يف  الكاحل  يف  التواء 

مباراتني ثم خا�س مباراة كوريا اجلنوبية يف ثمن النهائي و�سجل فيها.

لعدد  القيا�سي  الرقم  معادل  الت�سجيل  نيمار  افتتح  كرواتيا  مواجهة  ويف 

كرواتيا  لكن   ،)77( بيليه  الأ�سطورة  با�سم  امل�سجل  الربازيل  مع  الأهداف 

عادلت 1-1 وانت�سرت بركالت الرتجيح )2-4(.

الوكالت

أكد المدرب لويس فان غال، انتهاء مسيرته مع منتخب هولندا بعد خروجه 
من الدور ربع النهائي لمونديال قطر أمام األرجنتين بركالت الترجيح، بعد 
انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 2-2.وقال المدرب المحنك الذي 
يبلغ 71 عاما في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت أول أمس: "لن 
أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي. كانت مباراتي األخيرة في ثالث 
فترة لي«.وأضاف "أنا فخور جدا. استدعيت العديد من الالعبين الشباب، 
لكي يتعلموا. أسسنا تشكيلة، وعندما أنظر خلفي، أرى أمورا إيجابية. ال 

يخالجني شعور أنني خسرت، لمجرد أن ذلك حصل بركالت الترجيح«.
وتابع "في مطلق األحوال، ما أتركه خلفي هي تشكيلة رائعة. هو منتخب 
متماسك جدا وتقني. أشرفت على تدريبه خالل 20 مباراة، ولم نخسر أبدا. 
هو جيد لسبب ما. كما لعبنا ضد أفضل الدول".وفي نفس السياق، سيبدأ 
فان  للويس  خلفا  المقبل  جانفي  في  هولندا  منتخب  تدريب  كومان  رونالد 
بالمهمة لتعويض  غال، وبحسب تقارير هولندية، فإن رونالد كومان قبل 

مواطنه الشهر المقبل.                     الوكالت

"الفريق يلعب بروح قتالية..
 وهدفنا التتويج بلقب املونديال"

املدرب تيتي يعلن ا�ستقالته من تدريب "ال�سيلي�ساو"

فان غال اعلن رحيله بعد الهزمية امام الأرجنتني

كومان يبداأ مهمته مع هولندا يف جانفي املقبل

مل يتمكن من بلوغ هدفه 

يف احل�سول على التاج العاملي

نيمار يلمح لالعتزال
 بعد الإق�ساء من املونديال
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ريا�ضي
مدافع اخل�سر يو�سك على مغادرة مون�سغالدباخ

 دورمتوند يجدد اهتمامه
 بنب �ضبعيني ويقرتب من �ضمه

يوشك الدولي الجزائري 
رامي بن سبعيني على 
مغادرة نادي بروسيا 

مونشنغالدباخ األلماني عقب 
نهاية الموسم الحالي، حسبما 
أكدته تقارير إعالمية محلية 

أمس.
وبحسب شبكة "سكاي 

سبورتس"، فإن بن سبعيني 
أصبح على مقربة من 

ارتداء قميص بروسيا دورتموند األلماني الموسم القادم، وأشارت إلى دخول 
مسؤولي دورتموند في مفاوضات متقدمة مع الظهير األيسر الجزائري، 

لضمه في صيف 2023 مجانا.
يأتي ذلك في ظل اقتراب البرتغالي رافائيل غيريرو من مغادرة ملعب سيغنال 
إيدونا بارك فور انتهاء عقده الصيف القادم، ليفتح باب انتقال بن سبعيني إلى 
الفريق، ويتواجد غيريرو حاليا في قطر، للمشاركة مع منتخب البرتغال في 

كأس العالم 2022.
ويلعب الدولي الجزائري ضمن صفوف مونشنغالدباخ منذ عام 2019، إذ 
انتقل إليه من رين الفرنسي مقابل 8 ماليين يورو، ليصبح أغلى مدافع في 

الجزائر.
ويعد صاحب الـ27 عاما أحد الركائز األساسية في تشكيلة مونشنغالدباخ على 

مدار المواسم القليلة الماضية، لكنه يبدو أنه ال ينوي التوقيع على عقد جديد، 
لخوض تجربة جديدة.

ق.ر

حتدث عن اأ�سباب تراجع م�ستواه منذ فرتة، حمرز:

"�ضاأعمل على امل�ضاهمة يف ت�ضجيل 
اأهداف كثرية يف الفرتة القادمة "
أكد الدولي الجزائري 

رياض محرز عزمه على 
التألق في الشطر الثاني 

من الموسم الحالي، متحدثا 
عن أسباب نقص فعاليته 

منذ بداية الموسم مع ناديه 
مانشيستر سيتي.

وتحدث قائد المنتخب 
الوطني، عن أسباب نقص 

فاعليته خالل الموسم 
الحالي، مع ناديه مانشستر سيتي اإلنجليزي، حيث اكتفى بزيارة الشباك في 

5 مناسبات فقط مع "السكاي بلوز" بمختلف المنافسات الرسمية، في حصيلة 
سيئة بالنسبة له.

وصرح محرز لمجلة "الناسيونال" أمس: "هذا الموسم لم أسجل كثيرا، لقد 
اكتفيت بالتهديف 5 مرات فقط، ولكن لكي أكون واضحا لم ألعب كثيرا".
وظهر بشكل جلي أن صاحب القدم اليسرى يرى بأن نقص فاعليته أمام 

المرمى أمر يتحمل مسؤوليته المدرب بيب غوارديوال، باعتباره لم يعتمد عليه 
كثيرا خالل النصف األول من هذا الموسم، وواصل نجم ليستر سيتي السابق 
حديثه، موجها رسالة قوية لمدرب البارصا السابق" وجماهير فريقه: "أعتقد 
بأن المرحلة الثانية من الموسم، ستكون أفضل بالنسبة لي وبالنسبة للنادي، 

وسأعمل خاللها على المساهمة في تسجيل أهداف كثيرة".
وتطرق محرز للحديث عن زميله إيرلينغ هاالند قائال: "إنه مهاجم رائع، فهو 
هنا من أجل تسجيل األهداف، وهو يتحرك بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، 

وأنا سعيد باللعب مع عنصر مثله".
وأتم: "فترة التوقف لم تكن طويلة جدا، وبعد أيام سيلتحق بنا الجميع عند ختام 

المونديال، وبعدها سنعود ألجواء المنافسة، وسنعمل على تحقيق شيء جيد 
هذا الموسم".

ويتواجد رياض محرز رفقة "السيتزنز" في أبو ظبي من أجل تربص 
تحضيري، لن تتخلله أي مباريات ودية، وهذا قبل العودة إلنجلترا وخوض 

مباراة كأس الرابطة أمام ليفربول نهاية الشهر الجاري.
ق.ر

بعدما عجز عن فر�ض نف�سه يف ليل

 حكيم زدادكة 
ير�ضم التحاقه بنادي اأوك�ضري

رسم النجم الدولي 
الجزائري، حكيم زدادكة، 

التحاقه بفريق أوكسير 
الفرنسي أول أمس، حيث 

التحق الظهير األيمن 
الجزائري بالفريق الناشط 
في الليغ 1 قادما من ليل 
على سبيل االعارة إلى 

غاية نهاية الموسم.
لإلشارة، فإن زدادكة 

التحق بزميله أدم وناس في 
نادي ليل خالل الميركاتو 

الصيفي الماضي قادما من 
كليرمون فووت لكنه عجز عن فرض نفسه.

وسيحمل العب الخضر الرقم 13 في فريقه الجديد الذي يطمح للتألق تحت 
ألوانه في النصف الثاني من الموسم.

ق.ر

اأمري.ل

فند صالح باي عبود المتحدث الرسمي باسم 
أي  وجود  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
الوطني  والناخب  الكروية  الهيئة  بين  خالف 
جمال بلماضي بخصوص العقد الجديد، وأكد 
وجود توافق حول األهداف المسطرة للخضر 

خالل السنوات القادمة.
الجزيرة  موقع  مع  حوار  في  عبود  وصرح 

نت أمس: "تجديد عقد بلماضي هو أمر عادي 
ومرتبط بأمور إدارية، لست مطلعا بصراحة 
عليها، لكن ما أعرفه أن بلماضي بعد اإلقصاء 
رسمي،  بتصريح  أدلى  المونديال  من  الُمر 
وأكد مواصلة مغامرته مع المنتخب الوطني، 
بضعة أشهر بعد ذلك، وعقب انتخابه للفاف، 
المنتخب  مدرب  بأن  زفيزف  جهيد  صرح 
2026، وأعتقد  إلى غاية  سيواصل مهامه " 

أن األمور من حينها أصبحت واضحة."

يواصل  "بلماضي  المتحدث:  ذات  وأضاف 
وتخطيط  إستراتيجية  إطار  في  مهامه 
العودة  بهدف  العمل  في  وديمومة  واستقرار 
الطليعة  في  وسنكون  مستوى،  أعلى  إلى 
القادمة  لالستحقاقات  المسطرة  األهداف  مع 
 2023 أفريقيا  أمم  بكأس  األمر  تعلق  سواء 
و2025 وأيضا مونديال 2026، ال أظن أن 
هناك أهدافا جديدة، هي األهداف نفسها، وفي 
األدوار  يلعب  بأن  المنتخب مطالب  مرة  كل 
إلى  التأهل  وكذلك  الفوز،  ويحقق  األولى 

نهائيات كأس العالم 2026."
الخضر،  في  الجدد  الالعبين  وبخصوص 
سيستفيد  ا  المنتخب  أن  المؤكد  "من  قال: 
من العبين جدد، وهذا األمر نتركه للمدرب 
الوطني والفاف، إذ يعملون على تدعيم نوعي 
تخطيط  إطار  في  ولكن  جديدة،  دماء  وضخ 
محكم وتفكير جيد، واستخدام هؤالء الالعبين 
يرفع  المنتخب  من  تجعل  عقالنية  بطريقة 
أسماء،  إعطاء  يمكن  وال  أكثر،  مستواه  من 
نتركها لبلماضي، الذي من دون شك سيعود 
لها مستقبال خاصة خالل التربص القادم الذي 
لقائي  وفي  القادم،  مارس  شهر  في  سيكون 
المؤهلة  التصفيات  في  وإيابا  ذهابا  النيجر 

لنهائيات أمم أفريقيا 2023."
الالعبين  رغبة  وجوب  عن  عبود  وتحدث 
في االلتحاق بالخضر، والسنة العصيبة التي 
عرفها المنتخب، وأكد أن التحضير لمونديال 
2026 بدأ منذ مدة، خاصة في شهر جوان من 
وكذلك  الشابة،  العناصر  بعض  إقحام  خالل 
مع  خصوصاً  المثالي،  المنتخب  عن  البحث 

مغادرة بعض الالعبين األساسيين.

وديا  القدم  لكرة  المحلي  المنتخب  يواجه 
بملعب  ديسمبر   14 يوم  الموريتاني  نظيره 
ميلود هدفي بوهران، ويوم 17 ديسمبر أمام 
بالجزائر  ببراقي  الجديد  بالملعب  السنغال 
ما  حسب  الجمهور،  دون حضور  العاصمة 
لكرة  الجزائرية  االتحادية  بيان  أمس  به  أفاد 

القدم.
إطار  في  المباراتين  هذين  تنظيم  ويأتي 
التربص التحضيري المقرر من 11 إلى 18 
للبطولة  تحسبا  العاصمة،  بالجزائر  ديسمبر 
المحليين،  لالعبين   2022- لألمم  اإلفريقية 

التي ستحتضنها بالدنا مطلع السنة المقبلة.
المنتخب  أن  أمس  بيانها  في  الفاف  وذكرت 
الفني مجيد بوقرة، سيبدأ  المدير  يقوده  الذي 
أسبوعا  يستمر  أن  اليوم، على  تربصا مغلقا 
موريتانيا  أمام  المباراة  أن  وكشف  كامال، 
بمدينة  هدفي"  "ميلود  ملعب  على  ستقام 
وهران، األربعاء المقبل، فيما تلعب مواجهة 

 17 يوم  الجديد،  براقي  ملعب  على  السنغال 
الجمهور،  حضور  ودون  الجاري  ديسمبر 
مباراة على  اول  بوقرة، وستكون  بطلب من 

هذا الملعب الذي لم يدشن بعد؟

مجيد  الوطني  الناخب  العبو  وكان 
بوقرة قد أجروا في شهر نوفمبر تربصا 
دام أسبوعين باإلمارات العربية المتحدة 
تخللته ثالث مباريات ودية أمام سوريا 
والكويت   )0-3( ليون  سيرا   ،)0-1(

)هزيمة: 0-1(.
وخالل نهائيات الكأس القارية للمحليين، 
سيلعب المنتخب الوطني بملعب براقي، 
ضمن المجموعة األولى رفقة منتخبات 
ويستهل  وموزمبيق،  إثيوبيا  ليبيا، 
المنتخب  أمام  المنافسة   " "الخضر 

الليبي يوم الجمعة 13 جانفي.
تقسيم  تم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
المنتخبات الـ 18 المشاركة في البطولة 
القارية على ثالث مجموعات تضم كل 
واحدة أربعة منتخبات، مقابل ثالثة منتخبات 

في المجموعتين األخريين.
ق.ر/واج

دخل مسؤولو نادي ميالن اإليطالي 
عقده  تجديد  أجل  من  ثقلهم  بكل 
بن  إسماعيل  الجزائري  الدولي 
تقارير  لما كشفت عنه  ناصر، وفقا 

إعالمية إيطالية.
الجزائري  الوسط  ويمتد عقد العب 
عام  حتى  اللومباردي  النادي  مع 
مغادرته  بإمكانه  أن  غير   ،2024
في أعقاب الموسم الحالي نظير دفع 
بـ50  المقدرة  الجزائي  شرطه  قيمة 

مليون يورو.
اليف"،  "ميالن  موقع  وكشف 
أخبار  بمتابعة  المختص 

بن  عقد  تجديد  على  عازمة  النادي  إدارة  أن  أمس،  "الروسونيري" 
ناصر بهدف تفادي إعادة فتح جراح وصفعات الماضي.

ويسعى بطل إيطاليا لعدم تكرر سيناريو الثالثي المكون من دوناروما 
وكيسي وتشالهانوغلو الذين غادروا الفريق في السابق بالمجان بسبب 
إضافية،  لفترة  عقودهم  تمديد  بخصوص  معهم  التفاوض  عملية  فشل 
وفشلت إدارة النادي اللومباردي بشكل ذريع في هذه الملفات الثالثة، 

انتقادات  مرمى  في  جعلها  مما 
الجماهير.

هذا  تكرر  من  ميالن  ويخشى 
ينتهي  الذي  ناصر  بن  مع  السيناريو 
تعاقده مع الفريق عام 2024، ووفقا 
لموقع ميالن اليف"، تضمن عرض 
التجديد الذي تقدمت به إدارة الفريق 
بـ4  يقدر  أجر سنوي  الحصول على 
ماليين يورو مقابل التمديد حتى عام 

.2027
ترحيب  عن  كشف  المصدر  ونفس 
رايوال،  إنزو  لالعب  الجديد  الوكيل 
بهذا  رايوال،  مينو  الراحل  عام  ابن 

العرض في انتظار الموافقة النهائية من قبل الالعب.
يذكر أن بن ناصر يتقاضى حاليا مبلغ 1.5 مليون يورو في العام، وهو 
راتب ضعيف مقارنة بما يحصل عليه باقي النجوم، ومن المنتظر أن 
يقع الحسم في ملف تجديد عقد النجم الجزائري، قبل استئناف النشاط 

في الدوري اإليطالي المقرر ليوم 04 جانفي المقبل.
ق.ر

عبود ينفي وجود اأي م�سكل بني الفاف والناخب الوطني وي�سرح:

�سيدخلون ترب�سا مغلقا بداية من اليوم ويدوم اأ�سبوعا

الإدارة تر�سخ اأخريا ملطالب لعب اخل�سر املادية

 "جتديد عقد بلما�ضي مرتبط باأمور
 اإدارية واأهداف اخل�ضر مل تتغري"

املنتخب املحلي يف مواجهة ال�ضنغال وموريتانيا وديا

ميالن يقرتح 4 مليون اأورو �ضنويا لتجديد عقد بن نا�ضر
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ع. بكريي

اإلعالن عن التتويج كان من 
قبل لجنة التحكيم المشّكلة رئاسة 
من الممثل والمخرج المسرحي 

"جمال قرمي"، وعضوية المؤلفة 
والمخرجة  "سمية بن عبد ربو"، 

وكل من الممثلين والمخرجين 
المسرحيين "عنتر هالل" و"محمد 

هياللي"،
حيث تجدر اإلشارة إلى أن 

العرض من تأليف "سيف الدين 
بوهة" وإخراج "أحمد عقون"، أما 

السينوغرافيا فمن تصميم "عبد 
الرحمان زعبوبي"، وتسرد لنا 

في أحداثها عبر ستين دقيقة من 
عمر العرض عن يوميات ثنائيين 
من األزواج يقوما بتبادل الخيانة 
الزوجية في طابع هزلي كوميدي 

ساخر، بعد أن انتشرت هذه 
الظاهرة بشكل ملفت وسط الطبقة 

األرستقراطية والمتسلطة التي 
تمتلك كل اإلمكانات لتتمرد على 
العادات والتقاليد، في محاولة من 

المسرحية على تقديم نقد اجتماعي 
لبعض السلوكات الدخيلة والتي 

تسربت إلى المجتمع مما انعكس 
ذلك على منظمة القيم متأثرة بفعل 

عديد التحوالت والتشّكالت على 
غرار العولمة واالنفتاح اإلعالمي 

واالنزياح الثقافي.
فيما عادت جائزة لجنة التحكيم 

لمسرحية "ميلفاي" من إنتاج 
التعاونية الثقافية فن وتكنولوجيا 

الرويبة، كما منحت لجنة التحكيم 
جائزة أحسن إخراج للمخرج 
"سفيان عطية"  عن مسرحية 
"بانتورا سبيسيال" للتعاونية 

الثقافية تافتيكا العلمة، ومن جهة 
أخرى جاءت جائزة أحسن نص 
مسرحي من نصيب المسرحي 
"العمري كعوان" عن مسرحية 

"تفضلي يا آنسة" لتعاونية "أنيس" 
الثقافية سطيف، في حين جائزة 

أحسن سينوغرافيا تّوج بها 
المصّمم "نور الدين بعطوش" عن 

مسرحية "ميكانيزما" من إنتاج 
جمعية نشاطات شباب المستقبل 
معسكر، وقد كانت جائزة أحسن 
ممثلة من نصيب الفنانة "وريلس 
بتول" عن مسرحية "ميكانيزما" 
لنفس الجمعية المذكورة سابقا، 

وجائزة أحسن ممثل سلمت للفنان 
"بالل كراش" عن مسرحية 

"تفضلي يا آنسة"، وقد توّجت 
مسرحية "الدالطنة" بجائزة أحسن 
توظيف موسيقي والمنتجة من قبل 
الجمعية الثقافية إلبداعات الشباب 

الحر وهران.
وفي كلمة لجنة التحكيم من 

خالل تقريرها أشارت إلى أن 
العروض الستة )6( المتنافسة في 

دورة "سيراط بومدين" كشفت 
عن قدرات فنية عالية يتحلى بها 

الممثلون وعلى أن هناك إرادة 
واعدة يتحلى بها المشاركون 

في المهرجان تنبع من حبهم لفن 
المسرح ويغنيها إيمانهم بالركح 

كقناة للتواصل وصياغة الوعي، 
كما دعت في توصياتها إلى 

مجموعة من المقترحات أهمها 
أّن اللجنة تشّدد على أهمية التحلي 

بأكثر إتقان ومعرفة وجرأة في 
المسرح، ُملفتة الفرق المشاركة 

إلى أن المسرح فعل وحركة 
وتوتر وتحّول ومعايشة ال سرد 

وال وصف فيه، كما أشارت 
إلى كون الفعل المسرحي علم 

قار بحد ذاته ويتطلب دراية 
عميقة بسوسيولوجيا وسيكولوجيا 
ومتغيرات المجتمع ويقتضي لغة 

مدروسة ومواضيع مالئمة بما 
تتطلع إليه البيئة المجتمعية من كل 
الجوانب، ُمثمنة في األخير ما تم 

تنظيمه على هامش المهرجان من 
ورشات وندوات ومجالس فكرية 
التي حفلت بها طبعة المهرجان 

وكذا االتفاقيات التي أبرمت 
بالمناسبة مع المعهد العالي لمهن 
فنون العرض والسمعي البصري 
وكذا محافظة المهرجان الثقافي 
الوطني لمسرح الهواة والمسرح 

الجهوي بالجلفة. 

اإ�سدال ال�ستار على املهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية

"الفلوكــــــــة" تفتـــك 
جائزة العنقود الذهبـــي

اأ�سدل ال�ستار بدار الثقافة "ح�سن احل�سني" نهاية الأ�سبوع، على الطبعة الثالثة ع�سرة للمهرجان الثقايف الوطني للم�سرح 

الفكاهي يف دورته املرفوعة لروح عميد الكوميديا ال�سوداء "�سرياط بومدين" حيث تّوجت م�سرحية "الفلوكة" بالعنقود 

الذهبي عن حيازتها على اأح�سن عر�ض متكامل، واملنتجة �سنة 2022 من قبل جمعية "ال�سرخة" للم�سرح ب�سكيكدة.

اإ�سـهـــار

مع تاأييد اأمر باإلقاء القب�ض الدويل ال�سادر يف حقه

احلكم بال�سجن املوؤبد على رئي�س 
حركة "املاك" الإرهابية

 أدانت محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء )الجزائر العاصمة( أول 
أمس، رئيس حركة "الماك" اإلرهابية فرحات مهني غيابيا بالسجن المؤبد مع 

تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقه لمتابعته بتهم جنائية السيما 
"جناية المساس بالوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن 

طريق خلق جو من انعدام االمن.«
وأدانت ذات الجهة القضائية 11 متهما فارا بنفس العقوبة فيما أصدرت أحكاما 
تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنتين  حبسا نافذا وكذا البراءة في حق 5 
متهمين موقوفين.وقد تمت متابعة رئيس حركة الماك اإلرهابية والمتهمين معه 

في هذه القضية أيضا بتهم "انشاء واالنتماء لمنظمة إرهابية" و "نشر أفكار 
منظمة إرهابية" وكذا "التحريض على الكراهية والدعوة للعنف" باإلضافة 

الى تهمة "اإلساءة الى الرسول محمد )ص( وتدنيس المصحف الشريف" وتهم 
أخرى.

وكانت محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء أصدرت غيابيا يوم 14 
نوفمبر الفارط حكما بالسجن المؤبد في حق رئيس حركة "الماك" اإلرهابية 

لمتابعته بجناية إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسالمة ووحدة الوطن 
في قضية أخرى.وأدين كذلك بنفس العقوبة )السجن المؤبد( في 24 نوفمبر 

الفارط من طرف نفس المحكمة, لمتابعته بتهم جنائية في قضية اغتيال الشاب 
جمال بن اسماعيل في أغسطس 2021 باألربعاء ناث ايراثن بوالية تيزي 

وزو.
ع.ط

امل�سيلة: 

 توقيف 3 اأ�سخا�س بتهمة
 قر�سنة قنوات ريا�سية اأجنبية

أوقف أفراد المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من  3 أشخاص 
ينشطون في فك تشفير القنوات الرياضية االجنبية بطريقة غير شرعية وحجز 

171 بطاقة إلكترونية و 14 جهاز إستقبال رقمي نوع بي أن سبورت و 4 
أجهزة تشفير مجهولة المصدر وعتاد حساس يستعمل في البث األرضي .
وحسب ما أفاد به الرائد بغدادي بن حواش رئيس خلية اإلعالم والعالقات 

العامة بذات الجهاز األمني فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى 
المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بالمسيلة ، مفادها محاولة أشخاص إستغالل 
هوائي خاص بشركة موبيليس بمنطقة جبل الزرقة ببلدية جبل امساعد بغرض 

قرصنة بث إشارة قنوات تلفزيونية رياضية أجنبية وتوجيهها نحو أجهزة 
استقبال رقمية لبيع تلك البطاقات بمبالغ مالية معتبرة.

وباإلستناد إلى ذات المتحدث فقد ووجهت للمعنيين جنح ممارسة نشاط بث 
تلفزي دون رخصة، حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي متآتية عن طريق 

التهريب، المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وممارسة نشاط تجاري 
قار دون التسجيل في السجل التجاري، سيتم تقديمهم أمام السلطات القضائية 

المختصة بعد االنتهاء من التحقيق في القضية. 
حممد قرين

وزيرة البيئة والطاقات املتجددة �سامية موالفي توؤكد:

 جت�سيد م�سروع تهيئة واد احلرا�س 
مرهون مبدى التزام ال�سناعيني

جددت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، 

�سامية موالفي، نهاية الأ�سبوع دعوتها 

لل�سناعيني النا�سطني على �سفاف واد احلرا�ض 

من اجل الن�سمام اإىل اجلهود الرامية اإىل 

تطهري هذا الواد، م�سيدة بهذه املنا�سبة 

بالأعمال التي قامت بها بع�ض وحدات 

ال�سناعية من اأجل و�سع جهاز ملعاجلة النفايات 

ال�سناعية.

ع.ط

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة قامت بها 
لوحدات صناعية على مستوى المناطق الصناعية 

بواد السمار والحراش, أكدت موالفي أن تجسيد 
مشروع تهيئة واد الحراش يتطلب ادراك الصناعيين 
لضرورة احترام المعايير البيئية المطلوبة من خالل 

وضع التجهيزات الالزمة للحفاظ على البيئة مع 
مواصلة نشاطاتهم االقتصادية.«

وفي هذا الصدد, أبرزت موالفي أن ست وحدات 
صناعية متواجدة على ضفاف واد الحراش, منها 3 
وحدات بوالية البليدة, قد شرعت في انجاز محطات 

تطهير للمياه المستعملة, مشيرة إلى انه تم القيام بعمل 
"دقيق" بالتعاون مع العديد من الوزارات من اجل 
إحصاء الوحدات الصناعية المعنية بوضع أجهزة 

حماية البيئة.
و في هذا الصدد, تطرقت الوزيرة, التي رافقها 

األمين العام لوزارة الصناعة, صالح الدين  بلبريك, 
وممثل عن وزارة الصناعة الصيدالنية, إلى مساهمة 

التوعية ومرافقة الصناعيين في وضع أجهزة و 
منشآت للحفاظ على البيئة.

من جانبه, أكد بلبريك أنه سيتم تجهيز 8 وحدات 
صناعية أخرى "قريبا"  بمنشآت لمعالجة مياه 

الصرف الصحي, مشيرا الى استمرار العمل على 
الميدان من طرف وزارة الصناعة لتحقيق الهدف 

المنشود.
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المقدم  و   2020 في  المنتج  العمل,  هذا  يتطرق  و 
الدولي  للمهرجان   11 الـ  الطبعة  في إطار مسابقة 
للسينما بالجزائر، التي اختتمت فعالياته أمس السبت 
بواقعية ليوميات أسرة فلسطينية تشتت بسبب جدار 
الفصل العنصري الذي فرق مصطفى عن زوجته 
وأبنائه, و ال يتم التواصل بينهم اال عبر الهاتف و 

الوسائط الحديثة.
إبنه  تعرض  خبر  ورود  بعد  األحداث  تتصاعد 
ال  الذي  المستشفى  ودخوله  األيام  أحد  في  لحادث 
يبعد سوى 200 مترا عن مقر إقامته فيحاول األب 
إجراءات  بسبب  ذلك  يتعذر  لكنه  إليه  الوصول 

الدخول المعقدة على مستوى الحواجز األمنية...
و في 90 دقيقة يروي هذا الفيلم وفي قالب واقعي 
مرير تفاعل معه الجمهور, معاناة الوالد القاطن في 
هوية  على  الحصول  يرفض  الذي  الغربية  الضفة 
رحلة  متاعب  ذلك  مقابل  في  ليتحمل  المستعمر, 
شاقة وملتوية يومية نحو الحاجز األمني الحدودي 
حيث تقطن زوجته وأوالده على الجانب اآلخر من 
تتجاوز  ال  الزوجين  بين  المسافة  أن  رغم  المدينة 
200 متر, تتحول إلى متاهة تعيق تواصله العادي 

مع عائلته.
و غاص الفيلم -الذي حاز على العديد من الجوائز 

الوجع  معاناة  في صميم  الدولية-  المهرجانات  في 
فرض  بعد  الشتات  رحلة  و  الفلسطيني  اليومي 
وذلك  العنصري  الفصل  جدار  عليهم  االحتالل 
برؤية و معالجة درامية بسيطة حيث يرسم مخرج 

الفيلم شخصياته بجمالية ودقة عالية.
عمله  في  يتطرق  لم  المخرج  خيارات  ضمن  و 

السينمائي إلى النقاش السياسي اليومي حول القضية 
الفلسطينية وتفادى إبراز مظاهر المواجهة المباشرة 
محلها  ليحل  االحتالل  جنود  و  الفلسطينيين  بين 
صوت وجع الروح الفلسطينية و أنينها الذي ينبعث 

صداه من كل أرجاء دولة فلسطين المحتلة.
حياة �سرتاح

العاصمة  بالجزائر  زيدون  ابن  بقاعة  مؤخرا  قدم 
)احلم(  "أرجو"  الجزائري  الطويل  الروائي  الفيلم 
للمخرج عمر بلقاسمي في إطار المسابقة الرسمية 
لمهرجان الجزائر الدولي الـ 11 للسينما المخصص 

للفيلم الملتزم )فيكا(، التي اختتمت سهرة أمس.
 97 ومدته   2021 في  المنتج  العمل,  هذا  ويتناول 
"كوكو"  يدعى  العشرينات  في  شاب  قصة  دقيقة, 
يعيش في قرية جبلية بمنطقة القبائل ويواجه رفضا 
من مجتمعه الختالف شخصيته ومظهره وسلوكه 
فيحاول هذا األخير كبت حريته في أن يكون كما 
القرية  "كبار"  ب  بدأ  وصايته  تحت  وجعله  يريد 
)تاجماعث( ورجال دينها )على رأسهم إمام القرية( 

ووصوال إلى والده.
يعيش "كوكو" )كسيلة مصطفى( في عالم بوهيمي 
واألحالم  والموسيقى  الحرية  تميزه  به  خاص 
النساء  ومساعدة  المرهفة  واألحاسيس  واآلمال 
الذين  القرية  رجال  من  رفض  محل  يجعله  ما 
يصفونه بالجنون غير أنــه يلقى السند من أخيــــه 
الذي  الثانوية  أستاذ  لفقير(,  )محمد  "محمــود" 

يعشق الشعر والفلسفة ويكره الظلم والتقاليد البالية.
بالقبائلية  الناطق  العمل  المخرج في هذا  واستطاع 
من أن ينقل المشاهد إلى عوالم جميلة تميز منطقة 
القبائل كالطبيعة الجميلة لجبالها وتراثها الموسيقي 
ولباسها التقليدي وعاداتها وتقاليدها غير أنه يندد في 
نفس الوقت ب "نفاق متدينيها" و"عالمها الذكوري 

القاسي ومعاناة نسائها ووجعهن الصامت.«
الزرقاء  والسماء  البصر  مد  على  الممتدة  الجبال 
الشاسعة التي اختارها المخرج لتكون فضاء لعمله 
التي  الحرية  إلى  كلها  تحيل  الصمت  لغة  واعتماد 
ينشدانها  التي  األحالم  وصفاء  األخوين  يبتغيها 
وللواقع  حولهما  من  الوجودي  للعبث  ورفضهما 

األليم والمنافق الذي يعيشان فيه رغما عنهما.
وكان هذا العمل, وهو من إنتاج مشترك بين المركز 
الخاصة  والمؤسسة  السينما  لتطوير  الجزائري 
بينها  الجوائز  "أجونس فيزيال", قد توج بعدد من 
في  السينمائي"  للنقد  اإلفريقية  "الجامعة  جائزة 

الدورة ال32 أليام قرطاج السينمائية بتونس.
حياة �سرتاح

عرض أمسية الخميس المنصرم بقاعة ابن زيدون 
الطويل "علبتان  الوثائقي  الفيلم  العاصمة  بالجزائر 
اإليطاليين  للمخرجين  فيتنام"  إلى  رحلة  منسيتان: 
يحكي  والذي  بيسانيللي,  وباولو  مانغيني  تشيتشيليا 
لينو  مانغيني وزوجها  تشيتشيليا  السينمائيين  رحلة 
إبان  و1966   1965 عامي  فيتنام  إلى  فرا  دل 
تلك  عن  وثائقي  إلنجاز  عليها  األمريكية  الحرب 

الحرب.
مسابقة  إطار  في  المقدم  العمل,  هذا  ويتطرق 
مهرجان الجزائر الدولي الـ 11 للسينما المخصص 
الراحلين  السينمائيين  لمهمة  )فيكا(,  الملتزم  للفيلم 
أشهر  ألربعة  عاشا  اللذين  وزوجها  تشيتشيليا 
بهانوي بشمال فيتنام محاولين تصوير فيلم وثائقي 
وتجند  األمريكي  للغزو  الفيتنامية  المقاومة  عن 
اليومية  للحياة  باإلضافة  أطيافهم,  بكل  لها  السكان 
فيلمهما  أن  غير  الحرب,  تلك  إبان  للفيتناميين 
تخرب نتيجة المعارك ولم يتبق لهما سوى صور 

فوتوغرافية وكتابات توثيقية تؤرخ لتلك الفترة.

بذاكرتها  العمل  هذا  في  مانغيني  تشيتشيليا  تعود 
تزال  علبتين ال  السنين من خالل  تلك  إلى  المثقلة 
بيتها  بمكتبة  عاما   50 من  أكثر  منذ  بهما  تحتفظ 
تلك  عن  أرشيف  من  لها  بقي  ما  كل  هي  بروما, 
واألسود  باألبيض  صورا  تضم  حيث  الحرب, 
لزوجها,  تعود  توثيقية  وكتابات  بنفسها  التقطتها 
فيلمها  في  باستغاللها  بيسانيللي  باولو  رفقة  لتقوم 
الفيديوهات  من  العديد  أيضا  وظف  الذي  الوثائقي 

الحقيقية عن حرب فيتنام.

ويبرز المخرجان في عملهما هذا يوميات الحرب 
قتلى  خلف  يومي  وقصف  معارك  من  فيتنام  في 
األحياء والشوارع وحياة  , كما يصفان  و جرحى 
الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  القرى,  في  الفالحين 
تقليدية  مالبس  من  الفيتنامية  والهوية  الثقافة  على 
وكذا  وغيرها,  وموسيقى  القصب  من  وبيوت 
وأغانيهم  وأهازيجهم  وتقاليدهم  الفيتناميين  عادات 

ورياضاتهم الشعبية.
إبان  األطفال  حياة  أيضا صورة عن  العمل  ويقدم 
في  الفيتنامية  للمرأة  الكبير"  و"الدور  الحرب  تلك 
تلك المقاومة, وقد حمل أيضا "إشادة بروح المقاومة 
تعبئة",  حالة  في  كله  كان  الذي  الشعب  هذا  لدى 
وفقا لهذا الوثائقي الذي يسخر من جهة أخرى من 
لفيتنام والتي سبقت الغزو  الفرنسي  فترة االحتالل 
الذي  الفكري  "الغسيل  من  وخصوصا  األمريكي 
كان يمارسه الفرنسيون على الفيتناميين", حسب ما 

جاء في هذا العمل.
حياة �سرتاح

�شمن نقا�شات "فيكا 11"

خمت�ضون ي�ضلطون ال�ضوء
 على ال�ضينما الن�ضوية 

والو�ضعية االجتماعية للمراأة
تم مناقشة موضوع السينما و النساء المخرجات اللواتي تعالجن 
البلدان العربية و اإلفريقية من خالل رؤى  وضعية المرأة في 
تجاربهن  تبادلن  أجنبيات  و  جزائريات  لمخرجات  متقاطعة 
الفردية في الفن السابع ضمن برنامج نقاشات لمهرجان الجزائر 
السبت،  اختتمت  التي  للفيلم  المخصص  للسينما   11 الـ  الدولي 
مفدي زكرياء  الثقافة  بقصر  الذي جرى  اللقاء  هذا  قد سمح  و 
و  لنضال  المخصصة  السينما  في  الفردية  التجارب  بعرض 

وضعية المرأة بدول القارة.
و في مداخلتها, أشارت المخرجة البوركينابية, كادي تاروري 
فيلمها «La sœur de quelqu’un» أن  عرضت  التي 
وسيلة  بمثابة  هو  بلدها  في  المرأة  وضعية  عن  فيلم  إخراج 
"لمخاطبة الذات" مضيفة أن الفن السابع يعتبر "عالجا " للنساء 

ضحايا العنف.
يشكل  السابع  الفن  أن  أكاش  لودميال  أوضحت  جهتها,  من  و 
وسيلة للتنديد بالعنف ضد النساء حيث عرضت فيلمها القصير 
) «Usure»المنافع( في إطار ورشة و الذي يركز على مرافقة 
النساء ضحايا أعمال عنف من خالل بورتريه من 22 دقيقة حول 
مناضلة ناشطة.و تحدثت المخرجة ميريام كيلو عن تجربتها في 
السينما من خالل فيلمها الوثائقي الطويل "في المنصورة, فرقتنا" 
الذي تم عرضه في اطار برنامج "نساء" والذي يتناول  عمل 
في  وقعت  أحداث  البحث عن شهادات حول  إطار  في  الذاكرة 
قرية بالجزائر خالل الفترة االستعمارية.من جهته, كسر المخرج 
بيال عطية صمت النساء ضحايا االغتصاب في فيلمه القصير 
"فلة " للتنديد بما تعانيه النساء في صمت بينما اقترحت المخرجة 
الفلسطينية دينا أمين فيلمها "ورق دوالي" الذي يستعرض الحياة 
اليومية للفلسطينيين ومقاومتهم كل يوم من خالل صورة لجدتها 
السورية التي استقرت في القدس المحتلة والتي لم تعد تستطيع 

االلتقاء بأسرتها.
حياة �سرتاح

الأحد  11 دي�شمرب 2022 املـوافق لـ 17 جمادى الأوىل 1444هـ

عر�ض الفيلم احلائز على عّدة جوائز دولية باجلزائر

"200 مرت".. جتربة حقيقية ملعاناة 
الفل�ضطينيني اليومية مع جدار العار

عر�ض اجلمعة املا�شية الفيلم الروائي الطويل "200 مرت" للمخرج الفل�شطيني اأمني نايفه، وهو عمل درامي ي�شلط ال�شوء على جانب

 من معاناة الفل�شطينيني اليومية مع جدار الف�شل العن�شري ال�شهيوين ونتائجه الوخيمة على ن�شيج املجتمع الفل�شطيني.

ي�شلط ال�شوء على عراق 

ما بعد تنظيم "داع�ض" الإرهابي

«راديو ال�ضالم» 
عمل وثائقي مثقل بتفا�ضيل 

احلرب وتداعياتها
عرض, الفيلم الوثائقي الطويل "راديو السالم" للمخرج قزافيي 
دو لوزان, من فرنسا, وهو عمل توثيقي مثقل بتفاصيل الحرب 
في العراق وآثارها الفظيعة ويسلط الضوء على فكرة التعايش 
بعد  ما  لفترة  والعرقية  الدينية  المكونات  مختلف  بين  والتسامح 

الحرب على تنظيم "داعش" اإلرهابي في العراق.
يتناول هذا العمل الوثائقي الطويل, الذي شارك في إطار منافسة 
الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر )فيكا(, وعرض 
الخميس الماضي بحضور المخرج, يوميات ستة صحفيين شباب 
مسلمين  منهم  العراقي  المجتمع  أطياف  مختلف  من  ينحدرون 
الحرة,  السالم"  "إذاعة  قناة  في  يشتغلون  ويزيديين,  ومسيحيين 
حوارات  ويصورون  ميدانية  روبورتاجات  بإعداد  هؤالء  يقوم 
مع  تجاربهم  حول  الحية  شهاداتهم  يقدمون  لمواطنين  متنوعة 
لحظة الحرب الدموية في ظل تنظيم )داعش( اإلرهابي وبعدها 
عبر عديد المدن العراقية و مخيمات الالجئين الفارين من همجية 

هذا التنظيم على غرار نينوى و الموصل و األنبار.
نتائج   " السالم  "راديو  الوثائقي  العمل  خالل  من  ونتلمس 
الحرب الفظيعة إلى جانب إثارة فكرة التعايش ولم الشمل غداة 
سنوات الحرب المثقلة والتفرقة الرهيبة بين الديانات واالعراق 
والجماعات السياسية.ويرصد الفيلم الوثائقي عبر عمل الصحفيين 
زوايا  العراق  في  اإليجابي  للتغيير  والنضال  بالشغف  المتشبع 
مختلفة متقاطعة لنماذج حية تروي معاناتهم والتوق لالستقرار 
والتعايش و السلم ويسترجعون بألم وحسرة فترة حصار تنظيم 
داعش اإلرهابي لمدينة الموصل خالل 2014 التي عاشت الجحيم 
جراء الجرائم التي اقترفت ضد العراقيين وتراثهم وتهديم معالم 
مدينتهم التاريخية كما نلمح من زاوية تجذر فكرة األمل والتعايش 
ما بين األديان واالقليات العرقية كما يسلط الضوء على جانب 
من معاناة األيتام في مخيم خاص بهم يضم أكثر من 350 من 
األطفال والمراهقين.من جهة ثانية, يأخذ المخرج على مدار 90 
الحرب  ونتائج  الخراب  لمظاهر  البصري  التكثيف  --من  دقيقة 
الجمهور  الموصل  الجماعة اإلرهابية داعش في  التي خاضتها 
إلى محطات ما بعد تنظيم داعش وتحرير العراق تعكس نتائج 
التقتيل جراء  الحرب الهمجية وحجم الدمار والخراب وضحايا 
التفجيرات اليومية والعمليات اإلرهابية ما أدى إلى انهيار البنى 
غرار  على  التراثية  والمدن  التاريخية  المواقع  وتهديم  التحتية 
أبناءها  مدينة الموصل التي تحولت لكومة من الردوم ويحاول 
اليوم إعادة ترميمها و تعميرها من جديد كرمز للتحدي واألمل 

في المستقبل.
حياة �سرتاح

للمخرج عمر بلقا�شمي

يقدم العمل اأي�شا �شورة عن حياة الأطفال ودور املراأة اإبان تلك احلرب

"اأرجو".. ينقل امل�ضاهد 
اإىل عوامل جميلة متيز منطقة القبائل

"علبتان من�ضيتان".. وثائقي ي�ضلط ال�ضوء على حرب فيتنام
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الدول الأع�ساء ت�سوت

 بالأغلبية على القرار

جمل�س الأمن الدويل
 ي�ستثني جهود امل�ساعدات 

من العقوبات الأممية
من  اإلنسانية  الجهود  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  استثنى 
عقوبات المنظمة الدولية، في إجراء يهدف لمعالجة مخاوف المنظمات 
اإلغاثية من تأثير االمتثال المفرط لمثل هذه اإلجراءات على عملها 

وتدخالتها.
وصوتت الدول األعضاء على القرار الذي اقترحته الواليات المتحدة 
التصويت،  عن  الهند  امتناع  مقابل  صوتا،   14 بأغلبية  وأيرلندا، 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  هيئات  على  القرار  وسينطبق 
العامة  الجمعية  في  مراقب  بصفة  تتمتع  التي  اإلنسانية  والمنظمات 
لألمم المتحدة، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر وجماعات اإلغاثة 

العاملة مع األمم المتحدة.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة 
لمجلس األمن، "يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة 
الشركاء في المجال اإلنساني على الوصول إلى الفئات األكثر ضعفا 
في العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، ومن يعيشون 
نكون واضحين،  "لكي  أراضيهم"، مضيفة  يسيطر على  معه، ومن 
هذا ال يتعلق بجدوى العقوبات نفسها... هدفنا دائما هو وقف المسلحين 
ومنتهكي حقوق اإلنسان باستخدام أداة مشروعة للحفاظ على السالم 
واألمن، مع السماح باستمرار الجهود اإلنسانية الحيوية للمحتاجين".

وكانت األمم المتحدة قد قالت األسبوع الماضي إن تقديراتها تشير إلى 
أن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى المساعدة العام المقبل، 
ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 339 مليونا في 68 دولة، مطالبة بتقديم 

51.5 مليار دوالر كمساعدات لعام 2023.

اأملانيا

 ال�شرطة تعلن انتهاء حادثة 
احتجاز رهائن مبدينة "دري�سدن"

أعلنت الشرطة األلمانية انتهاء واقعة احتجاز رهائن في وسط مدينة 
عملية  في  امرأة  مقتل  بعد  الجاني،  على  القبض  وإلقاء  دريسدن 
وسط  عملية  أمس-  صباح  -منذ  األلمانية  الشرطة  االحتجاز.وشنت 
دريسدن في عميلة "اشتباه باحتجاز رهائن" وفق ما أعلنت الشرطة 
المحلية في بيان لها.وذكرت وسائل إعالم -من بينها صحيفة "بيلد"- 
"ألتماركت-غاالري"  التسوق  مركز  إلى  لجأ  بمسدس  مسلحا  أن 
النار في مبنى محطة إذاعية بالمدينة الواقعة  التجاري، بعد أن فتح 
قتل  40 عاما  البالغ  النار  أن مطلق  "بيلد"  في ساكسونيا. وأضافت 
امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان القتيلة.

وقال البيان "شرطة دريسدن تنفذ عملية وسط المدينة، والوضع يتعلق 
باشتباه في احتجاز رهائن"، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد 

الميالد القريبين "مغلقان".
وكشفت الشرطة أنها كانت على تواصل مع محتجز الرهائن في مدينة 
دريسدن، كما أوضحت أنها عثرت على جثة امرأة في مبنى سكني 

بمنطقة بروهيلز التي تشهد االحتجاز.
وقالت وسائل إعالم أمس، إن المرأة ُقتلت في محيط مبنى اإلذاعة، 
في حين قالت وكالة األنباء األلمانية إن الشرطة أوصت -عبر موقع 
المدينة  وسط  عن  باالبتعاد  المواطنين  تويتر-  االجتماعي  التواصل 

الواقعة شرقي ألمانيا. 

الغربية  الصحراء  حول  الخاص  اإلعالن  وكان 
هذا  أشغال  ختام  في  المشاركون  وقعه  الذي 
مع  التضامنية  للحملة  مهمة  إضافة  المؤتمر, 
الشعب الصحراوي. وشارك في المؤتمر نشطاء 
التنمية األفريقية و  وأكاديميون وممثلون لمنظمة 
لمعهد منظمات بحوث السالم في أفريقيا  ومعهد 
من  العديد  جانب  إلى  أفريقيا  في  السالم  أبحاث 
الموقعون  المشاركون  األخرى.وحث  المنظمات 
الغربية  الصحراء  حول  جوبا  "إعالن  على 
اإلفريقية  الحكومات  الصحراوية",  "الجمهورية 
بشدة على "طرد المغرب على الفور من االتحاد 
األفريقي بسبب خرقه المستمر للقانون التأسيسي 
لالتحاد األفريقي, وخاصة المادتين 3 و4 وانتهاكه 

للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب".
بشدة  اإلفريقية  الحكومات  المشاركون,  كما حث 
على "مطالبة المغرب بوضع حد فوري الحتالله 
العسكري اإلجرامي للصحراء الغربية, في انتهاك 
صارخ للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاق 
لألمم  العامة  الجمعية  وقراري  المتحدة  األمم 
وجميع   )25  (  2625 و   )15(  1514 المتحدة 
قرارات األمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بالحق 
غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في 

تقرير المصير واالستقالل".
إلى "حشد جميع هيئاته  األفريقي  االتحاد  ودعوا 
ومؤسساته وصناع القرارات السياسية من أجل أن 

يلعبوا دورا استباقيا في إنهاء استعمار الصحراء 
الغربية, آخر مستعمرة في أفريقيا, مؤكدين على 
المتحدة,  االمم  طرف  من  التعجيل,  ضرورة 
تقرير  انتظاره بشأن  الذي طال  بتنظيم االستفتاء 
واالضطالع  الغربية  الصحراء  لشعب  المصير 

بمسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق باإلقليم وشعبه".
تضامنهم  عن  المشاركون  أعرب  وبالمناسبة, 
ومع  الصحراوية  الجمهورية  شعب  مع  القوي 
كفاحه المشروع من أجل تقرير المصير والحرية, 
إلى  الحكومات والشعوب األفريقية  ودعوا جميع 
تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الصحراوي.
وكان هذا المؤتمر فرصة للمشاركين للتعبير عن 
ادانتهم بخصوص االنتهاكات الجسيمة والممنهجة 
لحقوق  المغربي  االحتالل  دولة  ترتكبها  التي 
النهب  وكذلك  الغربية,  الصحراء  في  اإلنسان 
الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية, مطالبين 
اإلقليم  في  القانونية  غير  أعماله  بإنهاء  المغرب 
المشاركون  حث  السياق,  هذا  الفور.وفي  على 
العام  والقطاعين  األفريقية  الحكومات  جميع 
والخاص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية 
للمقاطعة  االحتالل  دولة  المغرب وإخضاع  على 
جميع  داعين  والثقافية,  واألكاديمية  االقتصادية 
والخاص  العام  والقطاعين  األفريقية  الحكومات 
إلى "التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي المطبقة 
القيام بأي  الغربية واالمتناع عن  على الصحراء 

ورياضية  ودبلوماسية  وسياسية  اقتصادية  أعمال 
الغربية  الصحراء  في   ذلك  غير  أو  وثقافية 

المحتلة".
بوغدانوف يبحث مع وفد �سحراوي عددا 

من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك

الخارجية  وزير  نائب  التقى  آخر،  صعيد  على 
للشرق  الخاص  بوتين  الرئيس  وممثل  الروسي 
الجمعة  أمس  بوغدانوف،  ميخائيل  األوسط 
من  كال  يضم  صحراوي،  وفد  مع  بموسكو، 
مسؤول  الوطنية  األمانة  عضو  آدوه،  خطري 
أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو وسيدي 
الوطنية ممثل جبهة  األمانة  محمد عمار، عضو 
بعثة  مع  والمنسق  المتحدة  باألمم  البوليساريو 
عدة  بخصوص  التباحث  تم  حيث  )المينورسو(، 

قضايا ذات االهتمام المشترك.
وأوضح سيدي محمد عمار أن اللقاء مع ميخائيل 
بوغدانوف كان فرصة للتباحث "حول عدة قضايا 
االنباء  وكالة  ووفق  المشترك".  االهتمام  ذات 
الصحراوية )واص(، فإن لقاء الوفد الصحراوي 
مع المسؤول الروسي، "يأتي في إطار التواصل 
المستمر بين الطرف الروسي والصحراوي وقد 
سمح للطرفين بالتباحث حول عدة مواضيع ذات 
االهتمام المشترك بما فيها وضعية عملية السالم 
التي ترعاها األمم المتحدة في الصحراء الغربية 

وآفاقها والقضايا األخرى ذات الصلة".

أكدت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، استمرار المس بالحقوق والحريات 
الرأي  مع  الفعال  التواصل  في  المخزن  فشل حكومة  في ظل  المملكة،  في 
والتنموية  االجتماعية  والمشكالت  للتوترات  المتجاهل  ونهجها  العام، 
السلم  القطاعات، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد  والتدبيرية في عدد من 

واالستقرار االجتماعي.
وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان, 
أن المملكة واصلت هجومها على الحق في التنظيم والتجمع وقمعها للعديد 
من أشكال االحتجاج والتظاهر السلمي وتضييقها على حرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى االعتقاالت التي طالت الصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل 
الرقمي ونشطاء الحركات االجتماعية, الذين يجري تعريضهم لمحاكمات ال 

تحترم مبادئ ومعايير المحاكمة العادلة.
حتى  تعمل,  لم  المتبعة  العمومية  السياسات  أن  الحقوقية  الجمعية  وسجلت 
االقتصادية  الحقوق  ألهم  والمتوالي  الشامل  التقويض  على  سوى  اآلن, 
العمومي  للمرافق والخدمات والدعم  المتدرجة  واالجتماعية, عبر تصفيتها 
باستقرار  المس  للمزيد من  للجميع وسعيها  الالئق  العمل  وفشلها في توفير 
الشغل وحرمانها لشرائح عريضة تتضاعف أعدادها من الحق في الوصول 

إلى الموارد الضرورية التي توفر لها مستلزمات العيش الكافي والكريم.

لحقوق  الفعلي  التمكين  تحقق  لم  السياسات  هذه  أن  إلى  الجمعية  نبهت  كما 
اللجوء  وطالبي  والمهاجرين  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألطفال  النساء 

ومختلف الفئات الهشة والمهمشة.
 واستنكر حقوقيو الجمعية ارتماء الدولة الكامل في أحضان الكيان الصهيوني 
وإبرام اتفاقيات معه في كل المجاالت, مما يفتح الباب أمام الخطر التخريبي 

للصهيونية ويرهن السيادة الوطنية للبرامج الصهيوإمبريالية.
وانتقدت ذات الجمعية استمرار رفض الدولة المغربية التصديق على العديد 
والتشريعات  القوانين  اإلنسان وعدم مالءمة  لحقوق  الدولية  االتفاقيات  من 
المغربية مع مقتضيات االتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب, مؤكدة 
السابقة  للدساتير  االستبــدادي  الجوهـــر  على  حافــــظ   2011 دستور  أن 

عليــــه.
ومن جهة أخرى, سجلت الجمعية عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين 
مجهولي المصير, وخصوصا الذين أبقت هيئة اإلنصاف والمصالحة البحث 
العادلة  غير  المحاكمات  و  السياسي  االعتقال  استمرار  مع  بشأنهم  مفتوحا 
ومواصلة المخزن رفضه االستجابة لقرارات فريق األمم المتحدة الخاص 
السراح  بإطالق  تطالبها  التي  التعذيب  مناهضة  ولجنة  التعسفي  باالعتقال 

الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم.

المختصة  الفرق  أن  أميركيون  مسؤولون  أفاد 
أوشكت على احتواء تسرب نفطي من خط أنابيب 
النفط  من  برميل  ألف   588 حجمه  بلغ  كيستون 
التقديرات،  صحت  مائي.وإذا  مجرى  في  الخام 
فسيكون ذلك أكبر تسرب للنفط الخام في الواليات 
الين  "بايب  منظمة  وفق   ،2013 منذ  المتحدة 
 )Pipeline Safety Trust( "سيفتي تراست
ورصدت  األنابيب.  خطوط  بسالمة  المختصة 
 )Tc Energy( إينرجي"  سي  "تي  شركة 
األربعاء  التسرب  كندا،  ومقرها  للخط،  المشغلة 
الماضي في "كنساس" وأغلقت الخط على الفور.
"الجزء  إن  أمس،  أول  بيان  في  الشركة  وقالت 
يزال  ال  كيستون  أنابيب  خط  من  المتضرر 

وكانت  احتواؤه".  "تم  التسرب  وإن  معزوال" 
أسباب  في  التحقيق  بصدد  تزال  ال  السلطات 
وزير  وقال  البيئة.  حماية  وكالة  وفق  التسرب، 
السلطات  إن  تغريدة  في  بوتيدجيغ  بيت  النقل 

"تراقب وتحقق في )أسباب( التسرب".
والمواد  األنابيب  خطوط  سالمة  "إدارة  وأمرت 
التصليح  خطوات  بـ"اتخاذ  الشركة  الخطيرة" 
عن  الناجمة  األضرار  من  للوقاية"  الضرورية 
 91 على  قطره  يزيد  الذي  الخط  من  التسرب 
سنتيمترا. وقالت وكالة حماية البيئة إن "تي سي 
إينرجي" نشرت شاحنات تفريغ ومعدات لسحب 
النفط وبنت سدا ترابيا على بعد 6 كيلومترات عن 
النفط  كيستون  أنابيب  خط  التسرب.وينقل  موقع 

من والية ألبرتا غرب كندا إلى العديد من األماكن 
ألف   600 عبره  ويمر  المتحدة،  الواليات  في 
مساء  وحتى  طبيعية.  أوضاع  في  يوميا  برميل 
أول أمس الجمعة، لم تكن الشركة قد أعلنت عن 
موعد استئناف الخدمة. ويتعين أن توافق "إدارة 
على  الخطيرة"  والمواد  األنابيب  خطوط  سالمة 
موقتا  النفط  أسعار  وارتفعت  النشاط.  استئناف 
التسرب،  عن  اإلعالن  بعد  المنصرم  الخميس 
الحادثة  انعكاسات  لكنها تراجعت الحقا.وستكون 
اإلمداد  وقف  بمدة  مرهونة  الطاقة  سوق  على 
عبر كيستون، الذي ينقل النفط أيضا إلى كوشينغ 
التداول بنفط غرب  بوالية أوكالهوما، حيث يتم 

تكساس الوسيط، الخام المرجعي األميركي.

موؤمتر "جوبا" حول النزاعات الدولية: 

التاأكيد على حق ال�شعب 
ال�شحراوي يف تقرير امل�شري

حققت ق�سية ال�سحراء الغربية جناحات كبرية خالل املوؤمتر املنعقد حتت عنوان: "من النزاعات اىل ال�سعوب املتحابة"، 

الذي انعقد موؤخرا بجوبا، عا�سمة جنوب ال�سودان، حيث وقع امل�ساركون على اعالن خا�ص حول ال�سحراء الغربية 

بعنوان "اإعالن جوبا حول ال�سحراء الغربية -اجلمهورية ال�سحراوية"، حيث مت التاأكيد جمددا على حق ال�سعب 

ال�سحراوي يف تقرير امل�سري.

الوكالت

يف ظل ف�سل حكومة املخزن يف التوا�سل مع الراأي العام

ا�شتمرار انتهاك حقوق الإن�شان يف املغرب 

الوليات املتحدة الأمريكية

توا�شل جهود احتواء الت�شرب النفطي 
من خط اأنابيب "كي�شتون"

يف لقاء جمع املنفي

 بالرئي�ص �سني جني بينغ

بحث �شبل عودة ال�شركات 
ال�شينية للعمل يف ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع الرئيس 
الصيني شين جين بينغ، سبل عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا.

جاء ذلك خالل لقائهما على هامش مشاركتهما القمة العربية الصينية 
المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وفق بيان صادر عن المكتب 
قمة  أول  الرياض،  استضافت  الجمعة،  ومساء  للمجلس.  اإلعالمي 

عربية صينية، بمشاركة الرئيس الصيني وقادة ومسؤولين عرب.
إلى  الصينية  الشركات  عودة  "مسألة  الجانبان  بحث  البيان،  وبحسب 
العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية". بدوره، ربط الرئيس الصيني 
واستتباب  االستقرار  بتحقيق  ألعمالها  الصينية  الشركات  "استئناف 

األمن في ليبيا".
فيما قال المنفي، إن "تحقيق االستقرار واألمن يستوجب مساندة دولة 
الصين الصديقة، للمضي قدماً في إنجاز االستحقاق االنتخابي وإنهاء 
المراحل االنتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة"، وفق المصدر 

ذاته.
المؤازرة والدعم  القمة، "أعلى درجات  المنفي خالل  توقع  والجمعة، 
ليبيا"،  لتحقيق االستقرار في  العربية والصين  الدول  لجهوده من قبل 
وفق بيان للمجلس. وأضاف المنفي: "تأسيسا على ذلك فإننا نطمح أن 

تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي من أجل استقرار ليبيا".



الرئي�س الفل�سطيني: 

ندعو لعدم �لتعامل مع �أي 
حكومة �صهيونية ال تعرتف 

مببادئ �ل�صرعية �لدولية

هذه  تفتقد  بالده  أن  عباس،  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  أكد 
األيام لوجود شريك في الكيان الصهيوني يؤمن بحل الدولتين 
على أساس الشرعية الدولية، واالتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف 
واإلرهاب، وهي المبادئ التي يلتزم بها الفلسطينيون ويعملون 
أي  مع  التعامل  عدم  إلى  الدولي  المجتمع  داعيا  بموجبها، 

حكومة صهيونية ال تعترف بهذه المبادئ والقيم.
العربية-الصينية  القمة  خالل  كلمته  في   - عباس  وأعرب 
الجمعة-  أول  أمس  الرياض  السعودية  العاصمة  في  المنعقدة 
قرارات  لتنفيذ  الدولي  الدعم  حشد  مواصلة  إلى  تطلعه  عن 
المساعي  ودعم  العربية،  السالم  ومبادرة  الدولية  الشرعية 
فلسطين،  بدولة  للحصول على االعتراف  الرامية  الفلسطينية 
وعلى العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي 
وتطبيق  الفلسطيني،  للشعب  الدولية  الحماية  وتأمين  للسالم، 

قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
السعودية وقيادتها على استضافة  الفلسطيني،  الرئيس  وشكر 
هذه القمة التاريخية والهامة، والتي توجت سنوات من الحوار 
المستويات  وعلى  التعاون  منتدى  إطار  في  الصيني  العربي 
العربية  الدول  من  الوفود  ورؤساء  قادة  جميع  وحيا  كافة، 
المشاركين في هذه القمة، مقدرا جهودهم المتواصلة في إنجاح 

هذه الشراكة االستراتيجية مع الصين.
وأشار إلى أن هذه القمة هي األولى من نوعها والتي تعد فرصة 
لمد المزيد من جسور التعاون على أساس التبادل االقتصادي، 
واالستثمارات، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مع التأكيد 
على الطرق األربعة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل 

المشترك.
إلى  بثبات  وقوفها  ستواصل  فلسطين  دولة  أن  عباس  وأكد 
جانب الصين، لدعم سياستها )الصين الواحدة(، وفي مواجهة 
شاكرا  كافة،  الدولية  المحافل  في  تستهدفها  التي  الحمالت 
الصين  ولمواقف  لرؤيته  بينغ،  جين  شي  الصيني  نظيره 
تقدمه  ما  ولكل  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق  والداعمة  الثابتة 
القمة  فعاليات  تنموية.وانطلقت  تعاون  من مساعدات وبرامج 
العربية  بالمملكة  والتنمية،  للتعاون  الصينية"   - "العربية 
السعودية، اليوم الجمعة بمشاركة زعماء وقادة الدول العربية 

والخليجية والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفق مركز املعلومات الفل�سطيني "معطى"

 7�صهد�ء و29 عملية
 �إطالق نار و�إ�صابة 6 �صهاينة 

بال�صفة �الأ�صبوع �ملا�صي
استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب 6 مستوطنين، ونفذ المقاومون 
والشبان الثائر 240 عماًل مقاوماً، في الضفة المحتلة، األسبوع 
فمن  "معطى"،  الفلسطيني  المعلومات  مركز  الماضي.ووفق 
فلسطينيين،   7 استشهد   ،2022-12-7 حتى   2022-12-2
وهم ضياء الريماوي )17 عاماً(، ومجاهد حامد )32 عاماً( 
وصدقي  عاًما(،   46( شلبي  وعطا  هللا،  رام  من  وكالهما 
وثالثتهم  عاًما(،   32( الدمج  وطارق  عاًما(،   22( زكارنة 
من جنين.وفي بيت لحم استشهد األسير المحرر عمر يوسف 
أعدم  حين  في  الدهيشة،  مخيم  سكان  من  عاًما(،   23( مناع 
جنود االحتالل الشاب عمار حمدي مفلح )22 سنة( من قرية 

أوصرين في نابلس.
وأحصى "معطى" 240 عماًل مقاوماً منها 29 عملية إطالق 
نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة، و72 
ا العتداءات المستوطنين، و90  عملية إلقاء حجارة، و20 صّدً
نقطة مواجهة، و7 حاالت تحطيم مركبات ومعدات عسكرية 
لالحتالل.ووثق مركز "معطى" خالل تقريره الشهري ألعمال 
المقاومة بالضفة، استشهاد 20 مواطنا بنيران االحتالل في 6 
محافظات مختلفة، في حين أصيب 428 آخرون في نوفمبر 
الماضي.وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خالل 
نار  إطالق  عملية   80 منهم  مقاوماً،  عماًل   1029 نوفمبر 
منها  عملية   43 وقعت  االحتالل،  قوات  مع  مسلحا  واشتباكا 

في جنين.
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دويل

وقالت "الحركة":  إنَّ االحتفاء باليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان، مناَسبة مهّمة 
للتحّرك  العالم أمام مسؤولياته؛  تضع 

االحتالل  انتهاكات  لتجريم  الجاد 
على  والعمل  مستوطنيه،  وإرهاب 
في  الوسائل.وأوضحت  بكل  وقفها 

بيانها أن االحتفاء باليوم العالمي لحقوق 
فيه  يتصاعد  وقت  في  يأتي  اإلنسان، 
إرهاب االحتالل وانتهاكاته الُممنهجة 

القتل  عبر  الفلسطيني،  الشعب  ضدَّ 
المتعّمد، والتغّول االستيطاني، وسرقة 
األراضي.وشددت "حماس" أن جرائم 
لمبادئ  صارخ  انتهاك  االحتالل 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
وقواعد القانون الدولي، مجددًة تأكيدها 
التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة 
كافة ورفض مشاريع التسوية.وطالبت 
والمجتمع  ومؤسساتها  المتحدة  األمم 
الدولي، بضرورة لجم جرائم االحتالل 
والضفة  القدس  في  المتصاعدة 
المحتلتين، وإنهاء الحصار المفروض 
على قطاع غّزة.وفي اآلونة األخيرة، 
صّعدت قوات االحتالل من جرائمها 
مركز  وثق  فقد  الفلسطينيين؛  بحق 
"معطى"،  الفلسطيني  المعلومات 
استشهاد 7 فلسطين من 2-7 ديسمبر 
متفرقة  مناطق  في  الجاري،   2022
بالضفة، في حين استشهد 20 آخرون 

خالل نوفمبر المنصرم.

تجريم  إلى  "حماس"  حركة  دعت 
ومحاكمة  انتهاكاته،  ووقف  االحتالل 
الشعب  بحق  جرائمهم  على  قادته 
أمس  لها،  بيان  وفي  الفلسطيني، 

لحقوق  العالمي  اإلعالن  ذكرى  في 
اإلنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة 
والذي   ،1948 عام  المتحدة  لألمم 
كل  من  ديسمبر  من  العاشر  يوافق 

اليوم  هذا  أن  "حماس"  أكدت  عام، 
حجم  على  الضوء  لتسليط  فرصة 
المتواصلة  االحتالل  جرائم  وبشاعة 
"الحركة":   الفلسطينيين.وقالت  بحق 
لحقوق  العالمي  باليوم  االحتفاء  إنَّ 
العالم  تضع  مهّمة  مناَسبة  اإلنسان، 
الجاد  للتحّرك  مسؤولياته؛  أمام 
وإرهاب  االحتالل  انتهاكات  لتجريم 
وقفها  على  والعمل  مستوطنيه، 
بيانها  في  الوسائل.وأوضحت  بكل 
لحقوق  العالمي  باليوم  االحتفاء  أن 
فيه  يتصاعد  في وقت  يأتي  اإلنسان، 
إرهاب االحتالل وانتهاكاته الُممنهجة 
القتل  عبر  الفلسطيني،  الشعب  ضدَّ 
المتعّمد، والتغّول االستيطاني، وسرقة 
األراضي.وشددت "حماس" أن جرائم 
لمبادئ  صارخ  انتهاك  االحتالل 

اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
وقواعد القانون الدولي، مجددًة تأكيدها 
التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة 
التسوية. مشاريع  ورفض  كافة 
ومؤسساتها  المتحدة  األمم  وطالبت 
لجم  بضرورة  الدولي،  والمجتمع 
جرائم االحتالل المتصاعدة في القدس 
الحصار  وإنهاء  المحتلتين،  والضفة 

المفروض على قطاع غّزة.
صّعدت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
بحق  جرائمها  من  االحتالل  قوات 
مركز  وثق  فقد  الفلسطينيين؛ 
"معطى"،  الفلسطيني  المعلومات 
استشهاد 7 فلسطين من 2-7 ديسمبر 
متفرقة  مناطق  في  الجاري،   2022
بالضفة، في حين استشهد 20 آخرون 

خالل نوفمبر المنصرم.

من اإعداد: حياة �سرتاح

يف ذكرى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

 "حما�س" تدعو لتجرمي �الحتالل
 وحماكمة قادته على جر�ئمهم

دعت حركة "حما�س" اإىل جترمي الحتالل ووقف انتهاكاته، وحماكمة قادته على جرائمهم بحق ال�سعب الفل�سطيني، ويف بيان 

لها، اأم�س يف ذكرى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1948، والذي يوافق العا�سر 

من دي�سمرب من كل عام، اأكدت "حما�س" اأن هذا اليوم فر�سة لت�سليط ال�سوء على حجم وب�ساعة جرائم الحتالل املتوا�سلة 

بحق الفل�سطينيني.

كانت اإدارة ترامب هي التي ا�ستنكرت ن�سر 

الالئحة لأول مرة

 �صغوط �أمريكية لتجنب 
 حتديث �لقائمة �ل�صود�ء 

لل�صركات �لعاملة يف �مل�صتوطنات 
أجل  من  المتحدة  األمم  على  ضغطاً  تُمارس  أنّها  المتحدة،  الواليات  أعلنت 
عدم تحديث الالئحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات، رغم دعوات 

واشنطن لحليفتها إلى وقف التوّسع االستيطاني.
وأكدت الخارجية األميركية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق اإلنسان التابعة 
لألمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن الالئحة التي أثار نشرها للمرة األولى في 
باتيل،  فيدانت  الوزارة  باسم  المتحدث  صهيوني.وصّرح  غضب   2020 عام 
للصحافيين بأن الواليات المتحدة "تُواصل معارضة أّي عمل لتحديثها"، وشاركت 
مخاوفها "مع مكتب المفوض السامي" لحقوق اإلنسان، وأضاف: "من وجهة 
نظرنا، فإن قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل، الذي 
كثيراً ما يجد زخماً في أروقة األمم المتحدة.«وتابع المتحدث، قائاًل إن قاعدة 
تجارياً  التي تمارس نشاطاً  للشركات  تهديداً حقيقياً  البيانات هذه "تُشّكل أيضاً 
السابق  الرئيس  إدارة  المنطقة.«وكانت  بأنشطة تجارية في  القيام  أو تفكر في 
دونالد ترامب، التي تخلت عن معارضة االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، 
قد استنكرت نشر الالئحة ألول مرة، وقد شملت الالئحة شركات أميركية، من 
بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر.«وحّذر وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، في خطاب ألقاه، األحد الماضي، الحكومة اليمينية المقبلة برئاسة 
بنيامين نتنياهو من أن الواليات المتحدة ستعارض التوسع االستيطاني، وكذلك 
أي محاولة لضم الضفة الغربية.ونقل موقع "أكسيوس" اإلخباري عن مصادر 
صهيونية، أن المفوض الجديد لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة فولكر تورك، 
يواجه خياراً بشأن تحديث الالئحة، وقد يفعل ذلك بهدوء دون إعالنه.ونُشرت 
الئحة األمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لها الصادر عام 
2016، الذي يدعو إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة 
محددة تتعلق بالمستوطنات األراضي الفلسطينية المحتلة.«وبعد نشر الالئحة، 
قالت شركة "إير بي إن بي"، إنها ستوقف اإلعالنات في المستوطنات، لكنها 
تراجعت بعد رد فعل عنيف في الواليات المتحدة والكيان الصهيوني.ودفعت 
تلك الالئحة صندوق الثروة السيادي النروجي إلى االنسحاب من شركات تعمل 

في المستوطنات، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق اإلنسان.

 دعت اإىل الإفراج الفوري

 عن جميع املعتقلني املوقوفني

حمامون من �أجل �لعد�لة: 500 حالة 
�عتقال �صيا�صي بال�صفة منذ بد�ية �لعام

أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أنها وثقت ما يزيد عن 500 
حالة اعتقال واستدعاء سياسي لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة 
العام الجاري، وأن ذلك يساهم في ارتكاب المزيد من  الغربية منذ بداية 
جرائم انتهاك حقوق اإلنسان.وأشارت "محامون من أجل العدالة" في بيان 
لها، إلى تصاعد حالة االعتقاالت واالستدعاءات لمقابلة األجهزة األمنية 
الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية الشهر الجاري.وأكدت المجموعة 
على ضرورة توقف حملة االعتقاالت واالستدعاءات، واإلفراج الفوري 
عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أي نشاط سياسي 
واآلمن  الفوري  اإلفراج  تأمين  ذلك  في  بما  السياسي،  انتمائهم  بسبب  أو 
الطعام  عن  والمضربين  القانون  نطاق  خارج  المحتجزين  المعتقلين  عن 
المخابرات  لجهازي  التابعة  التوقيف  مراكز  في  أيام،  ستة  منذ  والدواء 
واألمن الوقائي.وحذرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" من طبيعة 
السياسيين، والذي يمس حًقا دستورًيا  المعتقلين  الذي يجري مع  التحقيق 
بعض  في  ويشكل  الفلسطيني،  األساسي  القانون  بموجب  مكفواًل  أساسًيا 

تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.

يف ذكرى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

"حما�س" تدعو لتجرمي �الحتــالل
 وحماكمـــة قادتــه على جر�ئمهــم



دينيالأحد  11 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 17 جمادى الأوىل 1444هـ14

 www.elraed.dz

قال تعالى : } ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
أنشأناه  ثم  لحما  العظام  فكسونا  عظاما  المضغة  فخلقنا 
خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين { )المؤمنون : 14( 
نستكمل الحديث الذي كنا قد بدأناه عن األطوار الجنينية 
في  الثابتة  العلمية  والحقائق  القرآني  البيان  ذكرها  كما 
كل طور من األطوار.. وكنا قد تناولنا في الموضوعين 
السابقين كال من أطور النطفة، و العلقة، و المضغة، و 
العظام، واآلن نتناول األطوار التالية: الطور الخامس: 
طور العضالت والكساء باللحم الحقائق العلمية الثابتة: 
  (Muscles(العضالت بانتشار  الطور  هذا  يتميّز 
حول العظام وإحاطتها بها، وبتمام كساء العظم باللحم 
الجسم  أجزاء  فترتبط  باالعتدال  اآلدمية  الصورة  تبدأ 
بعالقات أكثر تناسقاً، وبعد تمام تكوين العضالت يمكن 
في  العضالت  تكوين  مرحلة  تبدأ  يتحرك.  أن  للجنين 
نهاية األسبوع السابع، وتستمر طوال األسبوع الثامن، 
وتأتي عقب طور العظام مباشرًة وخالل فترة وجيزة. 
تأمالت قرآنية: تبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية 
الثامن،  األسبوع  نهاية  إلى  وتستمر  السابع  األسبوع 
وتأتي عقب طور العظام كما بيّن ذلك القرآن الكريم في 
قوله تعالى “َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما 

ثم أنشأناه خلقا آخر ” )المؤمنون: 14). 
الثامن  األسبوع  بنهاية  ينتهي  الذي  الطور  هذا  ويعتبر 
األجنة على  علماء  كما اصطلح  التخلق،  مرحلة  نهاية 
الجنين  لمرحلة  نهاية  الثامن  األسبوع  نهاية  اعتبار 
الجنين  مرحلة  بعدها  تأتي  ثم   ، Embryo الُحَميل
كما  النشأة،  مرحلة  توافق  بالخاصة Foetus التي 
أنشأناه  ثم  لَْحًما  اْلِعَظاَم  }َفَكَسْوَنا  تعالى:  قوله  في  جاء 
ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقيَن{ )المؤمنون: 14(  خلقا آخر َفَتَباَرَك هللاَّ
صدق الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الطور السادس: 
الثابتة:  العلمية  الحقائق  للحياة  والقابلية  النشأة  طور 

فيها  تحدث  جديدة  مرحلة  تبدأ  الثامن  األسبوع  بنهاية 
عمليات هامة، حيث يتسّرع معدل النمو مقارنة بالسابق 
أحجام  تبدأ  حيث  آخر،  لخلق  الجنين  يتحّول  وكذلك 
ما  واالعتدال  التوازن  في  واألطراف  والجسم  الرأس 

بين األسبوع التاسع والثاني عشر. 
تأمالت من البيان القرآني: يبدأ هذا الطور بعد مرحلة 
الكساء باللحم، أي من بداية األسبوع التاسع، ويستغرق 
استعمال  عليها  يدل  أسابيع)   3 )حوالي  زمنية  فترة 
بين  زمني  فاصل  على  يدل  الذي  )ثم)  العطف  حرف 
}َفَكَسْوَنا  تعالى:  قال  آخر،  خلقاً  والنشأة  باللحم  الكساء 
اْلِعَظاَم لَْحًما ثم أنشأناه خلقا آخر { . بعد تطور الهيكل 
العْظمي الغضروفي وكسوته بالعضالت وتمايز الرأس 
الواضح  اإلنساني  للخلق  الجنين  يتحول  واألطراف 
المتميز عن غيره من المخلوقات } ثم أنشأناه خلقا آخر 

ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقيَن { .  َفَتَباَرَك هللاَّ
في خالل هذه المرحلة تتم عدة عمليات هامة في نمو 
في  جاءا  اللذين  الوصفين  تحت  بجالء  تندرج  الجنين 
النشأة:   -1 يلي:  فيما  بيانهما  ويمكن  الكريم،  القرآن 
األسبوع  من  النمو  معدل  سرعة  في  بجالء  ويتضح 
آخر:  خلقاً   -2 المراحل.  من  قبله  بما  مقارنة  التاسع 
الجنين  هذا الوصف يتزامن مع األول، ويدل على أن 
الُحَميل Embryo قد تحول في مرحلة النشأة إلى خْلق 
آخر هو الجنين )بالخاصة) Foetus فتظهر األطراف 
واألعضاء  األصابع  وتتضح  الخارجية،  واألعضاء 
ُرُكْم ِفي اأَلْرَحاِم  التناسلية. يقول تعالى }هَو الَِّذي يَُصوِّ
َكْيَف َيَشاء اَل إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم { )آل عمران: 

 .(6
وثمة لفتة أخرى هنا حيث يقول سبحانه في سورة الزمر 
َهاِتُكْم َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظلَُماٍت  “َيْخلُُقُكْم ِفي بُُطوِن أُمَّ
الجنيني  التطور  استمرار  مبيناً   (6 )الزمر:  َثاَلٍث” 

بيناه سابقاً،  كما  أخرى وهذا  إلى  والتحول من مرحلة 
وكذلك أثبت علماء األجنة أن الجنين يكون محاطاً أثناء 

مراحل تخلّقه في الرحم بثالثة أغشية هي: 
1- الغشاء األمنيوسي )Amnion) الذي يحتوي على 
يقيه  بالجنين فيجعله في حالة سباحة؛ مما  سائل يحيط 
من الرضوض التي يتلقاها الرحم، وكذلك يسهل حركته 

لتسهيل وضعيته أثناء الوالدة. 
2- غشاء الكوريون
 (Chorion(. -3

اآلخرين  العلماء  بعض  أن  غشاء .)Decidua) مع 
المحيط  األمنيوسي  بالغشاء  الثالث  الظلمات  فّسروا 
بالجنين، وجدار الرحم وجدار البطن، وهللا أعلم. وكما 
مر معنا أن الجنين يصبح مهيأً للحياة خارج الرحم بعد 
البيان  نالحظ  أن  الطريف  ومن  السادس،  الشهر  تمام 
الحمل  مرحلة  أن  األحقاف  في سورة  ذكر  قد  القرآني 
والحضانة تستغرق 30 شهراً }َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن 
أن  يذكر  لقمان  سورة  وفي   ،(15 )األحقاف:   } َشْهًرا 
 } َعاَمْيِن  ِفي  َوِفَصالُُه   { 24 شهراً  الحضانة هي  فترة 
)لقمان: 14) وبحساب بسيط نستنتج أن البيان القرآني 
يقرر أن أقل فترة للحمل هي أيضاً 6 أشهر كما أوضحنا 
سابقاً، وقبل األسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ فيه هذا 
فتبارك  األجنة،  في معظم  الجنين سقطاً  يخرج  الطور 
هللا أحسن الخالقين. الطور السابع: طور المخاض بعد 
مرور تسعة أشهر قمرية )38 أسبوعا) يكون الجنين قد 
أتم نموه في الرحم وحان موعد خروجه منه بعد انقضاء 
اأْلَْرَحاِم  ِفي  َونُِقرُّ   { تعالى:  يقول  المحددة،  الفترة  هذه 
فاألجل مسمى   (5 )الحج:   } ى  َسًمّ مُّ أََجٍل  إِلَى  َنَشاء  َما 
ِكيٍن  ومحدد، والفترة مقدرة معلومة } َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر مَّ
ْعلُوٍم . َفَقَدْرَنا َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن { )المرسالت  . إِلَى َقَدٍر مَّ

 .(23-21:

هنا  بالذكر  يجدر  المخاض  أطوار  عن  التحدث  وقبل 
التمر  فوائد  حول  القرآني  البيان  إشارات  إلى  التنويه 
للمرأة الماخض حينما يذكر السيدة مريم واصفاً حالها: 
} َفأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذِع النَّْخلَِة َقالَْت َيا لَْيَتِني ِمتُّ 

َقْبَل َهَذا َوُكْنُت َنْسًيا منسيّا . 
َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها أاَلَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرًيّا 
 . َجِنًيّا  ُرَطًبا  َعلَْيِك  تَُساِقْط  النَّْخلَِة  ِبِجْذِع  إِلَْيِك  ي  َوُهزِّ  .
ي َعْيًنا{ )مريم 23-26)، فقد ثبت  َفُكلِي َواْشَرِبـي َوَقرِّ
أهمها على سبيل  للتمر، من  فوائد عديدة  علمًيّا وجود 
المثال بالنسبة للمرأة الماخض: غنى التمر باأللياف مما 
يساعد  طبيعي  ملين  فهو  اإلمساك  تجنب  على  يساعد 
السكريات  على  التمر  واحتواء  الوالدة،  إتمام  على 
البسيطة )الجلوكوز) بنسبة تزيد على 70% وهو سهل 
الالزمة  الطاقة  توفير  يضمن  والتمثيل،  االمتصاص 
أثناء المخاض، وهو غني باألمالح وخاصة المجنيزيوم 
الالزم لفسيولوجيا الخاليا والبوتاسيوم الالزم للعضالت 
وتقلصاتها، وكذلك الحديد الالزم إلصالح فقر الدم لدى 
الماخض، وأخيراً يعتبر احتواء التمر على مادة تساعد 
انقباضاتها  وزيادة  الرحم  عضلة  تقلصات  تنبيه  على 
  Oxytocinهرمون تشبه  المادة  الوالدة( وهذه  أثناء 
فوائد  إلى  باإلضافة  هذا  النخامية)،  الغدة  تفرزه  الذي 
فسبحان هللا  هنا،  لذكرها  مجال  ال  للتمر  كثيرة  أخرى 

العلّي القدير. 
ري الذي كان يعتمد عليه  وبعد الوالدة وقطع الحبل السُّ
الجنين لتحصيل الغذاء من أمه طوال فترة الحمل يبدأ 
حياته!  من  جديدة  محطة  في  أخرى  مرحلة  المولود 
ِ َسيُِريُكْم آَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَها  فسبحان القائل: } َوُقِل اْلَحْمُد ِلَّ
{ )النمل: 93)، وقوله: }سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي 
53) صدق  الحق{ )فصلت  أنه  لهم  يتبين  أنفسهم حتى 

الخالق العظيم سبحانه وتعالى.

اأتدرون ما الكوثر؟ 

�شريعـــــة

قراآنيات

ثم �أن�شاأناه خلقا �آخر

خصص هللا سبحانه سورة كاملة في القرآن الكريم باسم الكوثر، وهذه 
أو  المكية  السور  إعداد  المفسرين في كونها من  اختالف  السورة رغم 
المدنية، فإنه اتفقت أقوالهم على اسم السورة، وهي من السور التي لها 
الحديث الصحيح، في »صحيح  التسمية في  لها  فقد جاءت  اسم واحد، 
مسلم« عن أنس بن مالك قال: »بينا رسول هللا ذات يوم بين أظهرنا إذ 
آنفا سورة فقرأ بسم هللا  أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي 
الرحمن الرحيم: )إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو 
األبتر) ]الكوثر: 1- 3[ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم. 
قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة«. واختصر ابن عاشور اختالف المفسرين حول 
موضع نزول هذه السورة الكريمة على النبي صلى هللا عليه وسلم هل 
هي مكية أو مدنية؟ ومما قال في هذا الشأن ما يأتي: تعارضت األقوال 
واآلثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديدا، فهي مكية عند الجمهور 
واقتصر عليه أكثر المفسرين، ونقل الخفاجي عن كتاب »النشر« قال: 
وجود  مع  نظر  وفيه  الخفاجي:  قال  مكية.  أنها  على  نعرفه  من  أجمع 
االختالف فيها. وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: هي مدنية ويشهد 
لهم ما جاء في حديث أنس بن مالك السابق. قال ابن عاشور: وأنس أسلم 
النبي صلى هللا عليه  لفظ »آنفا« في كالم  كان  فإذا  الهجرة  في صدر 
وسلم مستعمال في ظاهر معناه وهو الزمن القريب، فالسورة نزلت منذ 
وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. أي: تكون السورة مدنية، ألن الرؤيا 
وقعت للنبي صلى هللا عليه وسلم وهو في المدينة. ومقتضى ما يروى 
السورة مكية،  في تفسير قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر) أن تكون 
ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: )وانحر) من أن النحر في الحج أو 

يوم األضحى تكون السورة مدنية.
 ويبعث على أن قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر) ليس ردا على كالم 
السورة  هذه  أن  واألظهر  قال:  ثم  ذلك.  سنبين  كما  وائل  بن  العاصي 
والتنوير/30(   ]التحرير  آياتها.  تفسير  في  سنعتمد  هذا  وعلى  مدنية، 
هو  األظهر  على  مدنية  السورة  أن  في  عاشور  ابن   .])571واختيار 
متعددة  وله طرق  المذكور،  الحديث  بناء على  القراء  من  كثير  مذهب 
عن أنس بن مالك ذكرها ابن كثير في تفسيره. ما هو الكوثر الذي جاء 
في السورة؟ لفظ )الكوثر) على وزن فوعل اسم من الكثرة، وهي من 
والدوسر،  والحوشب  والجورب،  الكوكب،  نحو  غالبا  الجامدة  األسماء 

وال تدل في الجوامد على غير مسماها، ولما وقع هنا فيها مادة الكثر 
كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤذن 
بزيادة المعنى، ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة،  ]التحرير 
والتنوير: 572/30[ واختلف في الكوثر، هل هو علٌم أم وصف؟ فمن 
قال إنه علم، قالوا: إنه علم على نهر في الجنة. أما من اختار أن الكوثر 

وصف فمعناه: الخير الكثير. 
ومما استدل به على العلمية، ما جاء في السنة من األحاديث الصحاح، 
ذكرها ابن كثير وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لما عرج 
حافتاه  نهرا  »أتيت  قال:  السماء  إلى  وسلم  عليه  برسول هللا صلى هللا 
قباب اللؤلؤ مجوفا. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر« . وبسنده 
أيضا عن عائشة رضي هللا عنها »سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك 
الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى هللا عليه وسلم، شاطئاه عليهما 
در مجوف، آنيته كعدد النجوم« . وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي هللا 
عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه هللا إياه. قال أبو بشر: 
قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: 
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه هللا إياه. وهذه النصوص على 
أن الكوثر نهر في الجنة، أعطاه هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم. ومما 
يفيد – ولو باإلشارة – أن كلمة الكوثر وصف، ما جاء في رواية أحمد، 
عن أنس بن مالك قال: »أغفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إغفاءة، 
فرفع رأسه متبسما إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم هللا الرحمن 
الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ 
الجنة،  في  أعطانيه ربي عز وجل  نهر  قال:  أعلم.  قالوا: هللا ورسوله 
عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج 
العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا 
بالقرآن 9/ 127[. وفي هذا  القرآن  البيان في إيضاح  بعدك« ]أضواء 
الحديث قوله: »عليه خير كثير« يشعر بأن معنى الوصفية موجود. ولذا 
قال بعض المفسرين: إنه الخير الكثير. وممن قال ذلك ابن عباس. قال 
الشنقيطي في األضواء: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر، هو الخير 
الكثير، وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك. وقد أتت آيات تدل على 
إعطاء هللا لرسوله الخير الكثير، وذكر أمثلة كثيرة ضمن الخير الذي 
النبي صلى هللا عليه وسلم. ويميل ابن عطية إلى توجيه معنى  أعطي 

الكوثر ليفيد الحظ األعظم من الخير، فقال: ال مجال أن الذي أعطى هللا 
برضوانه  والفوز  بربه  والعلم  والحكمة  النبوة  من  السالم  عليه  محمدا 
والشرف على عباده هو أكثر األشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه اآلية: 
إِنَّا أَْعَطْيناَك الحظ األعظم. ]تفسير ابن عطية 5/ 529[. ألن ذكره هنا 
على وجه الخصوص تنويه إلى أهميته وخصوصيته ومبالغة في كمال 

وشرف العطاء. 
ما هي صفات الكوثر؟ سبق ذكر األحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى 
هللا عليه وسلم عن حقيقة الكوثر، وأنه يطلق على النهر الذي أعطي النبي 
صلى هللا عليه وسلم في الجنة، ويطلق على الخيرات التي وهبها النبي 
وهي كثيرة ومنها نهر الكوثر، وفي كال القولين فإن في الجنة نهرا يطلق 
عليه الكوثر كما جاء في األحاديث، وجاء تعيين صفاته في األحاديث 
المذكورة. ومما يستخلص من أوصاف هذا النهر اآلتي: – الكوثر نهر 
وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  عمر  ابن  عن  الجنة،  في 
»الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، 
الثلج«  من  وأبيض  العسل،  من  أحلى  وماؤه  المسك.  من  أطيب  تربته 
جاء  كما  الموقف،  في  حوض  أنه   – حسن صحيح  حديث  هذا  وقال: 
في حديث مسلم المتقدم عن أنس. فيكون الكوثر شامال نهرا في الجنة، 
القيامة. – هذا  يوم  النبي صلى هللا عليه وسلم  أمة  ترد عليه  وحوضا 
الحوض يصب فيه ميزابان من  الكوثر، وهو النهر العظيم، الذي أعطيه 
النبي – صلى هللا عليه وسلم – في الجنة؛ ينزالن إلى هذا الحوض. – 
إذا كان ماء الحوض يأتي من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى هللا 
عليه وسلم فيكون وصف الماء كاآلتي: 1- ماء الحوض أشد بياًضا من 
اللبن في اللون 2- طعم الماء: أحلى من العسل 3- رائحة الماء: أطيب 
من ريح المسك؛ كما ثبت به الحديث عن النبي – صلى هللا عليه وسلم. 
4- عدد آنية الماء: عدد نجوم السماء. 5- مساحة هذا الحوض: “طوله 
شهر وعرضه شهر”. هذا إًذا يقتضي أن يكون مدوًرا؛ ألنه ال يكون بهذه 
المساحة من كل جانب؛ إال إذا كان مدوًرا، وهذه المسافة باعتبار ما هو 
معلوم في عهد النبي – صلى هللا عليه وسلم – من سير اإلبل المعتاد. 
5- آثار هذا الحوض: “من يشرب منه شربة؛ ال يظمأ بعدها أبًدا”، حتى 
؛ ألن الذي يشرب  على الصراط وبعده. وهذه من حكمة هللا عزَّ وجلَّ
من الشريعة في الدنيا ال يخسر أبًدا كذلك. ]شرح العقيدة الواسطية ابن 

عثيمين: 159/2[
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وحسب ما جاء أمس السبت في 
في  انه  الصناعة،  لوزارة  بيان 
إطار إعادة بعث وتنظيم فرعي 
في  والجلود  النسيج  صناعات 
الوطنية  اللجنة  تنظم  بالدنا، 
الفرعين  لهذين  االستراتيجية 
الصناعيين، تحت رعاية وزير 
الصناعة وبإشراف والي والية 
الجهوية  الجلسات  تلمسان 
الثالثة حول واقع وآفاق تطوير 
للجلود  التحويلية  الصناعات 
ديسمبر   12 االثنين  يوم  وذلك 
قاعة  مستوى  على   ،2022
الشعبي  للمجلس  المحاضرات 

الوالئي لوالية تلمسان.

الجلسات  هذه  وستتخلل 
جمع  أهمية  حول  مداخالت 
المادة  واستغالل  ومعالجة 
أثر  وكذا  للجلود  األولية 
النهائية  للمنتوجات  االستيراد 
الوطني  المنتوج  تنافسية  على 
باإلضافة  حمايته،  وكيفيات 
لعرض حول فرص التكوين في 
المتاحة  الجلود  صناعات  مهن 
الوطنية  المدونة  في  للشباب 
يضيف  المهني،  للتكوين 
المصدر الذي أكد ان هذا اللقاء 
للتحسيس  "فرصة  سيكون 
بضرورة توحيد وتضافر جهود 
القتراح  الفاعلة  األطراف  كل 

حلوال  التنفيذ  حيز  ووضع 
بناء وشفاف  عملية عبر حوار 
الصناعات  بهذه  للنهوض 

االستراتيجية«.
الجلسات،  هذه  هامش  وعلى 
على  التوقيع  المرتقب  من 
ثاني تكتل  تفاهم إلنشاء  مذكرة 
للجلود ما  التحويلية  للصناعات 
للنسيج  العمومي  المجمع  بين 
والجلود )جيتاكس( والمؤسسات 
الخاصة الرائدة في هذا المجال 
والمعهد  المهنية  والجمعيات 
والتعليم  للتكوين  الوطني 

المهنيين، بحسب الوزارة.
الصناعية  التكتالت  وتعتبر 
-يشير البيان- "فضاءات حوار 
لتعزيز  تهدف  بامتياز  وتشاور 
فيما  المؤسسات  بين  التنسيق 
السلطات  وبين  بينها من جهة، 
أخرى،  جهة  من  العمومية، 
تنافسية  تحدي  رفع  أجل  من 
تطوير  عبر  الوطني  المنتوج 
االبتكار وكذا اإلدماج والمناولة 
القيم  سالسل  وتعزيز  المحليين 

لكل الفروع الصناعية".
حياة �سرتاح
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محمد  اإلتصال,  وزير  أبرز 
بوسليماني, أهمية اإلعالم الجواري 
الصحيحة  المعلومة  إيصال  في 
"اإلعالم  أن  وأوضح  للمتلقي، 
كبيرة  أهمية  يكتسي  الجواري 
المعلومة  إيصال  يضمن  باعتباره 
يجسد  ما  وهو  للمتلقي،  الصحيحة 
على  الحصول  في  المواطن  حق 

المعلومة الصحيحة، حيث تولي الحكومة وعمال 
تبون,  المجيد  الجمهورية, عبد  بتوجيهات رئيس 

عناية خاصة بهذا الجانب«.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة الماضية 
عبر أثير إذاعة الجزائر من تمنراست في إطار 
هذه  إلى  العمل  زيارة  من  واألخير  الثاني  اليوم 
اإلذاعة  أن  الى  الصدد  هذا  في  وأشار  الوالية,  
المسعى،  هذا  تحقيق  في  كبير  بشكل  تساهم 
باعتبارها من أهم وسائل اإلعالم الجواري بحكم 
بثها الواسع، مذكرا أنه تم إنشاء مكاتب لإلذاعة 
الوطنية بالواليات الجديدة، في انتظار استحداث 
في  المواطن  حق  لضمان  بها  جهوية  إذاعات 
سخرت  الدولة  أن  اإلتصال  وزير  اإلعالم.وأكد 
إمكانيات كبيرة لوسائل اإلعالم الوطنية لتقريبها 
من المواطن بما يسمح بتمكينه من المعلومة اآلنية 
و الصادقة، و أيضا متابعة التنمية وطنيا ومحليا.

وأشاد بالمناسبة بما حققته الصحافة الوطنية من 
من  وذلك  قدراتها،  على  برهنت  والتي  خطوات 
المناسبات  و  التظاهرات  لعديد  مرافقتها  خالل 
األبيض  البحر  ألعاب  غرار  على  احترافية  بكل 
المتوسط و مجريات القمة العربية، مما يدل على 

أن الصحافة الوطنية مؤهلة لترفع التحدي.
إيصال  أهمية  على  مجددا  بوسليماني  وشدد 
ملفات  بخصوص  للمواطن  الصحيحة  المعلومة 
الدورات  تنظيم  من  الهدف  بأن  مؤكدا  التنمية، 
لالنخراط  اإلعالميين  قدرات  رفع  هو  التكوينية 

المؤسساتي  االتصال  مسعى  في 
خالل  الوزير  المنشود.واستمع 
اإلعالمية  المؤسسة  لهذه  زيارته 
نشاطها  حول  مفصل  عرض  إلى 
اإلعالمي وساعات البث وبرامجها 
المتنوعة وجهود طاقمها اإلعالمي 
بهذه الوالية الحدودية، كما أشرف 
آخاموك  أغ  موسى  حاج  بجامعة 
الثانية  التكوينية  الدورة  افتتاح  على  بتمنراست 
لفائدة  تنظم  التي  المؤسساتي  اإلتصال  حول 
و  تمنراست  بواليات  العمومي  اإلعالم  صحفيي 
إيليزي و إن قزام و إن صالح وجانت والمشرفين 

على خاليا اإلتصال بذات الواليات.
االتصال  أهمية  فيها  المشاركون  أبرز  والتي 
الذي  و  والمؤسسات  األفراد  بين  المؤسساتي 
وأكد  الطرفين« «  بين  سلسا  "تواصال  يضمن 
أن  وباحثين  جامعيين  أساتذة  من  متدخلون 
بين  بالغة  أهمية  يكتسي  المؤسساتي  "االتصال 
دائما  تواصال  يضمن  وهو  والمؤسسات  األفراد 
أبرز  الجانب,  هذا  الطرفين«.وفي  بين  وسلسا 
تمنراست,  جامعة  من  الغالي,  بلباد  المحاضر 
المؤسساتي...  "اإلعالم  حول  مداخلته  خالل 
المؤسساتي  "اإلعالم  أن  ودالالت",  مفاهيم 
يتوجب أن يكون مبنيا على التخطيط", مؤكدا في 
ذات الوقت على أهمية تحديد المفاهيم المتعلقة به.
بمثابة  "يعد  المؤسساتي  اإلعالم  أن  إلى  وأشار 
الميكانيزمات العملية الذي تقوم الدولة من خاللها 
بإيجاد عالقة إنسانية عبر مختلف الوسائط لتحقيق 
بين  إيجابيا  العالقات  لتطوير  المرجوة  األهداف 
أهمية  بلباد  أبرز  كما  اإلفراد«،  و  المؤسسات 
ودورهما  الخارجي  و  الداخلي  بنوعيه  االتصال 
على  مبنية  قوية  اتصالية  استراتيجية  تجسيد  في 

قوة اإلقناع وتفضيل الحوار.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    
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قال اإن احلكومة وعمال بتوجيهات رئي�س اجلمهورية 

اعرتافا بدفاعها عن حقوق ال�صحراويني 

باملناطق املحتلة من ال�صحراء الغربية

جائزة املواطنة حلقوق
 االإن�سان مبنطقة الريوخا 
تعود للنا�سطة �سلطانة خيا

بمنطقة الريوخا  اإلنسان  للمواطنة وحقوق  العامة  المديرية  قررت 
جائزة  خيا  إبراهيم  سيدي  سلطانة  الحقوقية  الناشطة  منح  بإسبانيا 
المواطنة لحقوق االنسان بمنطقة الريوخا االسبانية، حسب ما ذكرته 

وكالة األنباء الصحراوية.
إعترافا  خيا  سلطانة  النضال  أليقونة  مؤخرا  الجائزة  ومنحت 
بمقاومتها السلمية ودفاعها عن حقوق الشعب الصحراوي بالمناطق 
المحتلة من الصحراء الغربية, من خالل المقاومة السلمية التي تقوم 
ذلك  وما صاحب  المغربية  الهمجية  السياسة  وجه  في  الناشطة  بها 
من مضايقات وعنف وانتهاكات تمارس ضدها هي وعائلتها بمدينة 

بوجدور المحتلة.
الى  دفعت  التي  والقيم  المبادئ  إلى  كلمتهم  في  المنظمون  أشار  و 
اختيار ايقونة المقاومة الصحراوية سلطانة خيا, مضيفين: "نحن ال 
نتموقع بالحياد, نحن نتطلع الى مجتمع أكثر عدال ومساواة, وبه يتم 

احترام حقوق اإلنسان«.
و خالل الحفل كان للناشطة سلطانة لقاء مع وسائل االعالم الدولية 
والمحلية التي اهتمت بواقع الصحراويين تحت وطأة االحتالل المغربي 
وما يعانيه الشعب الصحراوي األعزل من انتهاكات وتجاوزات من 
طرف قوات االحتالل، و قالت بالمناسبة: "إن الوضعية التي نعيشها 
اليوم, وتلك التي يعاني منها الشعب الصحراوي تجعلنا نتمسك أكثر 

بحبل المقاومة لفرض حقوقنا في إطار دولة حرة وذات سيادة«.
حياة �سرتاح

�صتكون فر�صة لعر�س 

قرابة 450 لوحة فنية 

و29 منحوتة يف الفن املعا�صر

طبعة جديدة 
من �سالون مل�سات الدويل 

للفنون الت�سكيلية
ستحتضن والية خنشلة اعتبارا من اليوم 
األحد فعاليات الطبعة الرابعة من صالون 
والتي  التشكيلية  للفنون  الدولي  لمسات 
الجاري،  ديسمبر   14 حتى  ستستمر 
الوالئية  "الجمعية  من  استفيد  حسبما 
التشكيلية " المنظمة لهذه  للفنون  لمسات 

التظاهرة الثقافية.
فؤاد  المذكورة  الجمعية  رئيس  وكشف 
بالع، أن هذه التظاهرة الفنية التي تنتظم 
هذه السنة تحت شعار لمسات فنية تترجم 
 35 مشاركة  ستعرف  وهوية،  تاريخا 
بعرض  سيقومون  وأجنبيا  محليا  فنانا 
قرابة 450 لوحة فنية و29 منحوتة في 

الفن المعاصر«.
من  الرابعة  الطبعة  أن  بالع  وأوضح 
إلى  ستعرف  الدولي  لمسات  صالون 
تنظيم  الفنية  اللوحات  عرض  جانب 
الفنانين  طرف  من  تقنية  ورشات 
المشاركين باإلضافة إلى تقديم محاضرة 
في  التشكيلي  الفن  "دور  بعنوان 
ستعرف  كما  األجيال«،  بين  التواصل 
"ورشات  تنظيم  الثقافية  التظاهرة  هذه 
للرسم لفائدة األطفال وحفالت فنية على 
شرف ضيوف والية خنشلة من الفنانين 
من  يتم  سياحية  خرجات  إلى  باإلضافة 
المخلد  التاريخي  المعلم  زيارة  خاللها 
لثورة  المفجرة  األفواج  انطالق  لمكان 
ببلدية  الغولة  بشعبة  نوفمبر  من  الفاتح 

الحامة والمتحف الجهوي للمجاهد«.
حياة �سرتاح

بو�سليماين يوؤكد اأهمية 
اإي�سال املعلومة ال�سحيحة للمتلقي

حول اأف�صل متعامل واأف�صل مبادرة 

يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية للموؤ�ص�صات

"اأوريدو اجلزائر"
 ُتتوج بجائزتني دوليتني

تواصل Ooredoo الجزائر تألقها على المستوى الدولي وتثري 
إعترافين  على  بتحصلها  والتكريمات،  الجوائز  من  سجلها 
 Telecom دوليين مرموقيين خالل الطبعة السادسة عشرة لقمة
Review Leaders’ Summit   التي نٌظمت يومي الـ 7 و 8 

ديسمبر 2022 بدبي )االمارات العربية المتحدة(.
للهاتف  الجزائر بجائزة أفضل متعامل   Ooredoo حيث تُوجت 
أفضل  وجائزة   Best African Operator افريقيا   في  النقال 
افريقيا  في  للمؤسسات  المجتمعية  المسؤولية  مجال  في  مبادرة 

.Best African CSR Initiative
وقد تسلم رمضان جزايري مدير الشؤون المؤسساتية الجائزتين، 
ممثال للمدير العام         ل Ooredoo الجزائر بسام يوسف آل 
إبراهيم، خالل حفل تسليم الجوائز الذي نظم سهرة الخميس 08 

ديسمبر بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي.  
وفي رسالته بهذه المناسبة، صرح المدير العام ل يسام يوسف آل 
هاتين  على  بحصولنا  اخري  مرة  فخورين  جد  نحن   " إبراهيم: 
الجائزتين المرموقتين التي تسهم في إشعاع Ooredoo الجزائر 
التي  فرقنا،  وتفاني  بجهود  اعترفا  األولى  القاري.  الصعيد  على 
وتجربة  والخدمات،  المنتجات  بأفضل  زبائننا  تزويد  على  تسهر 
لتؤكد على نجاعة استراتيجيتنا في  تأتي  رقمية مبتكرة، والثانية 
االلتزام  تكرس  والتي  للمؤسسات  المجتمعية  المسؤولية  مجال 
المجتمعي ل Ooredoo في بيئتها.  حصولنا على هاتين الجائزتين 

سيشجعنا في مواصلة استراتيجيتنا المبتكرة بمختلف أبعادها.«
حياة �سرتاح

الأغواط:

تقدمي 4 اأ�سخا�ص
 اأمام النيابة 

يف ق�سية بيع املخدرات

عالجت مصالح أمن دائرة سيدي مخلوف 
األسبوع  خالل  األغواط  والية  بأمن 
الماضي قضية متعلقة بـحيازة المخدرات 
والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير 

شرعية.
األمنية  الجهود  إطار  في  العملية  وتأتي 
محاربة  إلى  الهادفة  المتواصلة  الميدانية 
أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة 
للمواطنين،  والسكينة  واألمن  وضمان 
شرعي  الغير  باالتجار  تعلق  ما  سيما 
أين  العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات 
ألمن  التابعة  الشرطة  عناصر  تمكنت 
حول  المفتوح  التحقيق  إطار  في  الدائرة، 
القضية من توقيف أربع أشخاص تتراوح 
وحجز  سنة،   )44-22( بين  أعمارهم 
كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ )68( 
من  وكمية  العقلية  المؤثرات  من  كبسولة 

المخدرات )كيف معالج(.
ذات  عن  صدر  إعالمي  بيان  وحسب 
كافة  استكمال  بعد  تم  فقد  أمس  المصالح 
بالقضية،  الخاصة  الجزائية  إجراءات 
المختصة  النيابة  أمام  فيهم  المشتبه  تقديم 

إقليميا.
حياة �سرتاح

تنطلق يوم غد الإثنني بتلم�صان مب�صاركة 150 متعامل

جل�سات جهوية حول تطوير 
ال�سناعات التحويلية للجلود

يرتقب اأن تعقد هذا الإثنني بولية تلم�صان اجلل�صات اجلهوية الثالثة حول واقع واآفاق 

تطوير ال�صناعات التحويلية للجلود، يف اإطار اإعادة بعث وتنظيم فرعي �صناعات الن�صيج 

واجللود يف اجلزائر، مب�صاركة اأكرث من 150 متعامال نا�صطا يف ال�صناعات التحويلية �صيما 

من ولية تلم�صان والوليات املجاورة لها، باعتبارها قطبا يعرف انت�صارا لهذه ال�صناعات.
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