
 عون يدعو المتعاملين لرفع قدراتهم 

االإنتاجية وتقليل اال�ستيراد ويعلن:

بدء �إنتـــــــــــاج �أقـــــــــــــالم
 �لأن�سوليـــــــن �عتبـــــــــــار� 
من �لأ�سبــــــــــوع �لمقبــــــــل

فيما تم االفراج عن دفاتر 

ال�سروط المتعلقة بهذه الخدمات

مناق�سة للمتعامليـن 
�لمتخ�س�سيــــن يف 
�لإ�سكان و�لإعا�سة 
لمو�سم �لحـــــــــج

وزير ال�سحة يدعو  اإلى تقديم ”حلول 

واقعية” للوقاية من هذا الداء ويك�سف:

 رزيق يعلن عن �سحب

 واإتالف 38.542 وحدة جلها مواد مدر�سية

»حـــــرب« �سّد كل من يروج 
لمنتجات تم�س بالعقيــــــدة 
و�لقيــــــم �لأخالقيــــــــة
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�لجز�ئر تدين ب�سدة �قتحام �لحتالل �ل�سهيوني للم�سجد �لأق�سى 

الوزير �سبقاق يجدد الدعوة لت�سجيل 

ح�سور قوي في الطبعة ال�سابعة

�لجمهــــور �لريــا�سي 
�لجز�ئــــري حلقة جد 
مهمة في �إنجاح  »�ل�سان«

زغدار يوؤكد اأهمية تطوير ن�سب االإدماج لمختلف منتجاته وفروعه

26.82 مليار دينار رقم �أعمال مجمع �ل�سناعات �لميكانيكية »�أجيام« في 2022
04

يعتبر همزة و�سل بين جيل اليوم واأبطال الثورة التحريرية

 �لمتحف �لوطني للمجاهد ..
�سرح تاريخي يختزل بطولت �لجز�ئر

03

�أمر��س �لقلب تمثـــل 
34 بالمائة من �إجمالي 
�لحــالت �ل�ستعجالية 

يف �لجز�ئـــــــــــــــر
02
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وأوضح الوزير خالل جمعه برؤساء أقسام 
طب القلب والشرايين لمختلف المؤسسات 

االستشفائية بمقر الوزارة, أن "التكفل األمثل 
بمرضى القلب والشرايين يتم من خالل 

مرحلتين أساسيتين هما: الوقاية ثم العالج", 
مبرزا أهمية االعتماد على "مقاربة استباقية 

للوقاية من المرض قبل وصوله إلى حالة 
متقدمة". وذكر في هذا الصدد بالكفاءات 

التي يزخر بها قطاع الصحة, داعيا إلى تقديم 
"حلول واقعية" للوقاية من هذا المرض الذي 

بلغت نسبته --مثلما قال-- "34 بالمائة من 
إجمالي الحاالت المرضية االستعجالية في 

الجزائر". وحث الوزير بالمناسبة األخصائيين 
في القلب والشرايين على تقديم اقتراحاتهم 

بشأن "ما يمكن تقديمه حاليا من أجل تحسين 
ظروف المرضى والتكفل بهم" وكذا البحث 

عن "الوسائل الوقائية المعتمدة عالميا في هذا 
التخصص العالجي"، مؤكدا على "إلزامية 

وضع شبكة متابعة للمريض بعد شفائه لتدارك 
الفراغ الحاصل في هذا الجانب".

وأشار الوزير إلى "حتمية االنتقال من 
التسيير الكالسيكي إلى تسيير يتماشى مع 
التطورات التكنولوجية من خالل عصرنة 

القطاع واالعتماد على مخطط الوزارة الذي 
يهدف إلى التكفل بالمريض قبل تدهور حالته 

الصحية".
كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدولة 
من خالل توفير تجهيزات طبية حديثة بغية 

الوصول الى "نظام صحي فعال وقادر على 
االستجابة لمتطلبات المواطنين".

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية، أن فترة التسجيالت 
لالستفادة من المنحة التضامنية لشهر 

رمضان، ستكون مفتوحة إلى غاية 5 جانفي 
الجاري.

ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، 
أن فترة التسجيالت لالستفادة من المنحة 

التضامنية مفتوحة الى غاية 5 جانفي 2023 
وذلك "طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1057 

المؤرخة في 11 ديسمبر 2022".
وفي هذا الصدد دعت الوزارة أرباب 
العائالت دون دخل والفئات الهشة من 

المجتمع المتكفل بهم ضمن برامج التضامن 

الوطني غير المسجلين في قوائم االستفادة، 
والذين تتوفر فيهم شروط االستفادة 

المنصوص عليها في التعليمة الوزارية 
المشتركة رقم 01 المؤرخة في 16 أبريل 
2019، أنهم مدعوون للتقدم إلى مصلحة 
الشؤون االجتماعية على مستوى بلديات 
مقر إقامتهم من أجل التسجيل في العملية 
عن طريق إيداع استمارة طلب االستفادة 

من المنحة، والتي يمكن تحميلها عبر 
رابط الوزارة. وأوضح ذات المصدر،  أن 

المستفيدين من هذه المنحة خالل العام الفارط 
"غير معنيين بتجديد طلب االستفادة، إال إذا 
تغيرت وضعيتهم االجتماعية وأصبحوا ال 

يستوفون شروط االستفادة", داعية إياهم 
للتوجه إلى مصالح البلدية من أجل شطب 

أسمائهم من قائمة المسجلين.
وأبرزت الوزارة أن المسجلين خالل السنة 
الفارطة "سيكونون محل تحقيقات اجتماعية 
ستباشرها مصالح البلدية المختصة بالتنسيق 
مع المصالح المعنية، السيما مديرية النشاط 

االجتماعي"، فيما يتعين على المستفيدين 
الذين غيروا مقر إقامتهم "التقرب من بلدية 

مقر إقامتهم الجديدة الستكمال إجراءات 
الشطب والتسجيل من جديد مرفقين باستمارة 

التسجيل".
ع. ط

أشرفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة 
وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو، أمس، 

بأم البواقي على انطالق قافلة تضامنية لفائدة 
مناطق الظل ببلديتي العامرية وبئر الشهداء، 

وفي تصريح لها أكدت الوزيرة بأن قطاع 
التضامن الوطني يخدم الجانب اإلنساني قبل 
المهني، داعية العاملين في الخاليا الجوارية 

التضامنية إلى المثابرة وتقديم األحسن
وعلى هامش إشرافها على انطالق هذه 

القافلة التضامنية المنظمة من طرف قطاعي 
النشاط االجتماعي والتضامن والصحة 

والتي تضم أطباء عامين وآخرين أخصائيين 
ومساعدات غذائية وعتاد ومستلزمات طبية، 
أكدت الوزيرة التي تقوم بزيارة عمل وتفقد 

إلى هذه الوالية على "أهمية تنظيم مثل 

هذه القوافل الطبية التضامنية بالتنسيق مع 
الخاليا الجوارية التضامنية التابعة لقطاعها 

خاصة بالمناطق الريفية".
كما شددت كريكو بالمناسبة على االهتمام 
بشكل خاص بالمرأة الريفية واألشخاص 

المسنين والتحسيس في هذا الصدد بخطورة 
األمراض المزمنة وسرطان الثدي 

واإلنفلونزا الموسمية<<.
وأشارت في هذا السياق إلى دور الخاليا 

الجوارية التضامنية في دعم المرأة المنتجة 
خاصة في مجال التكوين والمرافقة 

والتسويق، مضيفة بأن قطاع التضامن 
الوطني يعمل على اكتشاف الراغبين 

في ممارسة األنشطة المنتجة خاصة في 
المناطق النائية وتأهيلهم ثم توجيههم لكي 

يتمكنوا من توسيع نشاطاتهم وذلك وفق 
استراتيجية القطاع. كما ذكرت كريكو 

بأن قطاع التضامن الوطني يخدم الجانب 
اإلنساني قبل المهني، داعية العاملين في 
الخاليا الجوارية التضامنية إلى المثابرة 

وتقديم األحسن.
وبعد أن تفقدت مؤسسة الطفولة المسعفة 
الشهيد منصر غديري بعاصمة الوالية 

توجهت وزيرة التضامن الوطني واألسرة 
وقضايا المرأة إلى بلدية عين ببوش، حيث 

زارت معرضا شاركت فيه أسر منتجة 
مستفيدة ضمن برامج الدولة لدعم التشغيل 

تنشط في زراعة البقوليات وإنتاج زيت 
الزيتون والعسل.

ق. و

اإ. �س

وزير ال�صحة يدعو  اإىل تقدمي "حلول واقعية" للوقاية من هذا الذاء

اأمرا�ض القلب متثل 34 باملائة من �إجمايل 
احلاالت املر�سية اال�ستعجالية يف اجلزائر

ك�صف وزير ال�صحة عبد احلق �صايحي،  اأم�ض، اأن اأمرا�ض القلب وال�صرايني متثل 34 باملائة من اإجمايل احلاالت املر�صية 

اال�صتعجالية يف اجلزائر، ويف هذا ال�صدد اأكد الوزير على �صرورة البحث عن اأجنع ال�صبل من اأجل �صمان التكفل االأمثل مبر�صى 

القلب وال�صرايني من خالل اعتماد مقاربة ا�صتباقية ترتكز بالدرجة االأوىل على عامل الوقاية.

 الوزير االأول ي�ستقبل رئي�ض جمل�ض 
اإدارة جمموعة �سركات رتاج القطرية

استقبل الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, أول أمس، بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس 
إدارة مجموعة شركات رتاج ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العربية السياحية 

وعضو رابطة فنادق قطر, الشيخ نايف بن عيد آل ثاني, الذي يقوم بزيارة عمل إلى 
الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير األول.وأوضح ذات المصدر أن المحادثات 
“تمحورت حول آفاق التعاون والشراكة االستثمارية في شتى المجاالت, السيما في قطاع 

السياحة.“وذكر البيان أن هذا اللقاء جرى بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين 
حمادي.

ق. و

 دعت جمل�ض االأمن لتحمل

 م�صوؤولياته جتاه ال�صعب الفل�صطيني

اجلزائر تدين ب�سدة اقتحام االحتالل 
ال�سهيوين للم�سجد االأق�سى املبارك

أدانت الجزائر بشدة الخطوة االستفزازية التي أقدم عليها أمس، أحد مسؤولي االحتالل 
الصهيوني باقتحام المسجد األقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية 

وتحد سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم.
واعتبر بيان لوزارة الحارجية أمس، أن "هذا التصرف المدان والمرفوض والذي يضاف 

إلى سلسلة االنتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات االحتالل في حق الشعب الفلسطيني 
وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليؤكد مرة أخرى على حتمية 

توفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات االجرامية التي 
تقوض فرص إحياء مسار السالم في الشرق األوسط".

ومن هذا المنطلق، تدعو الجزائر مجلس األمن لألمم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه 
الشعب الفلسطيني وتجدد موقفها الثابت والمناصر لهذا الشعب الشقيق في سبيل استرجاع 

حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشريف- يؤكد ذات البيان-.

اإ. �س

 بهدف التاأكيد على االأهمية

 املوالة للبحث والتطوير واالبتكار

 تن�سيب اأع�ساء اللجان امل�سرتكة
 بني القطاعات لرتقية البحث العلمي 

يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، على اجتماع لتنصيب 
أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر، أن مراسم التنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة لجامعة 

الجزائر »الزيانية«، تعتبر مناسبة للتأكيد على »األهمية الموالة للبحث والتطوير واالبتكار 
من خالل عمل العشر لجان، السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير واالبتكار، 

من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين 
واالجتماعيين العموميين والخواص«.

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث، في إطار »سد بعض الثغرات في 
عملية انتقاء مشاريع البحث« -حسب بيان الوزارة- الذي أكد أن »مختلف المؤسسات تتولى 
إعداد المواضيع ليتم صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة واإلعالن عنها لفائدة 

المجتمع العلمي والبحثي إلخراجها في مشاريع، يتم انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية«.
واعتبر ذات المصدر، أن »البرمجة بالمقاربة من األعلى الى األسفل )Top-Down(، هي 

خطوة ثابتة لالضطالع واالستجابة لمطالب المجتمع«.
ر.ن

 اعرتف بتورطه يف التخطيط 

لتنفيذ عمليات اإرهابية يف اجلزائر

 اعرتافات خطرية لالإرهابي املوقوف 
مراغني احلاج علي املدعو " عقيل" 

 
 اعترف اإلرهابي الموقوف مراغني الحاج علي المدعو "عقيل" بتورطه، عبر شبكات 

التواصل االجتماعي، في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر، معتبرا أنه كان من 
ضمن األشخاص المغرر بهم من طرف تنظيمات "تتاجر بشعار الجهاد".

 وفي اعترافات بثها التلفزيون الجزائري, أمس, تحدث اإلرهابي الموقوف الذي سبق له 
النشاط ضمن جماعة إرهابية بسوريا, عن تفاصيل اتصاالته مطلع سبتمبر 2022 مع 

"جماعة والية غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم ما يسمى "الدولة اإلسالمية", وذلك بعد أدائه 
لبيعة وثقها عبر فيديو أرسله إلى مسؤولي التنظيم وعرض عليهم مخططات المجموعة 
اإلرهابية الجديدة, على غرار ضرب منشآت نفطية بالجنوب وكذا استهداف مسؤولين 

سامين بالدولة.
وأضاف أنه بعد حصوله على الموافقة, قرر بداية "مرحلة التجنيد" وانتقل إلى الجزائر 
العاصمة, حيث ربط اتصاال مع المدعو حمزة صفصاف الذي سبق أن تورط معه في 
تهريب شخص مطارد أمنيا عبر الحدود الليبية, حيث قال إنه اقترح عليه "القيام بعمل 
إرهابي في العاصمة من خالل اغتيال شخصيات كبيرة عبر عملية قنص وذلك بهدف 

خلق صدى إعالمي كبير".وذكر أن كل هذه المخططات باءت بالفشل بفضل يقظة مصالح 
األمن المختصة التي ألقت القبض عليه بعد تتبع اتصاله بشاب عبر الفايسبوك في محاولة 

لتجنيده. وقد اعترف اإلرهابي أنه بعد سنوات من ممارسة العمل اإلرهابي, أدرك أن 
هذا العمل »خاطئ وبعيد عن الشريعة« ووصفه بأنه »اندفاع وجهل وتحريض من دعاة 

وحسابات مجهولة عبر مواقع التواصل االجتماعي تقوم بإدخال الشباب في الشبهات 
والتغرير بهم«.وعاد اإلرهابي الموقوف الذي هو من مواليد 1986 بوالية الوادي، إلى 

بداية انخراطه في العمل المسلح, حيث قال أنه كان متأثرا ببعض الدعاة على غرار 
العريفي والقرضاوي الذين كانوا يدعون إلى دعم العمل المسلح في سوريا, فالتحق بحركة 

"أحرار الشام اإلسالمية"، مشيرا إلى أنه بعد فترة قصيرة من التحاقه بمعسكر تدريبي 
بإحدى المناطق السورية التي دخل إليها عبر الحدود التركية بصفة غير شرعية, قرر 

االنسحاب بسبب -كما قال- أن أغلب القادة هناك كانوا أناسا ماديين يبحثون عن مصالحهم 
ويتاجرون بشعار الجهاد ولديهم عقارات في تركيا ويعتبرون الشباب المغرر بهم مجرد 

وقود للحرب.
وسرد كيف عاد إلى أرض الوطن وتم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح األمن قبل 
أن تصدر العدالة في حقه حكما بالسجن لمدة ثالث سنوات بتهمة االنخراط في جماعة 

إرهابية تنشط في الخارج. وأضاف أنه بعد خروجه من السجن في 2016، حاول 
الرجوع إلى الحياة العادية, غير أن بعض »الصداقات العشوائية« التي أنشأها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي أدت به إلى االتصال بشخص تونسي هو من أقنعه بالعودة إلى تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« ومحاولة نقل النشاط اإلرهابي إلى الجزائر.
وعبر في األخير عن ندمه، طالبا "العفو والتخفيف", كما دعا الشباب إلى "عدم اتباع هذا 

الطريق التي تؤدي إلى السجن أو الموت أو الضياع".وحث أيضا "بقايا فلول اإلرهاب 
الذين تورطوا مع الجماعات اإلرهابية إلى التخلي عن العمل المسلح والعودة إلى جادة 

الصواب وتسليم أنفسهم إلى مصالح األمن".
ع.ط

كريكو ت�صرف على اإطالق قافلة ت�صامنية لفائدة مناطق الظل باأم البواقي وتوؤكد

قطاع الت�سامن الوطني يخدم اجلانب االإن�ساين قبل املهني

لال�صتفادة من املنحة الت�صامنية ل�صهر رم�صان

وزارة الداخلية: الت�سجيالت مفتوحة اإىل غاية 5 جانفي 



"متحفي ذاكرتي".. جيل اليوم يتلقى رسالة الشهداء
نجح المتحف الوطني للمجاهد في ان يكون القبلة األولى 
للزوار خالل العطلة الشتوية بفضل البرنامج الثري لذي 
سطره بالمناسبة لفائدة التالميذ ومختلف فئات المجتمع، 
تحت  الجاري  جانفي  من  الخامس  لغاية  ينظمه  والذي 
شعار "متحفي ذاكرتي"، واستطاع المتحف أن يسجل 
المنظمين  فحسب  الزوار  لعدد  بالنسبة  قياسية  أرقاما 
مختلف  من  الزوار  آالف  يوميا  الوافدين  عدد  يفوق 
واليات الوطن وفئات المجتمع، غير أن تالميذ المدارس 
يعتبرون الفئة األكثر حضورا خالل العطلة، ما يعكس 
تجذر الروح الوطنية في الجيل الجديد ونجاح االولياء 
في  الجزائر  وحب  الوطنية  القيم  غرس  في  والمربين 
رسالة  الغد  في  سيحملون  الذين  األطفال  هؤالء  قلوب 

الشهداء ويصونون كرامة هذا الوطن الغالي.
برنامجا  للمجاهد  الوطني  المتحف  إدارة  ولقد سطرت 
تتخلله  الشتوية،  والعطلة  تزامنا  الزوار  لفائدة  غنيا 
واألعياد  باأليام  خاصة  وثائقية  ألشرطة  عروض 
الوطنية والمناسبات التاريخية، ومسيرة أبطال الجزائر 
العروض  تقدم  كما  مراد،  ديدوش  الشهيد  غرار  على 
شهادة على مسيرة المرأة الجزائرية عبر التاريخ بدءا 
إلى  التحريرية وصوال  الثورة  إبان  لعبته  الذي  بالدور 
لدى  مالنافسة  من  جو  ولخلق  والتعمير،  البناء  مرحلة 
األطفال عمدت إدارة المتحف على تنظيم مسابقة رقمية 
فما  الثالثة  التعليمية  لألطوار  وتاريخية  ثقافية  ترفيهية 
تشجيع  اجل  ذاكرتك"، من  "اهتبر  فوق، تحت عنوان 
التاريخية وإثرائها،  تحيين معلوماتهم  المشاركين على 
دّعمتها بمبادرة طيبة تقوم من خاللها بتكريم االطفال 
مع  الصغير"،  المتحفي  جائزة   " ومنحهم  المشاركين 
تنظيم ورشة للرسم لألطفال وحصص للقراءة الموجهة 
وتنظيم  الجزائر"،  "أمجاد  سلسلة  عرض  خالل  من 

زيارة بيداغوجية للمتحف.
خالل  من  للمجاهد  الوطني  المتحف  إدارة  وتهدف 
الثورة  وقيم  نوفمبر  مبادئ  ترسيخ  إلى  البرنامج  هذا 
بتاريخ  وتعريفه  الجديد،  الجيل  نفوس  في  التحريرية 
المفخرة من  الحقبة  تلك  يعايش  المشرف وجعله  بالده 
تاريخنا المجيد لدى تجوله بمختلف أرجاء هذا الصرح 
الشهداء  رسالة  تبليغ  في  دوما  نجح  الذي  التاريخي، 

وصونها.

متحف املجاهد ... �شاهد على بطوالت اجلزائر

على قمة شامخة شموخ بطوالت الجزائر، شيّد المتحف 
الوطني للمجاهد في 5 جويلية 1982 ليكون شاهدا على 
نضال رجاالت هذا الوطن في وجه المستعمر الفرنسي، 
من  أجدادنا  عاشه  عما  واقعية  صورة  لزواره  ويقدم 
التي  الدمار  آللة  الباسلة  ومقاومتهم  الحرب  ويالت 
حاولت لعقود من الزمن طمس الهوية الوطنية وتجريد 
بعزيمة  أنها اصطدمت  أرضهم، غير  من  الجزائريين 
ووطنية نادرة ينفرد بها أبناء الجزائر حولت أسلحتهم 
شجاعة  أمام  وقوتها  هيبتها  تفقد  "خردة"  إلى  الفتاكة 

الثوار وبسالة المجاهدين.
يأخذك  للمجاهد،  الوطني  المتحف  بهو  دخولك  بمجرد 
الديكور الخاص الذي زين به هذا الصرح التاريخي، في 
رحلة عبر الزمن البطولي للجزائر، فالترتيب التاريخي 
المعتمد في توزيع أجنحته وأقسامه، يقدم صورة واقعية 
تحاكي ما عايشه الجزائريون عبر العصور بداية من 
العهد العثماني فالثورات الشعبية وصوال إلى التحضير 
التي  البطولية  والمعارك  التحريرية  للثورة  والترتيب 
المحطات  بأهم  مرورا  األبطال،  الجزائر  أسود  قادها 
المجيدة،  الثورة  تخللت  التي  التاريخية  والمناسبات 
ترتيب  في  االستقالل،  بعد  ما  فترة  إلى  ختاما  لنصل 
وبداخله  يغادره  المتحف  أجنحة  في  المتجول  يجعل 
واالعتزاز،  باالفتخار  ممزوجة  المشاعر  من  شحنة 
وكله عزم على حفظ أمانة الشهداء وصون هذا الوطن 
هو  الذي  والتطور  باألمن  لينعم  كان  ما  الذي  الحبيب 

عليه لوال تضحيات الرجال وعزيمة األخيار.

مرحبا بكم يف ق�شر الداي ح�شني....

بعد دخول الزوار لبهو المتحف المزين بصور رؤساء 
الجزائر المتعاقبين، يمرون عبر رواق طويل زينت 

أطرافه  بصور الشهداء والمجاهدين وحملت الرفوف 
المرصوصة على جوانبه كتبا تاريخية وأوسمة 

تمجد بطوالت الثوار وتثمن الدور البارز الذي يؤديه 
المتحف الوطني للمجاهد في سبيل الحفاظ على الذاكرة 

وتبليغ رسالة الشهداء لجيل الغد، ليستقبلك في أول 
أقسام المتحف مجسم كبير يتوسط جناح "المقاومة 

الشعبية 1848/1830"، يصور قصر الداي حسين 
خالل القرن الـ16، ليروي بطوالت تلك الحقبة 

وعظمة الدولة الجزائرية آنذاك من خالل استعراض 
مختلف المعاهدات المبرمة بين إياالت الجزائر وقادة 

الدول األوروبية خالل الفترة العثمانية أين كانت 
الجزائر تفرض آنذاك شروطا خاصة إلبحار السفن 
ومنح التراخيص لمالحة البواخر التجارية، كما يقدم 

الجناح عرضا مصورا ألهم المعارك البحرية والبرية 
التي خاضها باشاوات ودايات الجزائر خالل تلك 

الحقبة.
وأكثر ما يشد انتباه الزوار في هذا القسم تلك اللوحة 

الزيتية الضخمة التي تجسد "حادثة المروحة" فتروي 
شهادة جديدة عن مزاعم فرنسا وادعاءاتها وحججها 

الواهية وغير المؤسسة الستعمار الجزائر، كما تفضح 
جبن وخذالن القادة الفرنسيين آنذاك وعجزهم عن 

تبرير جرائمهم وعدوانهم على أرض الجزائر.
ولو تقدمنا قليال ستروي لنا تماثيل ومجسمات الفرسان 

وقادة المقاومة الشعبية، تفاصيل أكثر الملحمات 
بطولة، وتقص على مسامع الزوار تفاصيل مشرفة 

عن تضحيات ومعارك ال يخوضها إال من كان يجري 
بعروقه دم جزائري حر يرفض االستسالم للمستعمر 

ويأبى التفريط في شبر من ارض وطنه الغالي، فهاهو 
تمثال األمير عبد القادر شامخ شموخ هذا الزعيم 

البطل يقابله أحمد باي المجسد في تمثال ولوحة زيتية 
هما أقل تقدير واعتراف ببطوالت هؤالء الرجال 

األشاوس، وغيرهم من قادرة الثورات الشعبية التي 
يستعرض بهو القاعة التي تشمل مجسماتهم مختلف 
األسلحة والسيوف المستعملة خالل تلك الفترة من 

بنادق وبواريد وخناجر وسيوف.

عندما تتحدث املج�شمات ....

 أكثر ما يشد انتباه الزوار والمتجولين بهذا القسم، 
مجسم يتربع على الزاوية اليمنى من الجناح لقدم 

صورة مصغرة عن عاصمة دولة األمير عبد القادر 
"الزمالة" المتنقلة، ويروي تفاصيل معيشة األهالي 

آنذاك الذين كانوا يتنقلون بالجمال وينصبون الخيم بكل 
تنظيم وتنسيق، فيما يفضح مجسم "محرقة قبيلة أوالد 

رياح" بغار الفراشيش بجبال الظهرة بلدية القمارية 
والية مستغانم في 18 جوان 1845، جرائم فرنسا 
البشة والتعذيب الذي مارسته ضد الجزائريين منذ 

وطئت أقدامها النجسة أرض الجزائر الطاهرة، ويحيط 
المجسم تماثيل ألبطال المقاومة الشعبية في رسالة 

واضحة تؤكد أن للجزائر رجال يحمونها وأسود يقفون 
في وجه أي عدو ويتصدون للمستعمر مهما طغى 

وتطورت أسلحته وأساليب تعذيبه، فبمرورك من أمام 
تمثال الزعيم أحمد بوزيان والشريف بوبغلة والمقراني 

واللة فاطمة نسومر والشيخ الحداد، تشعر وكأنك في 
قطعة أخرى من العالم زادها الشموخ وهواؤها الحرية 

والعزة.
ثار االأحرار...

بعد مرورك بجناح المقاومة الشعبية تكون قد حصلت 
على جرعة زائدة من الفخر واالعتزاز بأمجاد هذا 

الوطن، لتضاعفها بالوصول إلى جناح "الثورة 
التحريرية 1962/1954"، فتمر بمختلف مراحل 

التخطيط والتحضير ألعظم ثورة في التاريخ وأمجدها 
فيرتفع لديك هرمون المجد ويزيد شغفك وحماسك 

للتعرف أكثر عن تفاصيل مقاومة رجال لم يتجاوزوا 
سن العشرين ونجحوا في دك صفوف أعتى الجيوش 

وأشرسها بفضل عزيمتهم ووفائهم.
وأنت تسير بهذا الجناح يقابلك على اليمين جناح 

الحركة الوطنية 1954/1919، ليعكس مدى الوعي 
واليقظة التي تحلى بها القادة الجزائريون آنذاك 

والتخطيط المحكم للثورة، أما الجهة اليسرى فقد زينت 
بصور أعظم رجاالت الثورة وأطهر األسماء الالمعة 
في تاريخ الثورة الجزائرية، فهنا لوحة ضخمة تجسد 

شخصيات مجموعة الـ22 التاريخية وأمامها لوحة 
مماثلة تروي تفاصيل اجتماع مجموعة ال6 البطلة، 
وحرص القائمون على المتحف على وضع مجسم 

مصغر في بهو القاعة يصور مشهدا مروعا لمجزرة 
شعبة اآلخرة بخراطة، بجاية المقترفة ذات ثامن من 

ماي 1945 من طرف اجبن االستعمارات وأنذلها.
وعلى طول الرواق المؤدي إلى الجهة المقابلة، زينت 

الساحة بعينات من الوسائل المستعملة إبان الثورة 
التحريرية، ونماذج من األسلحة واألدوات المستعملة 
في بداياتها، لتجذبك من بعيد "آلة رونيو" التي نالت 
شرف سحب بيان أول نوفمبر 1954، الذي أضحى 
مرجع الجزائر في سن القوانين والدساتير على مر 

السنوات.

حذار....هنا "خط املوت"

في زاوية مظلمة يجذب الزوار مشهد مروع مخيف 
يروي لألجيال الجديدة نوعا ىخر من أنواع اإلجرام، 

ويقص فصال جديدا من فصول تضحيات الشهداء 
األبرار والمجاهدين في سبيل الحرية، مشاهد خيالية 

تبدو للضيوف وكأنها حقيقية لتصور الخط اللعين 
أو "خط الموت"، إنه خط شال وموريس" المكهرب 

الذي أقامه المستعمر الفرنسي سنة 1958 على طول 
الحدود الجزائرية التونسية انطالقا من بلدية أم الطبول 
بالطارف شماال إلى بلدية نقرين بتبسة جنوبا، الشاهد 
على تضحيات المئات من الشهداء، ويصور المشهد 

كيف وضع المستعمر الفرنسي األسالك الشائكة 
وزودها بـ 6 خطوط مكهربة عرضها 12 مترا بقوة 
15 ألف فولط ليدعمها بألغام مضادة لألفراد وأسالك 

شائكة متصلة بمراكز الحراسة والمراقبة بغية منع 
المتسللين للداخل أو الخارج، غير أن إرادة المجاهدين 
وتضحياتهم مكنتهم مع مرور الوقت من التوصل إلى 
كيفية اختراقه وتحطيم مساحات منه وإحداث ثغرات 

للتسلل عبره.

روح زبانة الطاهرة تعطر املكان....

ولعل أكثر الزوايا التي تجذب انتباه الزوار تبقى 
الساحة المنصبة على يسار الرواق والتي تجسد مشهد 

إعدام الشهيد أحمد زهانة بالمقصلة وتروي تفاصيل 
بشعة عن ذلك اليوم المشؤوم، ليزيد نص رسالة 

الشهيد لوالدته قبل إعدامه المشهد تأثيرا ويبعث في 
نفوس الزوار شعورا باالعتزاز بتضحيات الشهداء 
وبطوالتهم، كيف ال والجدارية الضخمة التي تحمل 
اسماء 160 شهيد أعدموا بالمقصلة شاهد آخر على 
أساليب االعدام الرخيصة والبربرية التي كان ينفذها 

االستعمار الجبان.

�شجون امل�شتعمر...ممنوع على القلوب ال�شعيفة

وغير بعيد عن هذا المشهد المؤثر، زاوية ممنوعة 
على أصحاب القلوب الضعيفة وعلى االطفال 

الصغار، تجسد أساليب التعذيب البشعة وغير االنسانية 
التي كان يمارسها المستعمر الجبان ضد المعتقلين 

الجزائريين، غير انها وإن كانت تثير في نفوس 
الزوار الشعور باالشمئزاز والغضب إال أنها تعتبر 
مصدر فخر لهم بصمود الرجال وعدم رضوخهم 

للمستعمر وتحملهم ألقسى أنواع العذاب دون الكشف 
عن أسرار الثورة والثوار، فرحمة هللا على رجال 

ونساء الجزائر.

اإنه اال�شتقالل....

بمجرد أن تمر بالرواق المزين باللوحات المجسدة 
لمظاهرات 11 ديسمبر، تشد انتباهك أصوات زغاريد 

النساء، ويقابلك مشهد مؤثر يعلن عن استقالل 
الجزائر، نعم إنه 5 جويلية 1962، هنا الراية الوطنية 
حاضرة والحايك الجزائري يزين الشوارع والحناجر 

تدوي بالزغاريت والصيحات تحيا الجزائر، نعم 
إنه الشعب البطل الذي حرر وطنه وطرد أشرس 

الجيوش وجعلها تجر ذيول الخيبة وتقر بأن الجزائر 
للجزائريين وأن هذا الشعب فريد من نوعه ال نشبه 
أحدا وال أحد يشبهنا، استقالل وإن جاء بثمن باهظ 

ماليين األرواح الطاهرة قدمت من أجله، غير 
أنه أعاد لنا عزتنا وكرامتنا وجعلنا نفتخر بأمجاد 

أجدادنا وشهدائنا، كما حّملنا أنبل رسالة في الوجود 
وهي حماية الجزائر والدفاع عن كرامتها ووحدتها 

والتصدي ألي خطر قد يواجهها.
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يعترب همزة و�شل بني جيل اليوم واأبطال الثورة التحريرية

املتحف الوطني للمجاهد ...�صرح 
تاريخي يختزل بطوالت اجلزائر

واأنت متر ب�شوارع العا�شمة وبالتحديد من امام "مقام ال�شهيد" ال�شامخ، يقابلك �شرح  تاريخي يروي بطوالت واأجماد اجلزائر ويربط جيل اليوم باأبطال 

االأم�س، اإنه "املتحف الوطني للمجاهد" ال�شاهد على ت�شحيات ال�شهداء ونافذة اجلزائر على الثورة التحريرية، املار باأجنحته املزينة ب�شور املجاهدين 

والزعماء يتلقى جرعة زائدة من الفخر واالعتزاز، ويدرك جيدا ثقل االأمانة التي تركها ال�شهداء االأبرار وحجم الت�شحيات التي قدموها يف �شبيل حترير 

هذا الوطن الغايل، كما تف�شح اأق�شامه جرائم امل�شتعمر اجلبان وتعري حقيقته اال�شتدمارية وممار�شاته الرببرية يف حق ال�شعب اجلزائري البطل الذي فاز 

يف النهاية وا�شرتجع اجماده واأر�شه، و�شنع االنفراد ودّون التاريخ بحروف من ذهب تروي للعامل تفا�شيل اأعظم الثورات وت�شحيات اأ�شجع الرجال.

روبورتاج: اإميان �شايح



حصيلة مجمع » أجيام« تم الكشف عنها أمس، 
في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات 

الصناعية العمومية، التي يعقدها وزير الصناعة 
أحمد زغدار بهدف تقييم أدائها ونشاطاتها 

ومستوى نجاعتها خالل 2022، ووفقا للعرض 
الذي قدم خالل هذا االجتماع، بحضور مسؤولي 
المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية "أجيام" 
وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له، يتوقع أن 

يصل رقم أعمال المجمع خالل العام الجاري 
2023 إلى 40 مليار دج.

ومن أبرز المؤسسات التابعة للمجمع والتي 
حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022, 
ذكر البيان المؤسسة الوطنية إلنتاج المضخات 

والصمامات »بوفال« بارتفاع قدر ب 30 بالمائة 
في رقم األعمال و 41 بالمائة في القيمة المضافة, 
المؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية »أو ان 
ام تي بي« بارتفاع 37 بالمائة في رقم األعمال و 

28 بالمائة في القيمة المضافة, المؤسسة الوطنية 
لآلالت واألدوات »بي ام او« بارتفاع 12 بالمائة 
في رقم األعمال و26 بالمائة في القيمة المضافة.
تضاف إلى ذلك, المؤسسة العمومية للصناعات 

الميكانيكية ولواحقها »أورسيم« بارتفاع 12 
بالمائة في رقم االعمال و8 بالمائة في القيمة 

المضافة, المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب 
والسكاكين والصنابير »بي سي ار« بارتفاع 10 

بالمائة في رقم األعمال و 12 بالمائة في القيمة 
المضافة, وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفالحي 
وعتاد الصيد »أونماب« بارتفاع 5 بالمائة في 
رقم األعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.

وكان اللقاء أيضا, فرصة لعرض أبرز العراقيل 
التي حالت دون تحقيق عدد من األهداف التي 

كانت مسطرة من طرف المجمع لسنة 2022 منها 
ما هو متعلق بالظروف االقتصادية والجيوسياسية 

العالمية وصعوبة التموين ببعض المدخالت في 

األسواق الدولية, ومنها ما هو متعلق بتأثير بعض 
الفروع التي تعاني من ديون كبيرة على النتائج 

اإلجمالية للمجمع.
وفي تعقيبه على عرض وضعية المجمع, شدد 

زغدار على »ضرورة تحسين نتائج وأداء المجمع 
أكثر فأكثر في السنوات المقبلة نظرا لإلمكانيات 
والخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال الصناعات 

الميكانيكية وكذا الفرص التي تتيحها السوق 
الجزائر في إطار االستراتيجية الجديدة لتطوير 

الصناعات الميكانيكية«.
وأسدى الوزير توجيهات بتكثيف المجهودات 

حول عدد من المشاريع ذات البعد االستراتيجي 
في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية, 

السيما تلك المتعلقة بإنتاج العتاد الفالحي والري, 
إنتاج المضخات والصمامات الموجهة لقطاع 

المحروقات, وبالخصوص تلك الموجهة لقطاع 
الموارد المائية في إطار برنامج إنجاز محطات 

تحلية مياه البحر والتي تحوز فيها فروع »أجيام« 
تجربة كبيرة, وتطوير صناعة السفن عبر الفرع 

»إيكوراب«.
كما أبرز زغدار أهمية تطوير نسب اإلدماج 
بالنسبة لمختلف منتجات المجمع وفروعه في 

خلق القيمة المضافة, والحد من فاتورة استيراد 
عدد من المعدات والتجهيزات الصناعية.وفي 

سياق ذي صلة, أشار الوزير إلى ضرورة تحسين 
حوكمة المجمع من خالل إدراج عقود النجاعة 

في 2023, دعم مجالس اإلدارة بالكفاءات, إنشاء 
مخابر البحث والتطوير, إعداد برامج تكوينية 

ووضع نظام معلوماتي فعال واإلسراع في عملية 
الرقمنة.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فإن المجمع المجمع 
قرابة 6700 موظف, ويضم في حافظته 29 فرعا 

ومؤسسة, منها ست شركات مختلطة مع شركاء 
أجانب, تنشط في إنتاج وصناعة العتاد والمعدات 
الموجهة للفالحة والصيد البحري, آالت ومعدات 

األشغال العمومية, التجهيزات الصناعية وصناعة 
المحركات والمناولة الصناعية, حسب نفس البيان.

تعهد وزير األشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ 
بتجنيد كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني بانشغاالت رفعها نواب 

بالغرفة السفلى عن والية ميلة وذلك في أقرب اآلجال«.
وجاء ذلك خالل استقباله أمس، نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن والية 
ميلة في اطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يخصصها الوزير لممثلي الشعب 

لالستماع النشغاالتهم المتعلقة بالقطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد جرى هذا االجتماع, بمقر الوزارة, 

بحضور االطارات المركزية للقطاع, والمدراء العامين للمؤسسات تحت 
الوصاية, وكذا مديري األشغال العمومية والري لوالية ميلة عبر تقنية 

التحاضر المرئي عن بعد, حسب نفس المصدر.وفي هذا اإلطار, استمع 

رخروخ إلى مجمل االنشغاالت المطروحة والتي صبت جلها حول تحسين 
الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير وكذا انجاز وتحسين وتهيئة شبكة 

الطرق.
وقدم الوزير توضيحات عن مجمل اسئلة النواب بعد مناقشة جميع النقاط 
المعروضة وكذا عرض للعديد من المشاريع قيد اإلنجاز, مؤكدا »أخذه 

بعين االعتبار جميع االقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير الالزمة 
لتلبيتها«.وتعهد الوزير خالل هذا اللقاء »بمواصلة تكثيف الجهود وتجنيد 

كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني باالنشغاالت المطروحة في 
اقرب االجال«, وفق ذات البيان.

�إ. �س

اأعلنت الوكالة الوطنية للنفايات، يف بيان 

لها اأم�س، عن اإطالق من�سة رقمية لت�سهيل 

انخراط املنتجني واحلائزين على مواد 

التغليف يف النظام العمومي ال�سرتجاع 

وتثمني نفايات التغليف »ايكوجمع«.

ر.ن

ويتمثل نظام »ايكوجمع« في جمع اسهامات مالية 
من قبل المنتجين أو الحائزين على مواد التغليف 

من مسوقين أو مستوردين لمختلف السلع, بغرض 
إعادة توظيفها في توفير حلوال عملية ومستدامة 
للتكفل بنفايات التغليف من قبل الوكالة الوطنية 

للنفايات بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة 
المعنية )الجماعات المحلية, والهيئات العامة, 

والمتعاملين االقتصاديين, وكذا المجتمع المدني, 
الخ(.

وتحدد قيمة االسهامات المالية حسب الشبكة 
التساهمية ووفقا للتصريح السنوي للمنخرط 

المتعلق بالوزن اإلجمالي للعبوة المستخدمة قبل 
فصلها أثناء التسويق أو االستهالك أو االستخدام, 
يوضح البيان.ويرمي هذا النظام الذي يكرس مبدأ 

»الملوث الدافع«, إلى تطوير وتثمين نشاطات 
فرز ونقل ومعالجة النفايات, التي تشكل أحد 

المهام التأسيسية للوكالة الوطنية للنفايات.
وبفضل نظام »إيكوجمع«, فإن المنخرط يتحمل 

التزاماته القانونية والبيئية من خالل المساهمة في 
عملية تنظيم شعب تثمين النفايات وتطوير سوق 

تثمين النفايات مع االستفادة من مزايا تسويقية 

من خالل ادراج العالمة »ايكوجمع« في عبوات 
المنتوج كبصمة خضراء تسمح بإعالم المستهلك 

أن صاحب المنتج منخرط في النظام العمومي 
السترجاع وتثمين النفايات, وساهم ماليا في عملية 

تسيير المواد المطروحة من طرفه بعد عملية 
االستهالك وتحولها الى نفايات.

وتكلل هذه العملية بإبرام اتفاقية بين الوكالة 
الوطنية للنفايات والمنتج أو الحائز على نفايات, 

وفقا لذات المصدر.للتذكير, تمثل نسبة نفايات 
التغليف 30 بالمائة من اجمالي النفايات المنزلية 
وما شابهها المنتجة سنويا في الجزائر, أي ما ال 

يقل عن 3ر3 مليون طن بقيمة اقتصادية تقدر 
بـ 122 مليار دج, وفقا لبيانات النظام الوطني 

المعلوماتي حول النفايات.

عزيز.ط
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يف اإطار تواأمة بني امل�ست�سفيات:

  برجمة عمليات جراحية 
لـ 100 طفل بتيارت

أشرف فريق طبي مختص في طب األطفال من المركز االستشفائي 
الجامعي »الدكتور ابن زرجب« لوهران ابتداء من أمس بتيارت على 
إجراء عمليات جراحية معقدة لحوالي 100 طفل في اطار التوأمة بين 
المستشفيات, حسبما علم لدى مديرية الصحة والسكان لتيارت.وأوضح 

المفتش الرئيسي الدكتور بحري بن أحمد أن العمليات المبرمجة الى 
غاية السبت المقبل تشمل جراحة العظام والفتق والتشوهات المختلفة 

حيث يجريها فريق متكون من 11 طبيبا مختصا.
وقد برمجت هذه العمليات الجراحية بالمؤسستين العموميتين 

االستشفائيتن »تيجاني هدام« بالرحوية و«ابن سينا« بفرندة بإعتبار أن 
أغلب األطفال المعنيين بهذه المبادرة يقطنون بالمناطق النائية المجاورة 
لهاتين المدينتين.ويصل مجموع األطفال الذين تمت برمجتهم لالستفادة 

من خدمات هذا الفريق الطبي 450 طفال تم إحصاءهم من طرف الفرق 
الطبية المحلية المكلفة بمتابعة الصحة المدرسية من بينهم 100 معنيون 
بالجراحة أما البقية ستجرى لهم فحوصات معمقة لتحديد العالج المالئم 

لحاالتهم.
واستنادا إلى بن أحمد فإن عمليات التوأمة التي تربط بين مستشفيات من 

الوالية وسبع مؤسسات ومراكز استشفائية جامعية عبر الوطن مكنت 
خالل السنة المنقضية أكثر من ألف مريض من االستفادة من خدمات 

طبية سواء بإجراء عمليات جراحية مستعصية آو فحوصات معمقة.
وقد مست هذه الخدمات عدة اختصاصات على غرار الجراحة العامة 

وكذا الصدرية وجراحة األطفال وجراحة األعصاب وطب النساء 
والتوليد و التأهيل الوظيفي لألعضاء و أمراض الدم وتقنيات المخبر.

وقد دعمت هذه الفرق الطبية نشاط األطقم الطبية وشبه الطبية المحلية 
من خالل التكوين الميداني الذي أتاحه االحتكاك المباشر مع األساتذة 

االستشفائيين الجامعيين واألخصائيين الممارسين في المستشفيات ، مثلما 
أشير إليه .

ع.ط

م�ستغامن

 �إنتاج �أزيد من 6800 طن 
من الأ�سماك يف 2022

بلغ اإنتاج والية م�ستغامن من خمتلف اأنواع االأ�سماك 

خالل �سنة 2022 ما يفوق 6.800 طن، ح�سبما اأفادت به 

املديرية املحلية لل�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية.

واأو�سح نف�س امل�سدر اأن االإنتاج ال�سمكي بوالية م�ستغامن 

بلغ خالل 12 �سهرا املا�سية 6.817 طن بارتفاع قدره 8 يف 

املائة اأي ما يعادل 526 طن باملقارنة مع �سنة 2021.

ق. م

وتم خالل هذه الفترة إنزال 5.577 طن من السمك األبيض و662 
طن من السمك األزرق و409 طن من المنتجات البحرية األخرى 

على غرار القطع والقشريات والرخويات، وفق المصدر ذاته. 
وزيادة على ذلك، ساهمت قوارب الصيد الترفيهي التي تنشط على 
مستوى تسعة مواقع للجنوح في إنتاج 108 طن من مختلف أنواع 

األسماك وتجاوز إنتاج تربية المائيات في األقفاص العائمة والشباك 
والمياه العذبة 60 طنا.

وأرجعت مديرية القطاع هذه القفزة النوعية في اإلنتاج إلى العوامل 
المناخية المساعدة ومضاعفة مجهود المهنيين واحترامهم الصارم 

للقوانين والتنظيمات المعمول بها والسيما ما تعلق بفترة الراحة 
البيولوجية لألسماك. وعرفت السنة الماضية إنزاال قياسيا على 

مستوى الموانئ الثالث )مستغانم وصالمندر وسيدي لخضر( السيما 
خالل فترة الذروة بين شهري مايو وأكتوبر الماضيين وتراوح 
معدل سعر سمك السردين بين 500 دج و600 دج عند اإلنزال 

وعلى مستوى األسواق.
وبخصوص حملة صيد التونة الحمراء شاركت والية مستغانم العام 

الماضي بسفينة صيد واحدة في العملية التي تمت بين 22 مايو 
و16 يونيو الماضيين وتمكنت من صيد حصتها بالكامل والمقدرة 

بقرابة 68 طنا. ومنحت مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية 
لمستغانم العام الماضي 544 رخصة لممارسة نشاط الصيد البحري 
بمختلف أنواعه أغلبها في مجاالت النزهة وللسفن المجهزة بالشباك 

الكيسية وسفن صيد السردين حيث بلغت اإلتاوة التي تم تحصيلها 
لفائدة الخزينة العمومية 2ر7 مليون دج، كما أشير إليه.

 اإثر وفاة 9 اأ�سخا�س

 يف حادث مرور مبنطقة ال�سالل

 5 �سنوات حب�سا نافذا 
يف حق �سائق احلافلة بامل�سيلة

أدانت محكمة المسيلة سائق الحافلة, الذي تسبب في حادث مرور 
خلف وفاة تسعة أشخاص وجرح 41 آخرين بمنطقة الشالل في 14 

ديسمبر الماضي, بخمس سنوات حبسا نافذا, حسب ما علم أمس 
من مصدر قضائي.وأوضح المصدر أن المعني توبع بجنحة ‘’القتل 
الخطأ’’ وصدر أيضا في حقه دفع غرامة تقدر ب 500 ألف دج مع 

سحب رخصة سياقته لمدة أربع )4( سنوات.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة قد أمر في 19 ديسمبر 

الماضي بإيداع سائق الحافلة التي تسبب انقالبها في مصرع 
تسعة )9( أشخاص وإصابة 41 آخرين بجروح بمنطقة الشالل 

الحبس المؤقت, حسبما ذكر ذات المصدر الذي أوضح بأن وكيل 
الجمهورية لدى محكمة المسيلة قد أرجع سبب الحادث المميت 

إلى التجاوز الذي وصفه بـ ‘’الخطير’’ في السرعة, مشيرا إلى أن 
السائق فقد السيطرة على المركبة التي كانت تسير بسرعة 115 كلم 

في الساعة.وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة قد أكد أن 
السائق لم يكن في حالة سكر ولم يتناول أي مادة مسكرة, مستندا في 

ذلك إلى فحوصات وتحاليل طبية خضع لها المعني.
ع.ط

زغدار يوؤكد اأهمية تطوير ن�سب االإدماج ملختلف منتجاته وفروعه

26.82 مليار دينار رقم اأعمال جممع 
ال�سناعات امليكانيكية »اأجيام« يف 2022

حقق املجمع ال�سناعي اجلزائري لل�سناعات امليكانيكية »اأجيام« رقم اأعمال قدره 26.82 مليار دج خالل العام املن�سرم 

2022، بزيادة 12 باملائة مقارنة بـ 2021، فيما يتوقع املجمع باأن ي�سل هذا الرقم اإىل 40 مليار دج يف 2023، ويف هذا 
ال�سدد اأبرز وزير ال�سناعة اأحمد زغدار اأهمية تطوير ن�سب االإدماج بالن�سبة ملختلف منتجات املجمع وفروعه يف خلق 

القيمة امل�سافة واحلد من فاتورة ا�سترياد عدد من املعدات والتجهيزات ال�سناعية.

ال�سرتجاع وتثمني نفايات التغليف

من�سة رقمية لت�سهيل انخراط املنتجني يف نظام »اإيكو جمع«

املاء ال�سروب، التطهري وتهيئة �سبكة الطرق

رخروخ يلتزم مبوا�سلة اجلهود للتكفل بان�سغالت �ساكنة ميلة



األولى،   الوطنية  اإلذاعة  أمواج  على  له  تصريحات  في 
بإنشاء  مرتبط  الصناعي  العقار  منح  أّن  قندوز  أوضح 
الحكومة  تعكف  التي  االقتصادي  للعقار  الوطنية  الوكالة 

الوطنية  الوكالة  استحداث  جرى  بعدما  إطالقها،  على 
وكالة  "إنشاء  قندوز:  وتابع  الصحراوي.  الفالحي  للعقار 
العقار االقتصادي مرتبط بتعديل األمر 08 - 04 قريًبا، 

اجتماع  سيبحثه  تنظيمي  نص  وضع  عن  ذلك  وسيترتب 
قادم للحكومة.

وأحال قندوز على إعالن وزارة الصناعة مؤخًرا، جاهزية 
3  مناطق صناعية للمستثمرين بكل من بومرداس، بجاية، 
وتلمسان، مشيًرا إلى أّن 44 منطقة صناعية تتواجد تحت 
للعقار  الوطني  بالبرنامج  مرتبطة  وهي  الوالة،  سلطة 
المذكورة  المناطق  أشغال  نسبة  أّن  مسجاًل  الصناعي، 
تعّد  الجديدة  الصناعية  المناطق   " وأضاف:  متباينة.  
مثلما  المنتج،  لالستثمار  وستمّهد  وعصرية،  نموذجية 
أنّها منفتحة على كل الصناعات، ونتطلع إلى توحيد نمط 

استغالل العقار الصناعي". 
وأردف ذات المسؤول : "أسعار العقار خاضعة ٱلليتين؛ 
اٱللية التجارية وٱلية التقييم اإلداري"، مبدًيا ثقته بأّن2023  
واستطرد  االقتصادي.  واالستثمار  اإلقالع  سنة  ستكون 
صناعية  مناطق  لثالث  قادم  تجهيز  إلى  مشيًرا  قندوز 
هكتار(،   100( غرداية  بوالية  نشو  واد  هي:  جديدة 
هكتار(،   60( بلعباس  لسيدي  الصناعية  المنطقة  توسعة 
أّن  المدية )200 هكتار(، مبرًزا  البخاري بوالية  وقصر 
المستغلة  غير  العقارات  كافة  إلحصاء  وّجهت  الحكومة 
المستحدثة.  المناطق  مستوى  على  للمستثمرين  ومنحها 
العقاري  والضبط  الوساطة  وكالة  أّن  إلى  قندوز  وانتهى 
تتمتع ببنك معطيات مخّصص للعقار الصناعي المستغل 
سلًبا  أثّرت  متداخلة  عوامل  أّن  مالحًظا  المستغل،  وغير 
من  باألخير  يتصل  وما  الصناعي  العقار  منظومة  على 

استثمارات.

عن  والعمرة  للحج  الوطني  الديوان  أعلن 
والشركات  للمجموعات  مناقصة  إطالق 
السعودية لتقديم خدمات اإلسكان واإلعاشة 
والنقل ونقل األمتعة للحجاج بمكة المكرمة 
هـ   1444 حج  لموسم  المنورة  والمدينة 
حجاج  شؤون  مكتب  م .وأضاف   2023
عبر  نشر  أمس  له  بيان  في  الجزائر، 
للحج  الوطني  للديوان  الرسمية  الصفحة 
والعمرة بالفايسبوك  أنه كافة المجموعات 
لها  المرخص  السعودية  والشركات 

والنقل  واإلعاشة  اإلسكان  خدمات  بتقديم 
الخدمات  تقديم  في  الراغبة  األمتعة  ونقل 
في  للمشاركة  مدعوون  الجزائر   لحجاج 
مناقصة للتعاقد على خدمات الحجاج عن 
الموقع  من  الشروط  دفتر  سحب  طريق 
والعمرة،  للحج  الوطني  للديوان  الرسمي 
تودع  العروض  أن  إلى  الديوان،  وأشار 
بجدة  الجزائريـــــة  العامة  القنصلية  لدى 
هوندا  شركة  بجــوار  المدينــة  طريق 
خالل  من  الديوان  وأكد  للسيــــارات. 

يوم  حددت  للعملية  أجل  آخر  أن  البيان، 
 12.00 الساعة  على   2023 جانفي   18

منتصف النهار.
دفاتر  عن  الديوان  أفرج  فقد  بالمقابل 
واإلعاشة  باإلسكان  الخاصة  الشروط 
الدفاتر  هذه  وتحدد  الخدمات  وباقي 
الشركات  في  توفرها  الواجب  الشروط 
المؤهلة  السعودية  السكنية  والمجموعات 
اإلسكان  خدمات  لتقديم  لها  والمصرح 
لموسم  الجزائر  حجاج  إسكان  بهدف 

دفتر  ألزم  وقد   ،2023/1444 حج 
كافة  بتلبية  العروض  أصحاب  الشروط 
والعمرة  الحج  وزارة  وتعليمات  شروط 
والسالمة  االمن  ومقتضيات  السعودية 
إسكان  وضوابط  الصحية  والقواعد 
الحجاج والالئحة التنفيذية ألنظمة المباني 
والمساكن المعدة إلسكان الحجاج المحددة 
المملكة  في  الرسمية  الجهات  طرف  من 

العربية السعودية. 
�ش.زمو�ش

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال 
ستكون  التجارة  مصالح  أن  أمس  رزيق 
يقوم  اقتصادي  متعامل  كل  مع  "صارمة 
وتمس  باآلداب  تخل  التي  للمواد  بالترويج 
مع  موازاة  للمستهلك،  المعنوي  بالجانب 
تشديد الرقابة مع مصالح الجمارك والشرطة 
عبر الحدود على السلع المستوردة وتطبيق 
عقوبات جد صارمة على كل من يستورد 

مثل هذه المنتجات.
وقد أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات 
على  العاصمة,  بالجزائر  رزيق,  كمال 
حول  وطنية  تحسيسية  حملة  اطالق 
"المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس 
بالعقيدة والقيم االخالقية للمجتمع الجزائري" 
فئات  مختلف  لدى  الوعي  "نشر  أجل  من 
المجتمع للتصدي النتشار هذه المنتوجات". 
الحملة  هذه  اطالق  خالل  له  تدخل  وفي 
الوطنية تحت شعار "احم عائلتك, حذاري 
ورموز  الوان  تحمل  التي  المنتوجات  من 

أوضح  األخالقية"،  وقيمنا  للعقيدة  منافية 
الوزير أن الهدف يتمثل في حماية المصالح 
المعنوية للمستهلك الجزائري طبقا للمرسوم 
09-03 المؤرخ في فيفري 2009 والمتعلق 

بحماية المستهلك و قمع الغش. 
كافة  فيها  ستساهم  الحملة  هذه  أن  وأكد 
القطاعات اضافة الى التجارة, كالداخلية و 
الشؤون الدينية والمجتمع المدني من خالل 
األسالك  وكذا  المستهلك  حماية  جمعيات 
من  وهذا  وطنيين  وأمن  درك  من  األمنية 
أجل محاربة انتشار هذه المنتوجات، مبرزا 
هذه  النتشار  للتصدي  الوعي  "نشر  أهمية 
المنتجات في األسواق والمحالت وحتى في 

البيوت". 
أن  السياق  ذات  في  الوزير  أفاد  كما 
وعلى  لألسواق  شاملة  مراقبة  عمليات 
وزارة  مصالح  بها  قامت  الحدود  مستوى 
التجارة وبالتنسيق مع مصالح األمن خالل 
وإتالف  بسحب  سمحت  قد  الفارطة  السنة 

دج  مليون  5ر3  بقيمة  وحدة   38.542
تحمل  أطفال  ولعب  مدرسية  أدوات  جلها 
المجتمع  وقيم  للعقيدة  تسيئ  ورموز  ألوان 
الجزائري, باإلضافة الى 4.561 مصحف 
تمس  لونية  تدرجات  صفحاته  على  يحمل 
التجارة،  وزير  أكد  كما  المجتمع.  بعقيدة 
بحد  نفسه  تنطلق  من  المستهلك  أن حماية 
هذه  مثل  يقتني  ال  أن  يجب  والذي  ذاته، 
الذي  االقتصادي  المتعامل  ثم  المنتوجات، 
يلتزم بعدم استيرادها أو صناعتها، ثم تأتي 
مصالح الرقابة المختلفة لالضطالع بدورها 
الرقابي والوقائي في حماية المصالح المادية 

والمعنوية للمستهلك.
 كما أشار وزير التجارة، إلى "الدور الهام 
المهنية  التنظيمات  به  تقوم  أن  المنتظر 
حماية  جمعية  خاصة  المدني  والمجتمع 
األعوان  "توعية  خالل  من  المستهلك". 
في  بمسؤولياتهم  الناشطين  االقتصاديين 
مع  تتعارض  منتوجات  وعرض  استيراد 

جانبه  من  للمواطن".  المعنية  المصالح 
العام للرقابة  تطرق محمد لوحايدية المدير 
التجارة  بوزارة  الغش  وقمع  االقتصادية 
جانبه  في  يرتكز  الذي  الحملة  برنامج  الى 
بالمواقع  إعالن  نشر  على  االعالمي 
اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي 
ومصالحها  بالوزارة  الخاصة  الرسمية 
المستهلك  حماية  جمعيات  وكذا  الخارجية 
االقتصاديين  المتعاملين  لفائدة  يوجه 
حول  والتحسيس  للتوعية  والمستهلكين 
والرموز على  األلوان  انتشار هذه  مخاطر 
أن  وأضاف  وطنيا.  المسوقة  المنتوجات 
جانفي   9 تستمر حتى  التي  الحملة  برنامج 
باأللوان  التعريف  حول  ايضا  سيتمحور 
بالعقيدة  تمس  أن  شأنها  من  التي  والرموز 
والتفرقة  للمجتمع,  األخالقية  والقيم  الدينية 
بينها وبين ألوان الطيف السبعة و كذا تقديم 
المسوقة  المنتوجات  من  نماذج  أو  صور 

التي تحمل ذات األلوان والرموز.

تعبئة كربى لإجناح احلملة 

 وبدوره أوضح زكي حريز رئيس الفدرالية 
الجزائرية للمستهلكين أن الفدرالية ستساهم 
على  بنشاطات  خصوصا  الحملة  هذه  في 
"بخطورة  للتحسيس  المدارس  مستوى 
التي  وااليحاءات  االلوان  و  الرموز  هذه 
المجتمع  تقاليد  و  قيم  الى  بصلة  تمت  ال 
المعنوية  بالمصالح  وتضر  الجزائري 
ضمن  هذا  و  االطفال"  وخاصة  للمستهلك 
ووزارة  الجمعية  تربط  اتفاقية  إطار 
أمين  بدريسي  أما عصام  الوطنية.  التربية 
والحرفيين  للتجار  العام  باالتحاد  وطني 
على  االتحاد  "حرص  أكد  فقد  الجزائريين 
انجاح الحملة من خالل توعية كافة التجار 
بعدم تسويق مثل  االقتصاديين  والمتعاملين 
"في  قال-  -كما  والمساهمة  المنتجات  هذه 

أخلقة الحياة التجارية.«
�ش. زمو�ش
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بادي�س قندوز يعلن عن اإطالق الوكالة الوطنية للعقار القت�شادي قريًبا ويك�شف:

 3مناطق �سناعية للم�ستثمرين
 بـ 3 واليات باتت جاهزة  

ك�شف م�شت�شار املدير العام للوكالة الوطنية للو�شاطة وال�شبط العقاري، بادي�س قندوز،  اأم�س اإطالق الوكالة الوطنية للعقار القت�شادي 

قريًبا، موؤكدا اأنه هذه الوكالة �شت�شمح بتفعيل حركية املناطق ال�شناعية اجلديدة ومنظومة ال�شتثمار، معلنا عن جاهزية 3 مناطق 

�شناعية للم�شتثمرين بكل من بومردا�س، بجاية، وتلم�شان.

�ش.زمو�ش

عون يدعو املتعاملني لرفع 

قدراتهم الإنتاجية وتقليل 

ال�شترياد ويعلن:

بدء �إنتاج �أقالم 
�الأن�سولني �عتبار� 
من �الأ�سبوع �ملقبل 

أعلن وزير الصناعة الصيدالنية علي عون 
إنتاج  وحدة  أن  العاصمة  بالجزائر  أمس 
لمجمع  التابعة  "بيوتيرا"    األنسولين  أقالم 
 15 قبل  اإلنتاج   «Biocare»ستشرع في 

جانفي الجاري.
إلى  بها  قام  وتفتيش  عمل  زيارة  خالل  و 
عبد  سيدي  في  سانوفي  اإلنتاج  مركب 
الجزائر  والي  رفقة  )الجزائر-غرب(  هللا 
عون  صرح  رابحي,  النور  عبد  العاصمة 
أن هذه الوحدة اإلنتاجية "جاهزة فعال". كما 
اإلنتاج  في  الوحدة  هذه  "ستشرع  قائال  أكد 
بحلول 10 أو 15 جانفي 2023". وستكون 
هذه الوحدة األولى التي تضمن انتاجا محليا 
االستخدام  ذات  للحقن  القابل  لألنسولين 
الواحد لمرضى السكري . بالمقابل أمر وزير 
مسؤولي  عون  علي  الصيدالنية  الصناعة 
قادته  زيارة  خالل  لألدوية  سانوفي  مؤسسة 
اإلنتاجية  قدراتهم  برفع  المؤسسة  لهذه 
لتحل  المضافة  القيمة  ذات  األدوية  ودمج 
الشركة  مدراء  ذّكر  كما  االستيراد.  محل 
بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتوفير المواد المنتجة 
المستوردة من قبل مؤسستهم، من خالل  أو 
الصيدالنية  للمؤسسات  الصارمة  المراقبة 
سيدي  إنتاج  وحدة  وتضم  بالجملة.  للتوزيع 
إنتاج  خطوط  ستة  المؤسسة   لذات  عبد هللا 
03 خطوط لألقراص، خطين لألكياس وخط 
لألشكال السائلة بقدرة إنتاجية إجمالية تفوق 
منصة  تعد  كما  سنوًيا.  علبة  100مليون 
المستوى  على  الرابعة  سانوفي  توزيع 
الوطني إذ توزع وتسوق أزيد من 88 مليون 
لإلشارة  محلًيا.   منتجة  87%منها  بيع  وحدة 
علي  الصيدالنية  الصناعة  وزير  شرع  فقد 
الجزائر  والية  والي  رفقة  أمس  يوم  عون 
محمد عبد النور رابحي والوفد المرافق له، 
المؤسسات   لبعض  تفّقدية  ميدانية  زيارة  في 
الصناعي  القطب  مستوى  على  الصيدالنية 
شمل  وقد  الجزائر،  بوالية  هللا،  عبد  لسيدي 
الزيارة خمس مؤسسات متخصصة  برنامج 
المستلزمات  و  الصيدالنية  المواد  إنتاج  في 
الطبيّة و يتعلّق االمر بالمؤسسات :سانوفي، 
إبراهيم،  عبدي  لألدوية،  الكندي  مؤسسة 
وقف  كما  العربية،  والدار   ، فارما  ميدي 
الوزير على مدى تقدم أشغال مركز البحت 
والتطوير التابع للمجمع صيدال. وتندرج هذه 
الزيارة ضمن االستراتيجية الجديدة للنهوض 
بقطاع الصناعة الصيدالنية، من خالل تعزيز 

اإلنتاج المحلي لتغطية السوق الوطني.
�ش. زمو�ش

فيما مت الفراج عن دفاتر ال�شروط املتعلقة بهذه اخلدمات 

مناق�سة للمتعاملني �ملتخ�س�سني 
يف �الإ�سكان و�الإعا�سة ملو�سم حج 1444 

رزيق يعلن عن �شحب واإتالف 38.542 وحدة جلها مواد مدر�شية 

"حرب" �سّد كل من يروج ملنتجات مت�س بالعقيدة و�لقيم �الأخالقية



بجاية:

غلق الطريق االجتنابي للوزن 
الثقيل على ببلدية �سوق االإثنني

أغلقت السلطات المحلية لوالية بجاية بداية من  نهار أمس الطريق 
إلنجاز  اإلثنين  سوق  بلدية  مستوى  على  الثقيل  للوزن  االجتنابي 

أشغال إعادة تهيئته.
في  وضعتها  التي  الالفتة  عبر  العمومية  األشغال  مديرية  وأفادت 
الطريق، بأنها ستغلق بداية من  نهار أمس الطريق االجتنابي للوزن 
الثقيل الرابط بين الطريق الوطني رقم 09 والطريق الوطني رقم 
43 وبالضبط على مستوى بلدية سوق اإلثنين، بسبب وجود أشغال 
إعادة تهيئة الطريق. وأوضح نفس المصدر بأنه تم تحويل حركة 
المرور لمركبات الوزن الثقيل عبر الطريق الوطني رقم 09 الرابط 
بين واليتي بجاية وسطيف مرورا بوسط بلدية سوق اإلثنين. مضيفا 
بأن الطريق سيظل مغلقا أمام حركة المرور إلى غاية نهاية األشغال.
�س.ز

للتكفل باملتعاملني االقت�صاديني 

التابعني لبع�ض بلديات الوالية

املركز الوطني لل�سجل 
التجاري يفتتح فرع

 حملي جديد بوالية اجلزائر
يفتتح المركز الوطني للسجل التجاري،  اليوم بالجزائر العاصمة، 
لبعض  التابعين  االقتصاديين  بالمتعاملين  للتكفل  محليا جديدا  فرعا 

بلديات الوالية، حسبما أفاد به أمس، بيان للمركز.
وجاء في البيان انه "في إطار سياسة تقريب المواطن من اإلدارة 
سيقوم المركز الوطني للسجل التجاري بفتح فرع محلي جديد على 
مستوى والية الجزائر، الكائن ببلدية سيدي محمد، 30 شارع النقيب 
مناني، إبتدءا من اليوم االربعاء 4 جانفي 2023". وأوضح المصدر 
والمتعاملين  بالتجار  سيتكفل  الجديد  المحلي  الفرع  هذا  ان  ذاته 
المدنية، محمد  ببلديات سيدي محمد،  مقراتهم  الكائنة  االقتصاديين 
عكنون،  بن  داي،  حسين  االبيار،   ، رايس  مراد  بئر  بلوزداد، 
أكد  المعلومات،  من  وللمزيد  المقارية.  بلدية  و   حيدرة  المرادية، 
البيان، ان المركز الوطني للسجل التجاري، يبقى تحت تصرف كل 

التجار والمتعاملين االقتصاديين المعنيين.
�ض.زمو�ض

لناحية �صرق البالد

 300متناف�س يف البطولة 
اجلهوية للروبوت 

والذكاء اال�سطناعي
والذكاء  للروبوت  الجهوية  البطولة  في  متنافس   300 يشارك 
االصطناعي لناحية شرق البالد يوم الخميس المقبل بالقاعة المتعددة 
علم  ما  بقسنطينة، حسب  فياللي  بحي  بلقاسم  برشاش  الرياضات، 

أمس من المنظمين.
سرارمة،  مريم  لقسنطينة،  العلمي  التميز  نادي  رئيسة  وأوضحت 
ل)واج( أن هذه البطولة الجهوية التي بادر إليها ذات النادي تنظم 
ومنظومة  قسنطينة  لوالية  والرياضة  الشباب  مديرية  مع  بالتنسيق 
ذكية  “طاقة  شعار  تحت  العاصمة  للجزائر  التعليمي  الروبوت 
ما  أعمارهم  تتراوح  متنافس   300 مشاركة  ستعرف  ذكي”  لجيل 
بين 4 و 16 سنة يمثلون 10 واليات. وأبرزت ذات المتحدثة أن 
الوطنية  للبطولة  مؤهلة  تصفيات  بمثابة  الجهوية هي  البطولة  هذه 
لموسم  بقطر   14 ال  العربية  للبطولة  بدورها  المؤهلة  الخامسة 
2023. وتتمحور هذه البطولة الجهوية حسب، سرارمة، حول حل 
مشاكل الطاقة باستعمال الروبوت والذكاء االصطناعي، مشيرة في 
البطولة بقسنطينة يدخل في إطار  إلى أن إجراء هذه  السياق  ذات 
التحضير الحتضان البطولة العربية في المواسم القادمة بالجزائر. 
المنافسات تعد فرصة الكتشاف مواهب في هذا  وأضافت أن هذه 
الروبوت  بمجال  االهتمام  على  والشباب  األطفال  وحث  المجال 

والذكاء االصطناعي.
�ض.زمو�ض

العا�صمة:

انقطاع املاء باأربع بلديات
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن قيامها  يوم أمس 
بإصالح عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع ببلدية باش جراح.

وأوضحت "سيال" في إشعار لها بأن إصالح هذا العطب  تم أمس 
بداية من الساعة التاسعة صباحا ولمدة أربع وعشرين ساعة، مشيرة 
إلى أن هذه األشغال ستتسبب في وقف عملية التزويد بالماء الشروب 
وبوروبة  وباش جراح  قسنطينة  القبة وجسر  بلديات  على مستوى 
الشروب  بالمياه  التزويد  إعادة  بأن عملية  جزئيا.  وأكدت "سيال" 

ستستأنف تدريجيا عند نهاية األشغال.
�س.ز
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حياة �صرتاح

وأوضحت مصالح األمن ذاتها في بيان صدر عنها أمس الثالثاء أنه قد تم 
الوالية  أمن  إلى مصالح  الواردة  النداءات  لجميع  االستجابة  ذلك  إثر  على 
و  المواطنين  بانشغاالت  بالتكفـل  الالزمة،  اإلجراءات  اتخاذ  خالل  من 
اإلصغاء الستفساراتهم توجيههم و مساعدتهم، و اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بشأن األشخاص المشتبه فيهم لقيامهم بأفعال إجرامية و ذلك بعد استغالل 

مضامينها.
كما تم حسب ذات البيان استغالل المكالمات الواردة إلى مصالح أمن الوالية 
الوطني  لألمن  اإلتصالية  الدعائم  بمختلف  لتذكيرهم  المواطنين،  قبل  من 
الموضوعة تحت تصرفهم و في خدمتهم للتواصل الدائم مع مصالح الشرطة 

طيلة أيام األسبوع و على مدار 24 سا/ 24سا.
وذكر البيان أن ذات المصالح و خالل شهر نوفمبر الماضي من نفس السنة 
استقبلت )2767( مكالمة هاتفية عبر مختلف الخطوط الهاتفية الخاصة بأمن 
الوالية الموضوعة تحت تصرف المواطنين، كالرقم األخضر 1548 خط 
النجدة 17، الخط األخضر 104 و كذا المحوالت الهاتفية، منها : )1602( 
مكالمة هاتفية عبر الرقم األخضر 1548،)481( مكالمة هاتفية عبر خط 

النجدة 17، )684( مكالمة عبر المحوالت الهاتفية.
وفي إطار الجهود الميدانية المبذولة من قبل مصالح الشرطة القضائية بأمن 
معالجة  تم  أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة  لمحاربة  األغواط،  والية 
)166( قضية خالل شهر نوفمبر من عام 2022 تورط فيها             )226( 
المعالجة  بالقضايا  الخاصة  القضائية  اإلجراءات  ملفات  إتمام  بعد  شخص، 
العدالة، أودع )26( شخص منهم الحبس  المتورطين فيها أمام  وبعد تقديم 

المؤقت، أما البقية فقد صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة.

أين تم تسجيل )28( قضية عولجت في إطار الجنايات و الجنح ضد األموال 
إيداع  تم  العدالة  أمام  تقديمهم  بعد  )41( شخص،  فيها  تورط  والممتلكات، 
)06( أشخاص، مع صدور أحكام قضائية مختلفة في حق البقية، أما فيما 
يخص الجنايات والجنح ضد األفراد فقد تم معالجة )66( قضية، تورط فيها 
قضائية   أحكام  حقهم  في  العدالة صدرت  أمام  تقديمهم  بعد  )90( شخص، 

مختلفة.
 )22( معالجة  تم  فقد  العمومي  الشيء  الجنح ضد  و  الجنايات  لـ  وبالنسبة 
العدالة  صدرت في  أمام  تقديمهم  فيها )35( أشخاص، بعد  قضية، تورط 

حقهم أحكام قضائية  مختلفة.

تّدعم قطاع النشاط االجتماعي بوالية البليدة خالل 
سنة 2022 بإنشاء خمسة مراكز طبية اجتماعية 
كانت  والتي  الخاصة  االحتياجات  بذوي  للتكفل 
سابقا مقرات لجمعيات.و قد أبدت مديرية النشاط 
االجتماعي و التضامن سنة 2022 موافقتها على 
طلبات إنشاء خمسة مراكز متخصصة في مساعدة 
فئة ذوي االحتياجات الخاصة قدمتها جمعيات بعد 
في  المحددة  الشروط  لجميع  استيفائها  من  التأكد 
المرسوم التنفيذي رقم 235/21 المؤرخ في 26 
ماي 2021 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات 
و  تنظيمها  و  االجتماعية  الطبية  و  االجتماعية 
سيرها و مراقبتها,، حسبما  نقلته واج أمس عن 
المرسوم  يسمح  و  بهاليل.  محمد  القطاع,  مدير 
الجمعيات  طرف  من  المؤسسات  هذه  تنشأ  أن 
المؤسسة  اإلنساني  و  االجتماعي  الطابع  ذات 
تطبق  كأن  ذلك  معايير  و  و حدد شروط  قانونا, 
الوطني  التضامن  وزارة  تقررها  التي  البرامج 
المرسوم  نفس  وحدد  المعنية.  بالفئة  التكفل  في 
في  االجتماعية  الطبية  و  االجتماعية  المؤسسات 
مؤسسة األطفال المسعفين, واالشخاص المعوقين, 
واالشخاص المسنين, و مؤسسات استقبال الفتيات 
و النساء في وضع صعب أو في شدة. وأوضح 
تخفيف  في  ستساهم  الجديدة  المراكز  أن  بهاليل 
التكفل  في  المتخصصة  المراكز  على  الضغط 
األطفال  السيما  الخاصة  االحتياجات  بذوي 
المتخلفين  وكذا  التوحد  باضطراب  المصابين 
أكثر  المؤسسات  هذه  عدد  ارتفاع  متوقعا  ذهنيا, 
من  الكبير  العدد  إلى  بالنظر   2023 سنة  خالل 
الشأن.  هذا  في  المديرية  تستقبلها  التي  الطلبات 
إنشاء  أودعت طلبات  التي  الجمعيات  بين  و من 
هذا النوع من المراكز, جمعية األمل التي تعنى 
بالنساء بدون مأوى و التي تتكفل حاليا بنحو 20 
بسبب  الموافقة  على  تحصل  لم  ولكنها  إمرأة, 
"ضيق مقرها" الواقع وسط مدينة البليدة, حسب 
واستنادا  المسؤول.  نفس  قدمها  التي  التفاصيل 
المتخصصة  المراكز  هذه  على  يشرف  لبهاليل, 
التي يتابع نشاطها مفتشين من المديرية, طاقم من 
المؤطرين و األطباء المختصين على غرار أطباء 
ضمان  قصد  النطق,  في  مختصين  و  نفسانيين 
التكفل األمثل بهذه الفئة من األطفال التي تحتاج 
معها.   التعامل  في  خاصة  طريقة  و  عناية  إلى 

المديرية  تحرص  الفئة  بهذه  التكفل  إطار  في  و 
ذوي  يحتاجها  التي  األجهزة  مختلف  توفير  على 
االحتياجات الخاصة من الكبار و الصغار بحسب 
الميزانية المتوفرة و التي ال تكفي لتغطية جميع 
إستنادا  طلب،   300 عددها  ناهز  التي  الطلبات 
باألطفال  للتكفل  "التحدي"  مركز  ويعد  لبهاليل. 
المصابين باضطراب التوحد من بين المؤسسات 
الجديدة وهو يوفر المعالجة الطبية والنفسية وكذا 
البالغة  المصابين  لألطفال  االجتماعية  المرافقة 
مسؤوله  حسب  سنة,   16 و   4 بين  ما  أعمارهم 
الجديد  المرفق  هذا  ويشكل  رحال.  رشيد  األول 
الذي يتكفل حاليا بأكثر من 50 طفال, "فضاء هاما 
لتنمية قدراتهم الحركية و المعرفية", كما أوضح 

رحال. وقال بهاليل أن مديرية الشؤون االجتماعية 
و التضامن "تحرص" على توفير مختلف األجهزة 
التي يحتاجها ذوي االحتياجات الخاصة من الكبار 
و الصغار, حسب الميزانية المتوفرة و التي قال 
أنها ال تكفي لتغطية جميع الطلبات . كما أشار إلى 
بتوزيع  الماضية  السنة  قامت خالل  المديرية  أن 
50 جهازا خاصا بهذه الفئة, على غرار الكراسي 
المتحركة العادية واآللية للكبار والصغار, والتي 
توزع حسب األولوية التي تحدد على رأس القائمة 
فئة األطفال المتمدرسين من ذوي الدخل المحدود 
أيضا  وزعت  و  الظل.  بمناطق  القاطنين خاصة 

دراجات نارية مجهزة خاصة بالصغار.
�ض.زمو�ض/ واج

البليدة:

خم�سة مراكز طبية اجتماعية جديدة يف 2022

خالل �صهري نوفمرب ودي�صمرب من ال�صنة املا�صية 2022، اأمن االأغواط:

ت�سجيل 5116 مكاملة عرب الرقم االأخ�سر 
1548 ورقم النجدة 17 لل�سرطة

ا�صتقبلت م�صالح اأمن والية االأغواط خالل �صهر دي�صمرب املا�صي من �صنة 2022، )2349( مكاملة هاتفية عرب خمتلف اخلطوط 

الهاتفية اخلا�صة باأمن الوالية املو�صوعة حتت ت�صرف املواطنني، كالرقم االأخ�صر 1548 خط النجدة 17، اخلط االأخ�صر 104 و 

كذا املحوالت الهاتفية، منها : )1473( مكاملة هاتفية عرب الرقم االأخ�صر 1548،)431( مكاملة هاتفية عرب خط النجدة 17، )445( 

مكاملة عرب املحوالت الهاتفية.

لفائدة عدد من مناطق الظل بوالية اإيليزي

اإطالق اأ�سغال اإجناز 
م�سروع حمطة لتوليد الكهرباء

سيتم في القريب إطالق أشغال إنجاز مشروع محطة لتوليد الكهرباء لفائدة عدد من مناطق الظل 
بوالية إيليزي، حسبما استفيد أمس األول لدى مسؤول في قطاع الطاقة والمناجم بالوالية.

وتم اختيار أرضية هذا المشروع الطاقوي على مستوى منطقة "إيفلي" المجاورة للطريق الوطني 
رقم )3 ( الرابط بين واليتي إيليزي وجانت لكونها تقع بالقرب من أغلب مناطق الظل بالجهة 
من أجل ضمان تموين أكبر عدد ممكن من سكان تلك المناطق المعزولة بهذه الطاقة الحيوية. 
ويرتقب أن يضمن هذا المشروع الذي رصد له غالفا ماليا بقيمة 3.6 مليار دج في مرحلة أولى 
تموين مناطق "فضنون" و"إيميهروا" و"إيفني" البعيدة عن شبكات توزيع الكهرباء بمسافات 50 
كلم و70 كلم و40 كلم على التوالي، إلى جانب برمجة إيصال الكهرباء أيضا إلى مناطق أخرى، 
كما جرى شرحه.  كما يساهم اختيار الموقع الذي سيحتضن هذا المشروع المرتقب في ترقية 
نشاط اإلستثمار بالمنطقة على غرار تجسيد مشاريع محطات الخدمات والفنادق ومنشآت سياحية، 
المحور، وفق ذات المصدر. وفي سياق ذي  وأيضا تطوير خدمات شبكات اإلتصال عبر هذا 
صلة فقد استفادت مناطق الظل "أوهانت" و"تيافتي" ببلدية إن أميناس )240 كلم شمال الوالية( 
وكذلك مناطق" "تيمروالين" )دائرة الدبداب( و"فضنون"، جنوب الوالية من مشاريع توزيع الغاز 
الطبيعي، حيث رصد لتلك العمليات مبلغا ماليا قدره 680 مليون دج، حسب المسؤول ذاته. ودائما 
في إطار برامج التنمية لمناطق الظل فقد أنجزت مشاريع محطات الطاقة الشمسية الجماعية على 
"تماجرت  وبمنطقتي  الوالية(  كلم عن   210( و"تيهوبار"  "إيميهروا"  منطقتي  من  كل  مستوى 
الشرقية" و"تماجرت الغربية" )310 كلم عن مقر الوالية(, إستنادا إلى المصدر ذاته. وتندرج 
تلك المشاريع الطاقوية في إطار جهود الدولة لتنمية مناطق الظل وفك العزلة وأيضا استجابة 

النشغاالت السكان، حسبما أشير إليه.
�ض.زمو�ض/ واج
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ن�صيحة طبية

ن�سائح للعودة اإىل النوم بعد اال�ستيقاظ
يقول خبراء النوم إنَّ االستيقاظ قبل دقائق أو حتى ساعات من المنبه ليس ظاهرة جديدة؛ 
ولكنَّه يمكن أن يسبِّب للناس إزعاجاً رهيباً، وقد أدت عوامل اإلجهاد اإلضافية الناجمة 

عن استمرار الجائحة إلى تفاقم معاناتنا الجماعية من أجل النوم.
وجدت إحدى الدراسات أنَّ الذين يعانون األرق يمكن أن يكون لديهم مزيج من "اليقظة 
أنَّ بعض  الباكر"، وقد وجدت أيضاً  أنَّه "اليقظة في الصباح  الليلية" وما يصنف على 
األشخاص قد يعانون اليقظة المبكرة دون أعراض األرق األخرى، مثل "صعوبة الشروع 
في النوم" و"اليقظة الليلية" و"النوم غير المريح"؛ بمعنى النوم الذي ال يكون كافياً حتى 

مع الساعات الموصى بها.
في حين أنَّ عالجات األرق تشمل العالج السلوكي المعرفي واألدوية، يمكن أن يكون 
للنصائح اليومية األخرى تأثير في اليقظة في الصباح الباكر، ويمكن الضطراب النوم 

الحاد أن يؤدي دوراً لدى شخص ال يعاني األرق المزمن لكن يستيقظ في وقت مبكر.
يقترن االستيقاظ المستمر قبل رنين المنبه بإحباط هائل من عدم القدرة على العودة إلى 
النوم مجدداً، ويمكن أن يسبب اإلجهاد شعوراً بالعزلة واإلنهاك التام؛ إذ يكون له أولوية 

أكبر من مشكلة النوم األولية.
إذاً، ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك؟

إليك بعض النصائح:
1- ال تراقب الساعة أو هاتفك:

إذا استيقظت فجأة - في وقت أشبه بساعات الصباح الباكر - قاوم التحقق من الساعة؛ فقد 
يتسبب اكتشاف أنَّ الساعة 3 صباحاً عند ضبط المنبه على الساعة 7 صباحاً في زيادة 

التوتر بشأن ساعات النوم التي كنت تأمل الحصول عليها.
2- انهض من الفراش:

المفارقة هي أنَّ الخبراء يوصون بالنهوض من الفراش حتى في الثالثة صباحاً، حيث 
تقول تروكسيل: "تخلَّ عن فكرة العودة إلى النوم عندما تفعل ذلك وتتخلص من فكرة أنَّ 

النوم يحتاج إلى مجهود، فمن المرجح أن تعود إلى النوم.«
ل ما يفلح وما ال يفلح: 3- سجِّ

يوصي داسغوبتا بالمراقبة ليس لوقت ذهابك إلى الفراش واستيقاظك في ليلة معينة فقط، 
لكن أيضاً للتقنيات المهدئة والعوامل البيئية وحتى التغذية والتمرينات الرياضية الروتينية 

التي بدت أنَّها تساعدك على النوم في ذلك اليوم.
ف بهدوء: 4- تصرَّ

قد يجد آخرون أنَّ اليوغا أو التأمل أو القراءة يمكن أن تساعد عندما يستيقظون قبل المنبه، 
والمفتاح هنا أيضاً هو النهوض من الفراش.

ال تنجح التقنيات نفسها مع الجميع، لكنَّ ممارسة االستراتيجيات المختلفة التي قد تؤثِّر في 
النوم أمر بالغ األهمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى بناء روتين جيد، وتقول روبينز: 
"تعامل مع األمر بهدوء، فهذا هو السبب الستخدامنا الواعي لكلمة طقوس قبل النوم ألنَّها 

استراتيجيات مثالية تدمجها في روتينك؛ فهي مجموعة أدواتك.«
إذا استمرت المشكلة ألكثر من ثالث مرات في األسبوع لمدة ثالثة أشهر، توصي روبينز 
بالتحدث إلى اختصاصي النوم، وقد يتطلَّب األمر أكثر من مجرد تغيير بسيط في العادة.

ت�سقق القدمني عند االأطفال
 متى ي�ستدعي زيارة الطبيب؟

يصاب بعض األطفال بتشقق في الجلد الُمغطي لمنطقة باطن القدمين، يحدث ذلك حين 
يرتدى الطفل جوارب أو أحذية مبللة أو ثقيلة، خاًصة مع انحفاض درجات الحرارة في 
فصلي الخريف والشتاء، ما يتسبب في تكون شقوق قد تصل إلى أن تكون عميقة ومؤلمة.

أعراض تشقق القدمين عند األطفال
- يظهر الجلد بحالة خشنة وجافة.

- تظهر اإلصابة في كعب القدم أو األصابع الكبيرة.
- يمكن أن تظهر اإلصابة في أخمص القدمين، هو المنطقة الموجودة في الجانب السفلي.

أسباب تشقق القدمين عند األطفال
- الصابون، كثرة االستحمام بالصابون يزيل من قدم الطفل الزيوت الطبيعية الموجودة 
به، التي بمجرد اختفائها ال يستطيع الجلد االحتفاظ بالرطوبة، ما يتسبب في التهاب الجلد 

التحسسي.
- الطقس البارد، يتسبب فيّما يسمى بحكة الشتاء، التي تتسبب في جفاف البشرة.

- تلعب الوراثة أيًضا دوًرا في جفاف الجلد.
- اإلصابة باإلكزيما، يعاني األطفال المصابون باألكزيما من بشرة جافة جًدا ومصابة 

بحكة.
متى يستدعي تشقق القدمين عند األطفال زيارة الطبيب؟

تشير األعراض التالية إلى ظهور عدوى، ما يستدعي الزيارة العاجلة لطبيب األطفال:
- ألم شديد.

- تورم أو دفء في باطن القدم أو احمرار.
- خطوط حمراء في المنطقة.

- خروج صديد أو قيح، عبارة عن مادة بيضاء.
- حمى.

- نزيف من التشقق.
- صعوبات في المشي أو الوقوف على القدم المصابة.

�صحة طفلك
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فوائد شرب الماء الدافئ:

إليك مباشرًة هذه الفوائد العشر التي يقدمها لك شرب الماء الدافئ:
1- ُيخفف الماء الدافئ آالم البطن:

لمعظم  مزعجة  مشكلة  المؤلمة  الشهرية  الدورة  تقلصات  تعد 
التقلصات،  تلك  الدافئ على تخفيف  الماء  النساء، ويساعد شرب 
وبالنسبة ألي شخص يعاني من ألٍمٍ في البطن، فإنَّ الماء الساخن 
سيساعد على ارتخاء العضالت التي تسبب األلم مما يقلل من ألمنا 

وانزعاجنا.
2- ُيساعد على حرق الدهون:

بشكل  منها  والتخلص  الدهون  تحليل  على  الساخن  الماء  يساعد 
الموضوع،  هذا  بشأن  قلياًل  مترددين  الباحثون  يزال  وما  أسرع، 
واحد  كوب  في  بارداً  ماًء  وضعت  إذا  سيحدث  ماذا  راقب  لكن 
وأضفت له بعض الدهون ثم وضعت الماء الساخن في كوب آخر 
به دهون؛ ستتجمد الدهون الموجودة في الماء البارد وتبقى، بينما 

تذوب الدهون الموجودة في الماء الساخن، أال يبدو ذلك منطقياً؟
3- ُينقي البشرة:

إنَّ الماء مطهر طبيعي للسموم؛ وذلك ألنَّه يطرد السموم والشوائب 
ب  من أجسامنا مما يساعد بدوره على تعزيز صحة البشرة، جرِّ
الدافئ  الماء  من  كوٍب  إلى  الليمون  من  شريحًة  إضافة  أيضاً 

وستحصل على تأثيٍر مضاعف مضاد للسموم.
4- يخفف ألم البلعوم:

أشبه  فهو  البلع؛  عند  ألماً  ويُسبب  جداً  مزعج  البلعوم  التهاب  إنَّ 
بإحساس ابتالع شفرة حالقة، ويعدُّ شرب الماء الساخن أو حتى 
الدافئ قلياًل عالجاً رائعاً لذلك؛ لذا أضف له القليل من ملح البحر 

وتمضمض قلياًل لتهدئة آالم البلعوم.
5- يساعد على عالج القشرة:

ال أحد يحب قشرة الرأس، فأولئك الذين يعانون من قشرة الرأس 
من  بالحرج  دائماً  ويشعرون  اللون  داكنة  ثياباً  يرتدون  ما  نادراً 

القشور المتساقطة من رؤوسهم، إنَّ شرب الماء الدافئ إلى الساخن 
ب أيضاً  يقلل من هذه المشكلة من خالل ترطيب البشرة؛ لذا جرِّ
الهند  جوز  زيت  من  بعضاً  وربما ضع  قوة  أقل  شامبو  استخدام 
على فروة رأسك، ومن المؤكد أنَّ ذلك سيخفف أيضاً من القشرة.

6-  يقلل التجاعيد:
األسباب  لماليين  إليه  نحتاج  فنحن  لصحتنا،  الماء ضروريٌّ  إنَّ 
لكن األهم بينها هو أنَّه يمنع الجلد من االنكماش ويقلل التجاعيد؛ 
فمن منا ال يريد بشرًة ناعمًة ونضرة؟ فعندما تكون بشرتنا ناعمًة 

ومتوهجة، نبدو أصغر سناً ونشعر بأنَّنا كذلك أيضاً.
ن االستقالب: 7-  يحسِّ

يمثل معدل االستقالب مشكلًة بالنسبة إلى معظم الناس، ولن يعالج 
شرب الماء الساخن المشكلة تماماً ولكنَّه سوف يساعد قلياًل؛ فعندما 
نشعر بالجفاف، فإنَّنا نفتقر إلى الطاقة والحيوية؛ لذا زد كمية الماء 

التي تتناولها وراقب كيف سيتحسن معدل استقالبك.
ن صحة الشعر: 8-  يحسِّ

وفقاً لبعض األبحاث، فإنَّ شرب الماء الساخن يزيد من نشاط جذور 
الشعر ويمنحك شعراً حريرياً والمعاً ويحفز النمو أيضاً، فإذا كان 
العالج  ب هذا  الشعر، جرِّ تساقط  تعاني من  أو  باهت  لديك شعر 

الطبيعي واكتشف ما إذا كان مفيداً لك، فلن تضرك المحاولة.
ن دوران الدم: 9-  ُيحسِّ

يحفز الماء الساخن دوران الدم وتوزيع األوكسجين بالتساوي إلى 
أنَّ ضعف  المعروف  فمن  إليه،  تحتاج  التي  الجسم  أجزاء  جميع 
الدورة الدموية يُسبب عدداً ال يحصى من المشكالت الصحية؛ لذا 

اشرب الماء وحافظ على تدفق الدم.
10-  ُيعالج اإلمساك:

يعدُّ الماء الساخن حتى اآلن أفضل عالٍج طبيعي لإلمساك؛ وذلك 
ويعزز  االنزعاج  تخفيف  على  ويساعد  لألمعاء،  جداً  مفيد  ألنَّه 

حركة األمعاء الصحية.

الّطعام  طهي  أثناء  الغار  ورق  باستخدام  النساء  من  الكثير  تقوم 
لدورِه الكبير في إعطاء الّطعام رائحة شهيّة ومميزة، ولكنتعرف أي 
فوائد أخرى لورق الغار؟ فيمايلي سنتعّرف على الكثير من الفوائد 

الصحيّة الُمهمة التي يُقِدمها ورق الغار لجسم اإلنسان.
1- تحسين وظيفة القلب:

تحتوي أوراق الغار على ُمرّكبات قيّمة مثل روتين، الساليسيالت، 
القلب،  وظيفة  تُحسن  التي  النباتية  والمغذيات  الكافيك،  حامض 

وتوفر حمايّة ضد أمراض القلب واألوعيّة الدمويّة.
2- تخفيف األلم:

باحتوائِه على خصائص  الغار  الُمستخرج من ورق  الزيت  يتميّز 
ُمضاّدة لاللتهاب والتي بدورها تقوم بالتخفيف من األلم الناتج عن 
النصفي  والُصداع  والروماتيزم،  المفاصل  والتهاب  القدم،  التواء 

وغيرها من اآلالم الشديدة.
3- تمنع العيوب الُخلُقّية:

للجنين  الُخلُقيّة  التشوهات  الحماية من حدوث  الغار في  يُفيد ورق 
قبل  باستخدامِه  يُنصح  لذلَك  الفوليك،  وذلك الحتوائه على حمض 

فترة الحمل بثالثة أشهر.

4- تنظيم الدورة الشهرّية:
يُساعد ورق الغار في تنظيم الدورة الشهريّة، ويُحافظ عليها ُمنتظمة 
اإلفرازات  عالج  في  الكثيرة  لخصائصِه  باإلضافة  وطبيعيّة، 

المهبليّة.
5- ُمحاربة السرطان:

وُمضادات  واإليجينول  الكافيك  حمض  على  الغار  ورق  يحتوي 
السرطان  بأمراض  اإلصابة  من  كبيرة  حمايّة  تُوفر  التي  األكسدة 
انتشار خاليا  أنُّه يحتوي على مواد تُساعد في منع  الُمختلِفة، كما 

سرطان ُعنق الّرحم.
6- عالج مرض الُسكر:

يُساعد ورق الغار على انخفاض مستوى الُسكر في الّدم، كما أّن 
الجسم  تُساعد  الغار  ورق  في  الموجودة  لألكسدة  الُمضادة  المواد 
للُمصابين  ُمناسباً  ِعالجاً  يجعلُه  مّما  األنسولين،  مادة  إنتاج  على 

بمرض الُسكري.  
7- ُيساعد في عالج الجروح:

وُمعالجة  والحشرات،  األفاعي  لدغات  لعالج  الغار  ورق  يُستخدم 
ُمختلف االلتهابات الجلديّة، فهو لديِه خصائص ُمضاّدة للفطريات 

والبكتيريا، ويُساعد في عالج الجروح.
8- عالج اإلنفلونزا:

تتميّز أوراق الغار بقدرتها الكبيرة في معالجة اإلنفلونزا وأمراض 
الجهاز التنفسي، عن طريق غلي المياه ووضع ثالث ورقات من 

الغار واستنشاق البُخار الُمتصاعد لًمدة عشر دقائق.
يُقِدُمها  التي  الصحيّة  الفوائد  من  الكثير  فُهناك  رأيَت عزيزي  كما 

ورق الغار لجسم اإلنسان.
لذلَك عليَك استغالل ورق الغار للحفاظ على صحتَك وصحة عاِئلِتَك 
من ُمختلف أنواع األمراض التي يُمكن أْن تتعرض لها أنَت أو أي 

أحد من أفراد عائلتَك.

�صحتك

الطب البديل
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القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  تعرض 
الذعة،  النتقادات  إنفانتينو،  جياني  السويسري 
بعد أخذه صورة "سيلفي" بجانب أبناء األسطورة 
االنتقادات  وتواصلت  بيليه،  الراحل،  البرازيلي 
السابقين  "السيليساو"  نجوم  من  مجموعة  لتشمل 

والحاليين.
أمس،  البريطانية،  تايمز"  "ذا  وتطرقت صحيفة 
وموجة  البرازيل  في  السائد  العام  الرأي  إلى 
الغضب التي جاءت على ضوء هذه التصرفات، 
إنفانتينو صورة  التقاط  أن  بيليه  اعتبر عشاق  إذ 
الئق،  غير  تصرف  اللحظة  تلك  في  أبنائه  مع 
على  شديد  حزن  لحظات  يعيشون  أنهم  خاصة 

فقدان والدهم، وقبل ساعات قليلة من دفنه.
تذكارية  صورة  بأخذ  سعيداً  السويسري  وظهر 
بيليه  أبناء  أحد  ابتسم  بينما  الحدث،  هذا  خالل 
البرازيليين  يعجب  لم  ما  وهو  التصوير،  لحظة 

وعشاق كرة القدم.
من  الحاليين  البرازيلي  المنتخب  نجوم  يسلم  ولم 
االنتقادات، وأشهرهم نجم باريس سان جيرمان، 

"الجوهرة  وداعية  غيابه عن  بعد  سيلفا  دا  نيمار 
وروماريو  وريفالدو  رونالدو  ومثله  السوداء"، 

إشادتهم  رغم  أثر،  لهم  يظهر  لم  الذين  وزيكو 
كان  فيما  حيا،  كان  عندما  باألسطورة  الكبيرة 
أن  سانتوس،  نيمار  والده،  من  طلب  قد  نيمار 
ينوب عنه في جنازة األسطورة البرازيلي بيليه.

وغادر بيليه الحياة في سن 82 عاما، إثر صراع 
طويل مع سرطان القولون، وفشلت جهود األطباء 
في عالجه، إذ عجز جسده المرهق على التجاوب 
معدودات  أيامه  جعل  مما  الكيماوي،  العالج  مع 
وخلق حالة حزن كبيرة في البرازيل بعد وفاته، 
"راقصي  منتخب  مع  كتبه  الذي  للتاريخ  نظراً 
السامبا" وتتويجه بكأس العالم في ثالث مناسبات.
الوكاالت
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 عاد اإلى تدريبات فريقه اأم�س 

وخ�ضع لفح�س طبي روتيني 

�لبي �أ�س جي ي�ستعد لإعالن 
تجديد عقد مي�سي هذا الأ�سبوع

تقرير صحفي   كشف 
موعد  أمس،  إسباني، 
الجديد  العقد  إعالن 
ليونيل  لألرجنتيني 
باريس  نجم  ميسي، 

سان جيرمان.
ميسي  ليونيل  ويرتبط 
سان  باريس  مع  بعقد 
جيرمان حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن 
بشرط موافقة الطرفين، وزعمت العديد من التقارير في األسابيع 
الماضية، أن ميسي على أعتاب تجديد عقده مع الفريق الباريسي 

حتى 2024.
التفاصيل  سينهي  ميسي  فإن  اإلسبانية،  "ماركا"  لصحيفة  ووفًقا 
القليلة  األيام  خالل  جيرمان  سان  مع  الجديد  عقده  في  األخيرة 
أن  وكشفت  العالم،  بكأس  الخاصة  إجازته  انتهاء  عقب  المقبلة، 
األسبوع،  هذا  رسمي  بشكل  ميسي  تجديد  سيعلن  جيرمان  سان 
ميسي  زف  جهته،  المتوقع.من  النحو  على  األمور  سارت  إذا 
الفرنسية،  "ليكيب"  لصحيفة  ووفقا  الفرنسي،  للفريق  سارا  نبأ 
قد  ويكون  فرنسا،  إلى  للعودة  طريقه  في  كان  "الرغوث"  فإن 
باريس سان جيرمان، أمس.وأشارت  تدريبات  تواجد في مركز 
من  راحة  على  حصلوا  جيرمان  سان  العبي  أن  إلى  الصحيفة 
التدريبات أمس، لكن تواجد مع ميسي كل من بريسنيل كيمبيبي 
ونونو مينديز وريناتو سانشيز وتيموثي بيمبيلي الذين يتعافون من 
إصابات مختلفة.وخضع البرغوث األرجنتيني، أمس، إلى فحص 

طبي روتيني، باإلضافة إلى خوض جلسة تدريبية خفيفة.
وكان ليونيل ميسي قد حصل على إجازة تخطت 10 أيام، عقب 
حساب  على  العالم،  كأس  بلقب  األرجنتين  منتخب  مع  الفوز 

فرنسا.
الوكاالت

النجم البرتغالي تم تقديمه ر�ضميا اأم�س

جماهير الن�سر ال�سعودي تخ�ص 
رونالدو با�ستقبال كبير 

جماهير   استقبلت 
السعودي  النصر 
البرتغالي  األسطورة 
رونالدو  كريستيانو 
بملعب  أمس،  مساء 

"مرسول بارك«.
نادي  وخصص 
استقبال  حفل  النصر 
للهداف التاريخي لكرة القدم مساء أمس احتفاال بانضمامه للفريق 

في صفقة تاريخية.
الفريق،  في معقل  النصر  لجماهير  تقديم رونالدو  وتضمن حفل 
كلمة مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، يرحب خاللها بانضمام 
رونالدو للعالمي، كما قام صاحب الـ37 عاما بتوزيع الهدايا على 
الجماهير الحاضرة في مدرجات "مرسول بارك"، بعدما تحدث 

إليهم في كلمة قصيرة، يتبعها بإرسال الكرات إلى الجماهير.
حفل  تذاكر  شراء  على  الجماهيري  التهافت  ظل  في  ذلك  يأتي 
تقديم كريستيانو رونالدو، إذ تجاوز اإلقبال سعة ملعب "مرسول 

بارك"، الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج.
للنصر  حديثا  المنضم  رونالدو،  غادر  السياق،  نفس  وفي 
الكشف  إجراء  أجل  من  أمس،  صباح  إقامته  مقر  السعودي، 
الطبي، وتحرك من فندق اإلقامة، وسط احتفاء جماهيري كبير، 

إلجراء الفحوصات الطبية، وبدء رحلته مع العالمي.
وكان النصر افتتح الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع النجم كريستيانو 
رونالدو لمدة سنتين ونصف مقابل راتب سنوي يبلغ 200 مليون 

يورو.
الوكاالت

كرة  أسطورة  توديع  البرازيلي  الجمهور  واصل 
مقبرة  في  أمس  جثمانه  دفن  قبل  بيليه،  القدم 

عمودية على مقربة من ملعب نادي سانتوس.
سي"،  بي  "بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وذكرت 
المعزين قد اصطفوا  لها، أن آالفا من  تقرير  في 
وافته  الذي  بيليه،  لتوديع  اإلثنين  ليلة  مدار  على 

المنية الخميس الماضي.
 ووضع تابوت بيليه في ملعب "أوربانو كالديرا" 
البرازيلية  باولو  ساو  في  سانتوس،  فريق  معقل 
مثله  الذي  الفريق  جماهير  تلقي  كي  اإلثنين  يوم 
األسطورة على مدار 18 عاماً نظرة الوداع عليه، 
يدفن جثمانه على مقربة  بأن  قبل وفاته  وأوصى 
بالفعل  حدث  ما  وهو  سانتوس،  نادي  ملعب  من 
أمس، حين وضع جسده على بعد نصف ميل من 
الملعب في مقبرة عمودية تتكون من 14 ألف قبو.
وتتكون المقبرة العمودية من 32 طابقا وتطل على 
ملعب فيال بيلميرو، موطن نادي سانتوس السابق. 

سياحياً  معلماً  أيضاً  العمودية  المقبرة  وتعتبر 
شهيراً، ومصنفة في كتاب "غينيس" كأطول مقبرة 

رأسية في العالم.
على  أيام   3 لمدة  وطنيا  حدادا  البرازيل  وأقامت 
عاما،   82 عمر  عن  توفي  الذي  "بيليه"  رحيل 
في  أينشتاين  ألبرت  مستشفى  بيليه،  نعش  وغادر 
ساو باولو، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى 
"فيال  باسم  المشهور  كالديرا"  "أوربانو  ملعب 
فيه أغلب  بمدينة سانتوس، والذي لعب  بيلميرو" 

سنواته.
بيليه في ملعب نادي سانتوس حتى  وظل جثمان 
ينطلق  ثم  أمس،  صباح  من  العاشرة  الساعة 
الموكب في شوارع سانتوس، مرورا بمنزل والدة 
 100 العمر  البالغة من  بيليه، سيليستي أرانتيس، 
ماريا  بحسب  ابنها،  بوفاة  علمها  عدم  رغم  عام، 

لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه.
الوكاالت

الربازيليون اعتربوه ت�ضرف غري الئق يف تلك اللحظة

اإ�ضابة حار�س األمانيا

 تنهي مو�ضمه مبكرا

مع�سكر الدوحة 
يعجل مفاو�سات 

البايرن مع بديل نوير
 لم يحسم نادي بايرن ميونخ، ملف حارس 
الظفر  في  يرغب  الذي  الجديد،  مرماه 
نوير  مانويل  غياب  ثغرة  لسد  بتوقيعه، 

حتى نهاية الموسم الجاري.
وتعرض نوير البالغ من العمر 36 عاما، 
العطلة،  في  التزلج  أثناء  الساق  في  لكسر 
مما تسبب في انتهاء موسمه مع البافاري.

ألمانيا"،  سبورت  "سكاي  شبكة  وبحسب 
فإن بايرن ميونخ دخل في محادثات متقدمة 
سومير،  يان  السويسري  الحارس  مع 
بوروسيا  من  الجاري  جانفي  في  لضمه 

مونشنغالدباخ.
أقرب  بات  سومير  أن  "سكاي"  وأكدت 
صفوف  إلى  المعار  نوبل،  ألكسندر  من 
في  ألمانيا  لبطل  االنضمام  من  موناكو، 

الميركاتو الشتوي الحالي.
زال  ال  ميونخ  بايرن  فإن  ذلك،  ورغم 
بحاجة للتقدم بعرض يقنع به مونشنغالدباخ 
للتخلي عن حارسه المخضرم، خاصة أن 
سومير أحد ألمع نجوم الفريق في السنوات 

األخيرة.
ويحاول بايرن ميونخ، إنجاز صفقة سومير 
لبدء  األسبوع،  هذا  قطر  إلى  السفر  قبل 
معسكر شتوي قصير، تحضيرا الستئناف 

الدوري األلماني.
الوكاالت 

جثمان بيليه يو�سع يف مقربة عمودية
 على مقربة من ملعب نادي �سانتو�ص

النتقادات تالحق اإنفانتينو 
ب�سبب "�سيلفي" مع اأبناء بيليه

ليفربول يوا�ضل اإهدار النقاط في البرومييرليغ

كلوب ي�سب غ�سبه على الحكم: ل اأحترم ما فعلت!
عن غضبه  ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورغن   أعرب 
من أداء حكم مباراة الفريق أمام أمام برينتفورد )3-1( 
اإلنجليزي  الدوري  19 من  الجولة  امس، ضمن  اول 
الممتاز.وواصل ليفربول إهدار النقاط، حيث فرط في 
23 نقطة هذا الموسم، كما حقق برينتفورد أول انتصار 
له على حساب الريدز منذ عام 1938.وقال كلوب، في 
تصريح لسكاي سبورتس: "ليس لدي فكرة عن الهدف 
الثالث، ففي هذا الموقف عندما تركض بسرعة كبيرة 

وتتلقى دفعة من الخلف، تفقد االتزان وتسقط«.
وأضاف: "رأي أتويل حكم اللقاء أن هذه ليست مخالفة، 

الهدف  واضحة،  ليست  عبارة  خلف  الفار  واختفى 
الثالث مخالفة واضحة وال أحترم ذلك القرار«.

وتم  الموسم،  بداية  قبل  اجتماع  لدينا  "كان  وتابع: 
لكن  المخالفات،  في  سيصفرون  الحكم  بأن  إخبارنا 
هذا لم يحدث، المخالفة تبقى مخالفة والدفع يبقى دفعا، 
وعندما يرى الحكام ذلك، تتوقع أن يطلقون الصافرة«.
وأتم: "أعرف أن البعض سيرى بأن ذلك عذًرا، لكن 
استقبلنا  الفريق،  من  أفضل  هو  ما  أتوقع  كنت  ال، 
الهدف األول في الوقت الذي كان يجب أن نتقدم )2-
وكوستاس  )نونيز(  لداروين  هائلتين  بفرصتين   )0

قال  جهته،  مباشرة«.من  المرمى  أمام  )تسيميكاس( 
تصريحات  في  ليفربول،  ظهير  روبرتسون،  أندرو 
نقلها موقع "بي بي سي": "بالنسبة للجماهير المتواجدة 
في منازلها أو في الحافلة اآلن وعائدة لليفربول، هذا 

ليس جيدا«.
وختم: "تحدثنا عن أهمية ثبات المستوى، لكن لم نصل 
إليه بعد، األمر يبدو كما لو كنا نتخذ خطوة لألمام ومن 
الوراء مرة أخرى، وهذا يصعب من  إلى  نتراجع  ثم 

تسلق جدول الترتيب لسوء الحظ".
الوكاالت

بناء على و�ضية اأ�ضطورة كرة القدم البرازيلية 
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ريا�ضي
الوزير �سبقاق ينتقد توقيت

 االنتقادات املوجهة للناخب الوطني

نهاية تعاقد بلما�ضي مع اخل�ضر
 والفاف تثق يف جتديده لغاية 2026 

 يواصل الناخب الوطني جمال 
في  الحدث  صناعة  بلماضي 
الوسط الكروي الجزائري، بعد 
تداول أخبار عن إمكانية ترك 
للمنتخب  الفني  المدير  منصب 

الوطني األول.
وانتهى العقد السابق لبلماضي 
من  وكان   ،2022 عام  بنهاية 
المفترض أن يتم اإلعالن عن 
السنة  بداية  مع  عقده  تجديد 

بخصوص  تنتشر  الشائعات  جعل  مما  اآلن،  لحد  يحدث  لم  ذلك  ولكن  الجديدة، 
إمكانية رحيله عن منصبه.وأكدت مصادر مطلعة أمس أن بلماضي باق، وسيتم 
اإلعالن عن تجديد عقده بصفة رسمية في غضون أيام معدودة، ونقلت عن مصدر 
مقرب من الفاف، أن الرجل مستمر في مهامه، وال توجد أدنى ذرة شك من جانبه 
تجاه االتحاد، وأضافت: "بلماضي سيواصل عمله كمدرب للخضر حتى 2026، 
أفريقيا  أمم  كأس  بنهائيات  يتعلق  المتوسط  المدى  على  هدف  وجود  مع  ولكن 
2024«.وتؤكد العديد من المصادر أن العقد الجديد للناخب الوطني سيستمر لمدة 
3 سنوات إضافية، ولكن سيفسخ في حالة عدم نجاحه في التأهل لنصف نهائي 
المنافسة األفريقية في نسخة كوت ديفوار التي ستلعب في عام 2024.من جهته، 
رد عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة على االنتقادات التي وجهتها بعض 
االطراف لبلماضي وقال: "الوقت ليس مناسبا لالنتقادات، بلماضي مدرب كبير، 
وحقق نجاحات كبيرة مع الخضر، ويستحق أن ينال فرصة جديدة مع المنتخب 

الوطني، وسيرفع التحدي في قادم المواعيد«.
وعن تجديد عقده من عدمه، رد الوزير: "بلماضي ينال ثقة مطلقة من طرف الفاف 
والذي يمتلك الحرية الكاملة من أجل اختيار الناخب الوطني، ولقد قرر تجديد الثقة 
الخاطئ  التوقيت  اختيارهم  هو  البعض  أعيبه على  ما  الحالي،  الفني  الطاقم  في 

النتقاد الناخب الوطني، والذي قدم الكثير للجزائر والجميع يشهد له بذلك«.
ق.ر

�ستة جزائريني مقابل اأربعة مغاربة وتون�سي واحد

العبو اخل�ضر ي�ضيطرون على الت�ضكيلة 
املثالية للمحرتفني العرب

المنتخب  العبو   اكتسح 
المثالية  التشكيلة  الوطني، 
المحترفين  العرب  لالعبين 
الكبرى  الخمس  بالدوريات 
أعلنها  التي   ،2022 لعام 
المتخصص  الشهير  الموقع 
الالعبين  بإحصائيات 

"سوفاسكور".
المثالية  التشكيلة  وتضمنت 
أفضل المحترفين العرب لعام 
2022، وجود ستة من العبي المنتخب الوطني، فعلى مستوى الخط الهجومي: 
رياض محرز، العب المان سيتي أندي ديلور، مهاجم نيس ويوسف باليلي، العب 

أجاكسيو، بعد نيلهم تقييم جيد تجاوز عالمة 10/7.
باإلضافة، لوجود بن ناصر العب الميالن وبن طالب العب أنجي على مستوى 
المنتخب  القائمة، مدافع  بتقييم تجاوز 10/7 كذلك، كما تضمنت  الميدان،  وسط 
أربعة  التشكيلة  سبعيني.كما ضمت  بن  رامي  مونشغالدباخ  وبوريسيا  الوطني، 
العبين من المغرب، وهم الحارس بونو، والمدافعان أشرف حكيمي ونايف أكرد، 
والعب الوسط حمزة ساخي، واقتصر تواجد الالعبين التونسيين في التشكيلة على 

العب واحد وهو المدافع ديالن برون.
ق.ر

ي�سعى ملغادرة ولفرهامبتون االإجنليزي يف املريكاتو ال�ستوي

اآيت نوري يختار اجلزائر ر�ضميا
 و�ضيلتحق باخل�ضر يف مار�س القادم

الفرانكو جزائري ريان   قرر 
آيت نوري رسميا حمل قميص 
وسيرسم  الوطني،  المنتخب 
قراره بالتحاقه بالكتيبة الوطنية 
مارس  شهر  تربص  في 
عنه  كشفت  حسبما  المقبل، 
مصادر إعالمية فرنسية أمس.
أمس  "ليكيب"  مجلة  وأكدت 
لنادي  األيسر  الظهير  ان 
قرر  اإلنجليزي  ولفرهامبتون 

تغيير جنسيته الرياضية، وااللتحاق بالخضر، مشيرة إلى ان الالعب الذي لعب 
للديكة ألقل من 18 و19 سنة، ثم اآلمال، اختار اللعب للجزائر، وهو الذي لم يتم 
استدعائه لمنتخب فرنسا منذ أكتوبر 2020.كما اشارت المجلة الفرنسية إلى أن 
صاحب الـ21 عاما يريد تغيير األجواء في الميركاتو الشتوي، كونه ال يعلب كثيرا 
مع ناديه الحالي، خاصة وأن إشبيلية اإلسباني مهتم به، لكن ذلك مرهون بإدارة 

ولفرهامتون التي ترتبط به لغاية 2026.
ق.ر

الرزاق  عبد  والرياضة،  الشباب  وزير   أكد 
الرياضي  "الجمهور  أن  أمس  سبقاق، 
إنجاح  في  مهمة  جد  حلقة  يعد  الجزائري 
لالعبين  القدم  لكرة  لألمم  إفريقيا  بطولة 
الفترة  في  الجزائر  تحتضنها  التي  المحليين، 

الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.
األنباء  وكالة  مع  حوار  في  سبقاق  وصرح 
لديه  الجزائري  "الجمهور  أن  الجزائرية، 
شغف كبير بكرة القدم، خاصة وأن الجزائر 
كأس  منذ  الكروي  الحدث  هذا  مثل  تنظم  لم 
"الحضور  إلى  إياه  داعيا   ،"  1990 إفريقيا 
بقوة ألن ذلك يدخل في إطار العمل الترويجي 
قوية  ورسالة  اإلفريقية  التظاهرة  لهذه 
الدول  بين  من  الجزائر  بأن  الدولية  للهيئات 
األكثر  الرياضة  القدم،  لكرة  متابعة  األكثر 
"الحضور  أن  واعتبر  العالم«،  في  شعبية 
تقل  ال  كبيرة  أهمية  يكتسي  الجماهيري 
ذلك  ولكن  التنظيمية  التحضيرات  أهمية عن 
يجب أن يتجسد في ظروف حماسية يسودها 
اإلفريقية  للمنتخبات  الوطنية  األناشيد  احترام 
أن  للجميع  سيبرهن  ذلك  ألن  المشاركة 

كان  مهما  تظاهرة  تنظيم  بإمكانها  الجزائر 
مستواها الدولي"  

السابعة  للطبعة  الترويج  أن  اعتبر  أن  وبعد 

الوزير  أكد  الجميع،  جهود  تضافر  "يتطلب 
أنه تم إعداد "برنامج ثري جدا" بالتنسيق مع 
الثقافة  فيها  بما  األخرى  الوزارية  القطاعات 
من  وبإشراف  التقليدية  والصناعة  والسياحة 
الوالة المعنيين من أجل إقامة معارض وتنظيم 
حفالت ومهرجانات ثقافية على هامش الحدث 

اإلفريقي«.
أكد  التذاكر  بيع  عملية  سير  ظروف  وعن 
الوزير أن " العملية تسير بوتيرة جيدة حيث 
من  بتوجيهات  مؤمنة  أوراق  تخصيص  تم 
وضع  الذي  الشروط  لدفتر  وتطبيقا  الكاف، 
من أجل ذلك تجنبا لحدوث أي تزوير«، حيث 
تم فتح نقاط البيع من أجل اقتناء تذاكر الدور 
األول الـ24، من المنافسة، حيث أن "اإلقبال 
كان كبيرا من أجل حضور الحفل االفتتاحي 
والمقابلة األولى للخضر والعملية جارية في 
ظروف حسنة بالنسبة للمقابالت األخرى«.   
واختتم الوزير حواره بالتأكيد مرة أخرى أن 
" الدولة الجزائرية مجندة إلنجاح تنظيم هذه 
الدورة وإعطاء أحسن صورة عن الجزائر«.
ق.ر/واج

الوطني  المنتخب  بوقرة مدرب   كشف مجيد 
لالعبين المحليين، النقاب عن قائمة تضم 28 
إفريقيا  بطولة  في  المشاركة  اجل  من  العبا 

للمحليين 2022، المؤجلة الى 2023.
القائمة التي أعلنها بوقرة في التلفزة الوطنية، 
شباب  فريقي  العبي  من  غالبيتها  في  تتكون 
بلوزداد واتحاد الجزائر حيث فضل االعتماد 
خالل  معها  عمل  التي  التركيبة  نفس  على 

األشهر األخيرة من التحضيرات.
في  أمس،  اول  المحلي،  المنتخب  شرع  وقد 

انطالق  عن  يوما   11 قبل  له  تربص  آخر 
من  أشهر  عدة  وبعد  اإلفريقية،  المنافسة 
معسكرات  بإجراء  المكثفة،  التحضيرات 
الالعب  يدخل زمالء  الوطن،  وخارج  داخل 

أيوب عبد الالوي، آخر منعطف إعدادي.
والتكتيكية،  الفنية  اللمسات  آخر  ولضبط 
ودية  مباراة  آخر  "الخضر"  محليو  يخوض 
بملعب  غانا  أمام  المقبل،  السبت  يوم  لهم، 
-ميلود هدفي- بوهران، وستكون هذه المقابلة 
واستعادة  االنتصار،  نشوة  الستعادة  فرصة 

اللقاءات  في  يفز  لم  الفريق  وأن  سيما  الثقة، 
الثالثة األخيرة، فضال عن أن هذه المواجهة 
ستكون بمثابة "اختبار تنظيمي" تحت أنظار 

مسؤولي الكاف.
من جهته، أكد بوقرة، جاهزية العبيه لخوض 
في  متمنيا  للمحليين،  أفريقيا  كأس  منافسات 
على  المنافسة  مستوى  يكون  أن  ذاته  الوقت 
قدر المواهب التي تزخر بها القارة السمراء.

وقال بوقرة في تصريحات صحفية: "المنتخب 
المحلي جاهز لرفع التحدي مجددا في القارة 
السمراء، إلعالء راية الجزائر، لدينا مالعب 
رائعة، ومنشآت كبيرة، لذلك أتمنى من قلبي 
المشاركة على  الفرق  مع  المنافسة  تكون  أن 
أعلى مستوى، حتى تعكس مستوى المواهب 
لقد حضرنا  األفريقية،  الكرة  بها  تزخر  التي 
المنافسة،  في  بقوة  الدخول  أجل  من  الفريق 
والبداية ستكون أمام ليبيا في مباراة االفتتاح، 
نحن متشوقون للعب أمام جمهورنا وتقديم كل 

ما هو مطلوب منا إلسعادهم«.
التواجد  إلى  الخضر  أنصار  بوقرة  ودعا 
المحلي،  المنتخب  لدعم  المدرجات  في  بقوة 
الجماهير  الحقيقة عن شغف  الصورة  وتقديم 
بقوة  "سننافس  وأتم:  القدم،  بكرة  الجزائرية 
في هذا العرس القاري، وأتمنى أن نوفق في 
الجماهير  نجعل  وأن  والمتعة،  الفرجة  تقديم 

فخورة بنا".
ق.ر

 حلت بعثة المنتخب الغاني لكرة القدم أمس بالجزائر، تحسبا لمشاركته 
في الطبعة السابعة من بطولة افريقيا لألمم للمحليين، وكان في استقباله 
للفاف حكيم  الفدرالي  المكتب  بومدين عضو  الدولي هواري  بالمطار 

مدان .
وسيواجه منتخب "النجوم السوداء"، المنتخب الوطني للمحليين، وديا، 

يوم السبت المقبل، بملعب ميلود هدفي بوهران.
وبهذا، يكون منتخب غانا المنتخب االفريقي الثاني الذي يحط الرحال 
المنصرم  الجمعة  يوم  وصل  الذي  موزمبيق  منتخب  بعد  بالجزائر، 

ويجري حاليا تربصه التحضيري االخير تحسبا للمنافسة القارية.
قائمة  عن  سايدو،  أليوم  للمحليين،  الكاميرون  منتخب  مدرب  أعلن 

الالعبين النهائية تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين التي 
تستضيفها الجزائر بداية من 13 جانفي الجاري.

 25 نهائية ضمت  قائمة  الكاميروني،  لالتحاد  الرسمي  الموقع  ونشر 
العبا، للمشاركة في "شان" الجزائر، ما من شانه أن يفند كل اإلشاعات 
البطولة  من  الكاميرون  انسحاب  احتمال  حول  مؤخرا  راجت  التي 

اإلفريقية للمحليين.
كما نشرت االتحادية الموريتانية قائمة ال 25 العبا معنيا بالمشاركة 
في المنافسة اإلفريقية، حيث استدعى مدرب "المرابطون" امير عبدو 

13 العبا ينشطون في نادي نوادييبو.
ق.ر

الوزير �سبقاق يجدد الدعوة لت�سجيل ح�سور قوي يف �سان-2022 : 

بوقرة يك�سف عن قائمة ت�سم 28 العبا حت�سريا لل�سان، وي�سرح

الكامريون تعلن عن قائمة الالعبني وتفند االإ�ساعات

"اجلمهور الريا�ضي اجلزائري حلقة
 جد مهمة يف اإجناح الطبعة ال�ضابعة"

" �ضنناف�س بقوة يف هذا العر�س القاري
 واأمتنى اأن جنعل اجلماهري فخورة بنا"

منتخب غانا و�ضل اأم�س للجزائر 
ويواجه اخل�ضر وديا هذا ال�ضبت



 www.elraed.dz

متفرقاتالأربعاء  04 جانفي 2023 املـوافق لـ 12 جمادى الثانية 1444هـ10

ANEP : 2216026938 ANEP : 23160001992023/01/04 :الرائد: 2023/01/04 الرائد 

حممد قرين

كشف، أمس، عبد القادر جالوي والي المسيلة، عن استفادة 
قطاع الشباب والرياضة بالوالية من قرار رفع التجميد عن 

عدة مشاريع.
وأوضح جالوي أنه تم في هذا اإلطار رفع التجميد عن 

مشاريع إنجاز ثالث مسابح تخص بلديات بن سرور،مقرة 
وعين الخضراء، إلى جانب مشروع إنجاز قاعة متعددة 

الرياضات 500 مقعد ببلدية عين الملح، مضيفا أن األربعة 
مشاريع تضاف إلى 11 مشروعا رفع عنها التجميد 

مؤخرا من قبل السلطات العليا للبالد وشملت تكملة الملعب 
المتعدد الرياضات بالمسيلة، إنجاز وتجهيز قاعتين متعددة 

الرياضات 500 مقعد بكل من المسيلة وبوسعادة، إنجاز 
وتجهيز مركبين رياضيين بالهامل  والمعاضيد،إنجاز 

وتجهيز مسبحين جواريين بمسيف وجبل امساعد،إنجاز 
الجير،وملعب بسعة 15 ألف مقعد ببوسعادة.دارين للشباب صنف 3 ببوخميسة وخطوطي سد 

واستنادا إلى المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي للوالية 
فإن كل المشاريع انطلقت بإستثناء مسبح جبل امساعد 

في انتظار إعادة التقييم،وملعب بوسعادة في انتظار 
مخرجات االجتماع بوزارة المالية حول التراضي مع 
شركة كوسيدار ، مشيرا إلى أربعة مشاريع لم يرفع 

عنها التجميد على غرار إنجاز وتجهيز دار شباب صنف 
3 ببني يلمان وبوطي السايح، وقاعتين متخصصتين 

بونوغة وأوالد منصور وكذا إنجاز وتجهيز مسبح 50 
متر بالمسيلة آمال رفع التجميد عنهم في األشهر المقبلة.
وجاءت هذه التصريحات على هامش الزيارة الميدانية 

لوالي المسيلة للوقوف على مدى تقدم األشغال  لمشاريع 
الثانوية الرياضية التي وضع لها  حجر األساس في جويلية 

المنقضي وكذلك المسبح والقاعة المتعددة الرياضات 
بعاصمة الوالية.

تمكنت مصالح شرطة األمن العمومي بالثنية بوالية 
بومرداس من حجز أكثر من 11 قنطار من الدجاج الفاسد 

على مستوى أحد المحالت بالمدينة.وقالت مصالح أمن 
والية بومرداس في بيان لها، بأن عمليات المراقبة، 

التي قام بها عناصر الشرطة بأمن دائرة الثنية بالتنسيق 
مع أعوان المراقبة التابعين لمديرية التجارة لبومرداس 

لمختلف محالت بيع اللحوم البيضاء من أجل الوقوف على 
شروط الحفظ والعرض، مكنت من ضبط كمية معتبرة من 
لحوم الدجاج الفاسد.وأضافت، بأن كمية اللحوم المحجوزة 

قدرت بـ 11 قنطار، مشيرة بأنه وبعد معاينتها من 
طرف أعوان التجارة والطبيب البيطري كشفت، بأنها لم 
تخضع للفحص الطبي وعدم حيازة صاحبها على شهادة 

طبية، إلى جانب انعدام شروط النظافة داخل المحل وكذا 
المعدات والوسائل المستعملة من طرف صاحب المحل.
وقد باشرت مصالح الشرطة إجراءاتها القانونية بإنجاز 

ملف قضائي للمعني مع حجز كل الكمية التي تم معاينتها 
وتوجيهها لإلتالف الكلي.

ف. م

أوضح مدير الموارد المائية لوالية مستغانم عبد القادر 
بوزيان في تصريح لجريدة "الرائد" انه تم منح أزيد 
من 300 رخصة لحفر اآلبار، وهذا بهدف النهوض 

بالقطاع الفالحي والحفاظ على األشجار المثمرة وكذا 
منتجي الرومان الزيتون البطاطس والحمضيات نهيك 

عن تربية الدواجن واالبقار.
ويبقى حسب المتحدث انجاز المحيط الفالحي المسقي 

من األولويات لكونه سيرفع المساحات المسقية من 
45 ألف هكتار إلى 60 ألف هكتار وسيخفف الضغط 

عن المياه الجوفية التي تأثرت في السنوات األخيرة 
بسبب نقص تساقط األمطار، كما سيتم ترشيد استهالك 
مياه اآلبار مع التزويد بمياه السدود الشلف، كراميس، 
كرادة ومحطة تصفية المياه يقول عبد القادر بوزيان 

الذي أضاف انه خالل السنة الماضية منحت 248 

رخصة.
وبالمقابل مصالح الغابات بالوالية أزالت 430 طن من 

النفايات جمعت من مختلف المساحات الغابية، وهذه 
المبادرة ساهم فيها قطاعات الغابات البيئة الجمعيات 

الصيد وكذا البلديات والجمعيات والمتطوعين علما أن 
المساحة الغابية بالوالية تقدر بـ 14 بالمائة.

مناد. م

عبد القادر جالوي وايل امل�شيلة يك�شف:

رفع التجميد عن عدة م�ضاريع بقطاع ال�ضباب والريا�ضة

اإ�شـهـــار

املخيم التعليمي ال�شتوي مبيلة: 

 ور�ضات تعليمية موجهة
 لفائدة ما يقارب 200 طفل
نظمت أمس جمعية "ميلة تقرأ " ورشات تعليمية متنوعة على 
مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مبارك بن صالح 

لفائدة ما يقارب 200 طفل في إطار الطبعة الثانية للمخيم التعليمي 
الشتوي الذي سيدوم 3 أيام متتالية، حسب ما علم من رئيس الجمعية 

لخضر غيشي. وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة األنباء 
الجزائرية، أن الورشات المتاحة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين 7 و15 سنة تتمثل في : الصورة الفوتوغرافية واإللقاء والتنشيط 
واإلسعافات األولية والقراءة والتعبير والتلوين إلى جانب ورشة 
الرسم، حيث سيتسنى من خاللها لكل طفل ممارسة النشاط الذي 

يستهويه وذلك تحت إشراف ومتابعة مؤطرين مختصين سيعملون 
على توجيه األطفال وتقديم القواعد األساسية الخاصة بكل نشاط.

وتهدف جمعية" ميلة تقرأ " من خالل تنظيم مثل هذه األنشطة 
تزامنا والعطلة الشتوية إلى "إبعاد األطفال بعض الشيء عن جو 
الدراسة و توجيههم نحو األنشطة التي يهتمون بها ويمارسونها 
كهوايات على غرار الرسم و المطالعة"، استنادا للمتحدث، كما 
تسمح مثل هذه الورشات بإبراز المواهب والقدرات التي يتحلى 

بها الكثير من األطفال إال أنهم بحاجة لصقلها وتطويرها أكثر من 
خالل المرافقة والتوجيه لتنمية مهاراتهم وتطويرها "وهو ما تسعى 
الجمعية للعمل عليه باغتنام تنظيم مثل هذه النشاطات في العطلة"، 

مثلما جرى شرحه.
ع.ط

 كانت على منت رحلة

 جوية بني تركيا والكامريون

اإ�ضعاف م�ضافرة كامريونية 
مبطار مترنا�ضت

تدخلت مصالح الحماية المدنية إلسعاف مسافرة من جنسية 
كاميرونية تعرضت ألزمة صحية كانت في رحلة جوية بين 

تركيا والكاميرون، بعد هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار 
أقنار- حاج باي أخاموك بتمنراست، حسبما علم أمس لدى مصالح 
الحماية المدنية. ويأتي هذا التدخل بعد أن تلقت الحماية المدنية نداء 
ليلة أمس االثنين من برج المراقبة مفاده هبوط اضطراري بمطار 

تمنراست لطائرة من نوع بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية التركية 
متوجهة من تركيا إلى الكاميرون كانت على متنها المسافرة التي 

تعرضت ألزمة صحية حادة، وفق ذات المصدر.
وقد تنقل فور ذلك طاقم طبي من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية 
بتمنراست على متن سيارة إسعاف طبية مكون من طبيبين )2( 

وأربعة أعوان لتقديم اإلسعافات األولية للراكبة، حسب ذات 
المصدر.وخضعت المسافرة إلى عملية اإلنعاش القلبي الرئوي 

على متن الطائرة إلى غاية استقرار حالتها الصحية، قبل إجالءها 
على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية االستشفائية مصباح 

بغداد بتمنراست.وقد جرت عملية اإلسعاف بالتعاون بين مصالح 
الحماية المدنية وقطاع الصحة لوالية تمنراست، وفق المصدر 

ذاته.
ع.ط

فيما مت اإزالة 430 طن من النفايات بامل�شاحات الغابية

منح تراخي�ض حلفر اأزيد من 300 بئر للنهو�ض بالفالحة مب�ضتغامن

بومردا�س

حجز اأكرث من 11 قنطار من الدجاج الفا�ضد بالثنية



وقالت الوزارة في بيان لها أمس نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع 
الثقافة  وزارة  من  "سعًيا  فيه:  جاء  "فايسبوك"  االجتماعي  التواصل 
برنامج  لتجسيد  ُمولوجي"،  "ُصورية  الدكتورة  إشراف  تحت  والفنون 
مخّطط عَمل الحكومة، وتنفيًذا إللتزامات رئيس الجمهورية "عبد المجيد 
تبون" بإعطاء نفس جديد لمجال السينما وتحفيز االستثمار فيه، شرعت 
إتاحة  شأنها  من  إجراءات  بإتخاذ  أولية،  مرحلة  في  الوزارة،  مصالح 
التابعة  السينما  قاعات  من  عدد  استغالل  أجل  من  للخواص  الفرصة 
للقطاع بما فيها الُمهيئة والمجهزة تقنًيا، حيث بلغ عددها 12 قاعة سينما 
موزعة على تسعة 09 واليات، وهي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، 

وأوضح  البواقي".  وأم  المسيلة  األغواط،  الدفلى،  عين  الشلف،  قالمة، 
المصدر أن استغالل هذه القاعات يكون من طرف الخواص، عن طريق 
وُمستِغل  واإلعالم  للثقافة  الوطني  الديوان  بين  واتفاقية  شروط  دفتر 
القاعة، حيت تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أمالك 
الدولة على المستوى المحلي، علًما أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل 
النشاط السينمائي عبر قاعات العروض وتمكين المواطن من ارتياد هذه 
المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط 

الثقافي والتجاري.
حياة �سرتاح

11 الثقايف
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ستكون الفرصة متاحة أمام المهتمين بالرسوم 
في أدب الطفولة من الذين ينتمون إلى البلدان 
حول  دولية  ندوة  في  للتسجيل  الفرنكوفونية 
الّرسوم في أدب الّطفولة بالبلدان الفرنكوفونية 
جامعة  تؤطرها  بفرنسا  قريبا  تعقد  أن  يرتقب 
مع  بالتعاون  بيزنسون،  كومتي،  فرانش 
وجامعة  البصرية،  للفنون  التونسية  الجمعية 
في  الجميلة  للفنون  العالي  والمعهد  سوسة، 
الملتميديا  لفنون  العالي  والمعهد  سوسة، 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  والمندوبية  بمنوبة، 
عبر  الفرنكوفونية،  مساحة  وتشّكل  بسوسة، 
األدبي  اإلنتاج  لنمّو  ثريّا  مجاال  تاريخها، 
لتقرير  فوفقا  للطفولة،  المخّصص  والفني 
مرصد اللغة الفرنسيّة الذي نشر سنة 2018، 
يقّدر عدد المتحّدثين بالفرنسية بـ 300 مليون 
نسمة، منتشرين في القارات الخمس، لهذا يرى 
النّدوة هذه فرصة  التظاهرة أن  القائمون على 
في  الّرسوم  قضايا  حول  للّرأي  بنّاء  لتبادل 

جميع أنواع كتب األطفال .ويضيف هؤالء أن 
محترفي الّصور، مثل مصّممي الغرافيك الذين 
لألطفال،  األدبية  النّماذج  إنتاج  على  يعملون 
تجاربهم،  بعرض  الّلقاء  هذا  إلثراء  مدعّوون 
وكذلك المختّصون في شؤون التعليم، كما أن 
هذا النّوع من الرّسامين مدعّو اليوم الكتساب 
واللّغة  الصورة  وظائف  حول  المعارف 
على  باالعتماد  التّعبير  خالل  من  الجمالية 
واإلطار  المشاهدة  مثل زوايا  متعّددة  عناصر 
بين  والعالقة  والتخطيط  والتنسيقات  واأللوان 
يضيف  ذلك،  من  وانطالقا  والّصورة.  النّص 
الندوة  تبسطها  التي  القضايا  أن  المصدر 
الحصر:  ال  الّذكر،  سبيل  على  منها  متعّددة، 
هي  ما  لألطفال؟  رّساما  اإلنسان  يصبح  كيف 
الجهات  بين  العالقات  نوع  ما  األهداف؟  
الفاعلة في إنتاج الكتاب المصّور ونشره؟  ما 
عالقة الكتاب بالّصورة في محيطه وفي محيط 
المتقبّلين له؟ ما هي التأثيرات ومصادر اإللهام 

مقاربات  هي  ما  الفنّي؟   اإلبداع  لحظات  في 
الّرقمنة من أجل دعم األعمال الفنية للرّسامين؟ 
التي   …ويؤكد هؤالء أن هذه بعض القضايا 
تمثّل جوهر هذه النّدوة الدولية، كما إّن التّعامل 
مع إشكاليات الّرسوم في أدب األطفال بالبلدان 
النّاطقة بالفرنسية يمثّل فرصة للتّفكير واالبتكار 
تّم  التي  والتّجارب  المختلفة  الّدراسات  وتبادل 
كذلك  وهو  الموضوع،  هذا  حول  تطويرها 
مجال لعرض األعمال خصوصا حول محاور 
الموّجهة  والّرسوم  بالنّشر  المتعلقة  البحث 
التاّلقح  والحدود،  النّظر  وجهات   : لألطفال 
كتب  أنواع  الرّسامين،  بين  أو  الّرسوم  بين 
بالّصورة،  النّص  وعالقة  المصّورة  األطفال 
تقبّل الّصور وتأويلها، الّرسوم الموّجهة للّطفل 
المعنيّون  الّرقمنة .وبخصوص  عصر  في 
والباحثون  بالدكتوراه  المسّجلون  هم  بالّدعوة 
إطار  في  والمهنيّون  الباحثون  والمدّرسون 
متعّددة  تفكير  فضاءات  وفتح  التّجارب  تبادل 

االختصاص حول أهّم قضايا رسوم األطفال.
األجل   :2023 تاريخ  01فيفري  وحدد 
األقصى إلرسال مقترح المداخلة باللّغة العربية 
حرف(   1500 إلى   1000 )من  الفرنسية  أو 
والكلمات  موجزة  ذاتية  بترجمة  مصحوبا 
الّرئيسية: 5 على أقصى تقدير، على أن يكون 
تاريخ الفاتح من مارس القادم اإلعالم الفردي 
الفاتح  تاريخ  بينما حدد  المقبولة،  باالقتراحات 
من ماي األجل النّهائي الستالم المقاالت باللّغة 
)من  النهائية  نسختها  في  الفرنسية  أو  العربية 
30000 إلى 50000 حرف(، على أن يكون 
تاريخ  10ماي 2023 األجل األقصى لتسجيل 

الحضور في النّدوة.
حياة �سرتاح

�ستحت�سن فعاليات حفل ت�سليم جائزة رئي�س 

اجلمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

غرداية حتت�سن هذه ال�سنة االحتفاالت 
الر�سمية براأ�س ال�سنة االأمازيغية

للمحافظة  العام  األمين  أكد 
سي  لألمازيغية,  السامية 
والية  أن  عصاد  الهاشمي 
االحتفاالت  ستحتضن  غرداية 
السنة  برأس  الرسمية 
األمازيغية )يناير 2973( التي 
تحييها الجزائر رسميا في 12 
خالل  من   2018 منذ  يناير 
يبرز  وعلمي  ثقافي  برنامج 

التقاليد و العمق التاريخي لهته االحتفاالت العريقة.في كلمته خالل ندوة صحفية 
عقدت يوم أمس أول استعرض عصاد الخطوط العريضة لبرنامج االحتفاالت 
بيناير يومي 11 و 12 يناير بغرداية التي ستحتضن أيضا فعاليات حفل تسليم 

جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية في طبعتها الثالثة.
و يتضمن برنامج االحتفال بالسنة األمازيغية الجديدة 2973 تحت شعار "يناير 
يجمعنا في جزائر واحدة موحدة" تنظيم عروض فلكلورية و فنية في الشارع 
إلى جانب معارض تبرز التراث العريق و المهارة المحلية و كذا ندوات حول 

الثقافة األمازيغية في المخطوطات.
بعد أن ذكر بالعمق التاريخي لحفل يناير المكرس يوما وطنيا منذ سنة 2018, 
السلطات  تمنحه  الذي  الصريح  و  الصادق  "باالهتمام  عصاد  السيد  أشاد 
لألمازيغية باعتبارها عامل هوية و تاريخ و أصالة" يندرج في إطار "مشروع 

حضاري و يعكس مدى تجّذر الثقافة الجزائرية.«
و أضاف أن هذه اإلرادة تتجسد من خالل الجهود التي تبذلها "كل مؤسسات 
الدولة التي تساهم, كل على مستواها, في ترقية و تعزيز الشعور باالنتماء إلى 

الجزائر.«
في ذات السياق, ذكر بسلسلة المشاريع المنجزة من أجل تعميم و ترقية اللغة 
األمازيغية في الفضاء العمومي السيما فتح معهدين جامعيين للترجمة )من و 
إلى األمازيغية( ببجاية و تيزي وزو, باإلضافة إلى إطالق صحيفة الكترونية 

أمازيغية.
لدى تطرقه إلى جائزة رئيس الجمهورية لألدب و اللغة األمازيغية أشار ذات 
و  للمؤلفيين  كبيرا"  "إقباال  السنة  هذه  شهدت  الجائزة  هذه  أن  إلى  المتحدث 

الجامعيين حيث سجلت مشاركة قياسية ب 132 مؤلف أدبي.«
دعم  و  تشجيع  إلى  تهدف  معتبرة  جائزة  "هي  قائال  ارتياحه  عن  أعرب  و 
المؤلفين و األدباء و الباحثين الذين يسعون من أجل ازدهار اللغة األمازيغية.«
التوالي  الثانية على  للمرة  التحكيم  لجنة  نفس  تعيين  في رده عن سؤال حول 
برئاسة األستاذ الجامعي و المختص في األدب األمازيغي, يوسف نسيب أوضح 
و  الكفاءة  معايير  على  يقوم  لألمازيغية  السامية  المحافظة  اختيار  أن  عصاد 

الشفافية و النزاهة الفكرية ألعضائها و معظمهم أكادميون و جامعيون.
و سيتم بالمناسبة بث ومضة إشهارية خاصة لهذه االحتفاالت التي ستحتضنها 
القنوات  عبر  األمازيغية  اللغة  و  لألدب  الجمهورية  رئيس  بجائزة  و  غرداية 

العمومية لإلذاعة و التلفزيون الجزائري.
حياة �سرتاح

الأربعاء  04 جانفي 2023 املـوافق لـ 12 جمادى الثانية 1444هـ

يتعلق الأمر بـ 12 قاعة موزعة عرب 9 وليات

وزارة الثقافة تتيح للخوا�س 
فر�سة ا�ستغالل قاعات ال�سينما

اأعلنت وزارة الثقافة والفنون عن قرار جديد يخ�س ال�سماح للنا�سطني يف القطاع اخلا�س با�ستغلل قاعات ال�سينما التابعة 

لقطاعها احلكومي مبا فيها املُهيئة واملجهزة تقنًيا، واملقدر عددها بـ 12 قاعة مبدئيا تتواجد يف 9 وليات على اأن يتم يف قادم 

الأ�سابيع تعميم املبادرة هذه عرب وليات اأخرى.

القائمون على التظاهرة وجهوا دعوة للراغبني يف امل�ساركة بالت�سجيل فيها

ندوة دولية حول الّر�سوم يف اأدب الّطفولة 
اإثر وعكة �سحية اأملت بهبالبلدان الفرنكوفونية قريبا بفرن�سا  

وفاة املجاهد علي ميموين
توفي المجاهد علي ميموني ليلة االثنين إلى الثالثاء بمعسكر عن عمر ناهز 
87 سنة اثر وعكة صحية، وفقا لما أفادت به أمس الثالثاء مديرية المجاهدين 

وذي الحقوق للوالية.
الثورة  بصفوف  معسكر  بمدينة   1936 سنة  ولد  الذي  الفقيد  التحق  قد  و 
أبرزه  حسبما  التاريخية،  الخامسة  بالوالية   1958 سنة  المجيدة  التحريرية 
ذات المصدر، و قد ألقي القبض على المجاهد علي ميموني من قبل الجيش 

االستعماري الفرنسي وسجن سنتي 1960 و1961 بمعسكر.
حياة. �س

مع�سكر:

افتتاح الور�سات الثقافية
 والفكرية ال�ستوية االأوىل للطفل

افتتحت االثنين الماضي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى 
والفكرية  الثقافية  الورشات  من  األولى  الطبعة  فعاليات  لمعسكر  بوعزيز" 

الشتوية للطفل.
المذكورة في  الثقافية  المؤسسة  بمبادرة من  المنظمة  التظاهرة  و تشمل هذه 
المطالعة  تخص  الورشات  من  مجموعة  الشتوية  المدرسية  العطلة  إطار 
والتي  والتلوين والحكواتي  التراث وتلخيصها والرسم  القصص من  وقراءة 

سجلت انخراط لحد اآلن أكثر من 100 طفل استنادا إلى المنظمين.
معارض  إقامة  أيام  ستة  يدوم  الذي  الثقافي  الموعد  هذا  برنامج  يتضمن  و 
خاصة بالكتب التي تعنى بتاريخ الجزائر والطفل والبيئة وكذا عرض صور 
شخصيات جزائرية فكرية وثقافية ودينية، و برمجت بالمناسبة محاضرات 
الطفل  و"عالقة  الطفل"  و"أدب  الطفل"  عند  "المطالعة  حول  ومداخالت 
بالكتاب" و"أعالم الجزائر" و"الشعر الثوري الجزائري" إضافة إلى ندوات 

فكرية وتاريخية ستنشط من قبل أساتذة مختصين باحثين من الوالية.
و سيكون األطفال على موعد مع مسابقات حول أحسن قصة قصيرة وأحسن 

قصيدة وأحسن رسم بيئي وأحسن عمل يدوي, استنادا إلى ذات المصدر.
حياة �سرتاح
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دويلاالأربعاء  04 جانفي 2023 املـوافق لـ 12 جمادى الثانية 1444هـ12
خ�سر 200 مليار دوالر من ثروته

اإيلون ما�ضك يبتعد عن �ضدارة 
قائمة اأثرياء العامل

أصبح الملياردير األميركي إيلون ماسك أول شخص 
يخسر 200 مليار دوالر من ثروته، بحسب مؤشر 

بلومبيرغ للمليارديرات.
وبحسب المؤشر، أصبحت ثروة ماسك الرئيس 
التنفيذي لشركات "تسال" للسيارات الكهربائية 

و"سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء ومنصة التواصل 
االجتماعي "تويتر" حاليا 137 مليار دوالر، بعد أن 

كانت في ذروتها 340 مليار دوالر وتصدر بها قائمة 
أثرياء العالم قبل أكثر من عام.

وأصبح ماسك اآلن ثاني أغنى شخص في العالم 
وراء برنار أرنو رئيس مجلس إدارة مجموعة 

األزياء ومستحضرات الموضة "إل في إتش إم".
ويتمثل جزء أساسي من ثروة ماسك في حصته في 

شركة تسال التي فقدت نحو نصف قيمتها السوقية 
خالل العام الماضي، بعد بيع ماسك كمية من أسهمها 
لتمويل صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار 

دوالر.
كما تأثر سهم تسال سلبا بالنتائج ربع السنوية المخيبة 

لآلمال، بسبب استمرار اضطراب اإلنتاج في 
مصانعها بمدينة شنغهاي الصينية نتيجة إجراءات 

مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي الوقت نفسه، تبلغ ثروة أرنو حاليا 162 مليار 

دوالر، حيث خسر 15 مليار دوالر فقط خالل العام 
الماضي. وأصبح أرنو أول شخص أوروبي يتصدر 

قائمة بلومبيرغ للمليارديرات في العالم.

يف ا�ستطالع ملعهد "جالوب"

 80% من الأمريكيني يتوقعون 
عاما اقت�ضاديا �ضعبا يف 2023

قال 80% من البالغين األمريكيين إنهم يعتقدون 
أن 2023 سيكون عاما صعبا اقتصاديا مع فرض 

ضرائب أعلى وزيادة عجز الميزانية ، وفقا 
الستطالع جديد.

االستطالع الذي أجراه معهد جالوب، ونشرت نتائجه 
أمس الثالثاء، وجد أن 79% من المشاركين يعتقدون 

أن العام سيكون صعبا اقتصاديا، بينما يعتقد %21 
فقط أنه سيكون عام الرخاء االقتصادي. ويتوقع أكثر 
من 80% من المشاركين ضرائب أعلى، بينما يعتقد 

65% أن األسعار سترتفع بمعدل أعلى.
وقال أكثر من نصف المشاركين إنهم يتوقعون 
أن ترتفع البطالة، بينما قال 46% إنهم يعتقدون 

أن 2023 سيكون عام البطالة الكامل أو البطالة 
المرتفعة.

ووجد االستطالع أن الديمقراطيين كانوا أكثر تفاؤال  
بشأن المستقبل من الجمهوريين، وهو ما قال جالوب 
إنها ظاهرة تقليدية بناء على حزب الرئيس الجالس.

ويتوقع نحو 70% من الجمهوريين بطالة كاملة 
أو مرتفعة، بينما قال 23% من الديمقراطيين إنهم 

يتوقعون ذلك. وتوقع أكثر من نصف الديمقراطيين 
ارتفاع سوق األسهم وارتفاع األسعار بمعدل معقول، 

فيما قال أقل من 20% من الجمهوريين األمر نفسه.
وأشار تحليل جالوب إلى أن األمريكيين يستقبلون 

2023 بشكوك وعدم وجود توقعات كبيرة بأن 
المشكالت االقتصادية التي واجهوها العام الماضي 

ستنتهي هذا العام. وتأتى نتائج االستطالع في الوقت 
الذي هدأ فيه معدل التضخم المرتفع، وإن كان 

الطريق ال يزال طويال أمام اختفائه. 

وجددت األمانة الوطنية, في بيان 
توج أشغال دورتها العادية الثامنة, 

موقفها الثابت في رفض أي مسعى أو 
مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب 
الصحراوي غير القابل للتصرف وغير 

القابل للمساومة في تقرير المصير 
واالستقالل الوطني.

وشددت األمانة الوطنية في هذا 
الخصوص تمسك الشعب الصحراوي 
الثابت بحقه في الدفاع عن نفسه وعن 
سيادته على أرضه وثرواته الطبيعية 

بكل الوسائل المشروعة، بما فيها 
الكفاح المسلح.

وطالب البيان االتحاد اإلفريقي 
باإلسراع في إنهاء حالة العدوان 

واالحتالل السافر الذي تتعرض له 
أراضي دولة عضو في المنظمة 

القارية, هي الجمهورية الصحراوية, 
من طرف دولة عضو أخرى, هي 

المملكة المغربية, واتخاذ اإلجراءات 
الضرورية والعاجلة ضد هذه األخيرة, 

حتى تمتثل لمبادئ وأهداف القانون 
التأسيسي لالتحاد, وخاصة احترام 

الحدود الموروثة غداة االستقالل, ومنع 
حيازة األراضي بالقوة.

وأضاف البيان "إن األمانة الوطنية 
لتشهد المنتظم الدولي على تمادي دولة 

االحتالل المغربي في سياسة التعنت 
ومحاولة فرض األمر الواقع, وما يمثله 
ذلك من تهديد خطير على السلم واألمن 

في المنطقة", محذرة من مخاطر هذه 
الممارسات العدوانية, والتي تهدد 

بتوسيع مجال الحرب العدوانية الظالمة 

التي يشنها النظام الملكي المغربي.
وأشار البيان إلى أن "حقيقة دولة 

االحتالل, التي دأبت على اللجوء إلى 
المخدرات ودعم عصابات الجريمة 

المنظمة والجماعات اإلرهابية والهجرة 
كأسلحة قذرة ضد جيرانها وشركائها, 

تتأكد اليوم أمام العالم من خالل 
استخدامها اإلجرامي للتجسس وشراء 
الذمم واالبتزاز, وهو ما يشكل العمود 

الفقري لسياستها الخارجية".
وعبرت األمانة الوطنية لجبهة 

البوليساريو عن إدانتها للممارسات 
التي تنتهجها دولة االحتالل المغربي 

في حق المدنيين الصحراويين العزل، 
محذرة من توسيع دائرة الحرب 

العدوانية الظالمة.
وفي السياق ذاته, حيت األمانة الوطنية 
بشكل خاص مقاومة وصمود جماهير 

الشعب الصحراوي في األرض المحتلة 
أمام جبروت وبطش االحتالل وجرائمه 

البشعة التي عرفت تصعيدا غير 
مسبوق, لم يتوقف عند نهب خيرات 

الصحراويين, بل امتد إلى مصادرة 
أراضيهم وتحويلهم إلى الجئين في 

وطنهم.
وقالت أن هذا يأتي في إطار سياسة 

استيطان ممنهج مقيت لالحتالل 
المغربي, موجهة بالمناسبة تحية 

خاصة إلى مجموعة "اكديم إيزيك" 
وجميع األسرى المدنيين الصحراويين 
في السجون المغربية,مطالبة المنتظم 

الدولي بالتدخل العاجل إلطالق 
سراحهم.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، أن العام الجاري سيكون عام توحيد 
المؤسسات وإجراء االنتخابات في البالد بعد مضي 

عام على تعثر إجراء هذا االستحقاق الذي كان مقررا 
في 24 ديسمبر 2021، بحسب ما أفاد به المكتب 

اإلعالمي لرئيس الحكومة.
وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها خالل اجتماع لحكومته 

أول أمس، إن "عام 2023 هو عام إجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية"، مشيرا الى أن "حكومة الوحدة 

الوطنية والمفوضية الوطنية لالنتخابات على أتم 
االستعداد لتنفيذ االستحقاق الوطني". وأضاف "موقفنا 
تجاه االنتخابات ثابت وال حياد عنه، وعام 2023 هو 

عام توحيد المؤسسات، ودعم الشخصيات الوطنية 
التي مطلبها وغايتها تحقيق االنتخابات وانجاحها".

وقبل نحو شهر، أكد الدبيبة جاهزية حكومته إلجراء 
االنتخابات وإنهاء المراحل االنتقالية في ليبيا، مطالبا 

بضغط محلي ودولي الستكمال القوانين المنظمة 
لالنتخابات.

وفي سبتمبر الماضي، دعا الدبيبة إلى التفكير بـ 
"حلول بديلة" حال استمر تعطيل إصدار القاعدة 
الدستورية المؤدية لالنتخابات، وجدد الدعوة إلى 
رئيسي مجلسي النواب واألعلى للدولة "إلصدار 

قاعدة دستورية عادلة غير مفصلة وإكسابها الشرعية 
من خالل الشعب الليبي".

يشار إلى أن ليبيا لم تتمكن من إجراء االنتخابات 
العامة التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، بسبب 

خالفات بشأن القوانين المنظمة للعملية االنتخابية.

اعتبرت صحيفة الحياة المغربية، أن 2022 كانت سنة 
االنتكاسات الحقوقية، و السياسات القمعية وتغول جهاز 

القضاء، ناهيك عن سلسة الفضائح الدولية، التي تورط فيها 
المغرب سواء من خالل التجسس عبر برنامج "بيغاسوس" 
الصهيوني، أو بدفع رشاوى لشراء ذمم نواب في البرلمان 

األوروبي.
وأبرزت الصحيفة المغربية في مقال لها, حول حصيلة العام 

2022 في المغرب, االنتهاكات التي عرفها المغرب في 
ميدان حقوق االنسان, مسجلة "تجاوزات خطيرة" لعناصر 
من االمن المخزني, أثناء تفريق التظاهرات واالحتجاجات 

التي تعتبر حقا مشروعا لكل مواطن ومواطنة بنصوص من 
الدستور.

وفي حديثها عن االعتقاالت السياسية التي أخذت منحى 
تصاعديا في المغرب, تطرقت الى واقعة اعتقال وزير حقوق 

االنسان السابق و نقيب المحامين محمد زيان, الذي عرف 
بانتقاده الدائم للفساد بمختلف القطاعات في المغرب وعجز 
الحكومة عن اتخاذ قرارات شعبية تخدم المواطنين وتحافظ 

على االستقرار.
وأشارت إلى أن هذه الواقعة، تداولتها الصحافة الدولية على 
نطاق واسع, وعبرت خاللها منظمات حقوقية دولية ووطنية 

بكثير من األسف على الواقع الحقوقي بالمغرب, في ظل 
استمرار المضايقات والمتابعات القضائية في حق المدونين 

ونشطاء حقوق اإلنسان. ورغم ما يعيشه المغرب من وضع 
حقوقي متأزم, فان المخزن , بحسب ذات المصدر, يتجه الى 

قانون "تكميم األفواه", بعد أن أعلن وزير العدل والحريات 
بالمغرب عبد اللطيف وهبي األسبوع الفارط, عن مشروع 

قانون سيتم طرحه أمام البرلمان سيتم بموجبه معاقبة نشطاء 
مواقع التواصل االجتماعي, بالقانون الجنائي, وهو القانون 

الذي سبق وحوكم بمقتضاه مدونون منتقدون للسياسة الرسمية 
للدولة, على رأسهم المدونة سعيدة العلمي بثالث سنوات 

سجنا نافذا على خلفية تدوينة نشرتها بحسابها الرسمي بموقع 
الفايسبوك. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع يضاف 

إلى "رزمة القوانين التي تقيد الحقوق والحريات والحق 
في التظاهر واالحتجاج السلمي ضد القرارات الرسمية 

للحكومة".
كما تناولت ذات الصحيفة, ارتفاع أسعار المواد و خاصة 
اسعار المحروقات, و معاناة المغاربة من أزمة غالء في 

ظل جمود األجور, ما ادى الى اندالع موجة احتجاجية غير 
مسبوقة, دعت إليها مختلف التيارات النقابية والسياسية غير 

الموالية ألحزاب األغلبية الحكومية.

وقوبلت هذه االحتجاجات, تضيف, "بالقمع والعنف وبصمت 
حكومي مطبق, وبخرجات إعالمية غير محسوبة لمسؤولين 
في النظام المخزني كرست االحتقان أكثر مما أوجدت حلوال 

في ما يقارب السنة من هذه الوالية الحكومية, التي سجلت 
صفر إنجاز". وسجلت الصحيفة إلى جانب االحتجاجات 
التي تم قمعها, وفيات في صفوف شباب مغاربة كواقعة 

مقتل شاب من مدينة الدار البيضاء, الذي اعتقل على خلفيته 
أحد العناصر األمنية, ومقتل شاب من مدينة ابن جرير الذي 
توفي على يدي رجال الشرطة بمركز المداومة ابن جرير, 
ليضاف الى هاذين الملفين قضية ثالثة راح ضحيتها شاب 
من مدينة الدار البيضاء, قبلها بسنة. كما أشارت الى أنه 

أمام "ارتفاع منسوب التجاوزات", تقابل السلطات المخزنية 
منتقدي ممارسات األمن المخزني, ب"التشهير" الذي تنخرط 

فيه عدد من المواقع اإللكترونية المعروفة بقربها من هاته 
األجهزة االمنية أو من السلطة المخزنية. كما توقفت الصحيفة 
المغربية عند  تغول السلطة القضائية في المغرب, و الفضائح 
التي هزت بعض المحاكم خالل األشهر القليلة السابقة, و التي 

ترتبط بالوساطة في الملفات الستصدار أحكام قضائية لفائدة 
أطراف معينة.

وختمت جريدة الحياة المغربية, حصيلة العام 2022 

بالفضائح الدولية التي تورط فيها المغرب, حتى وإن حاولت 
الجهات الرسمية أن تقوم بالنفي أو التزام الصمت, أولها: 
مأساة مليلية التي وقعت يوم الجمعة 25 يونيو المنصرم, 

حيث لقي العشرات االفارقة مصرعهم بعد تعرضهم 
للعنف من طرف القوات األمنية  المغربية, على الحدود 

مع اسبانيا, وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دولية "جرائم 
ضد اإلنسانية". أما الفضيحة الثانية, فهي قضية التجسس  

ببرمجية "بيغاسوس", الصهيونية, منبهة إلى أن اسم المغرب 
ظهر في التحقيق الذي أصدرته منظمة "فوربيدن ستوريز" 

غير الحكومية من باريس, ومنظمة العفو الدولية المعنية 
بحقوق اإلنسان, والذي خلف ضجة بالعالم, بعدما تم ذكر 

أسماء شخصيات مغربية سياسية وحقوقية معارضة لتوجه 
الدولة, وأخرى أجنبية, تم التصنت عليها, بواسطة هذه 
البرمجية الخبيثة. أما الفضيحة الدبلوماسية الثالثة, التي 

يتخبط فيها المخزن, فهي قضية فساد البرلمان األوروبي, 
التي تفجرت مؤخرا, حيث ذكر نواب سابقون في البرلمان 
األوروبي أسماء شخصيات مغربية بارزة كرئيس الحكومة 

عزيز اخنوش, وسفير المغرب في بولندا عبد الرحيم عثمون, 
كما تم الحديث عن تقديم رشاوى أو محاولة تقديمها, للضغط 

لصالح المغرب.

عربت عن اإدانتها ال�سديدة اإزاء اإرهاب االحتالل املغربي

 "البولي�ضاريو" ترف�ض اأي مقاربة ت�ضادر 
حق ال�ضعب ال�ضحراوي يف تقرير امل�ضري

اأكدت االأمانة الوطنية جلبهة البولي�ساريو رف�سها الأي مقاربة تهدف اإىل م�سادرة حق ال�سعب ال�سحراوي 

يف تقرير امل�سري واال�ستقالل، معربة عن اإدانتها ال�سديدة اإزاء اإرهاب االحتالل املغربي، من خالل عمليات 

االإبادة بو�سائل الدمار املتطورة يف حق املدنيني ال�سحراويني العزل، وغريهم من بلدان اجلوار.

 الوكاالت

رئي�س حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد الدبيبة يوؤكد

2023 �ضتكون �ضنة توحيد املوؤ�ض�ضات الليبية واإجراء النتخابات
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دويل

وأفادت اإلذاعة الصهيونية الرسمية "كان" 
من  هو  "الشاباك"  المخابرات  جهاز  بأن 
األمن  لوزير  األخضر  الضوء  أعطى 
القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد 
رسمية  شخصيات  األقصى".وأدانت 
ودول  رسمية  غير  وقيادات  فلسطينية 
معتبرين  الخطير،  التصعيد  هذا  ومنظمات 
أنه اعتداء صارخ على الفلسطينيين وعلى 

األمة اإلسالمية جمعاء.
اأب� ردينة: اقتحام بن غفري لالأق�شى 

حتٍد لالأمة العربية واملجتمع الدويل

وفي السياق قال الناطق باسم الرئاسة نبيل 
بن  ايتمار  المتطرف  اقتحام  إن  ردينة  أبو 
غفير للمسجد األقصى المبارك تحٍد لشعبنا 
والمجتمع  العربية  ولألمة  الفلسطيني، 
استمرار  أن  من  ردينة  أبو  وحذر  الدولي، 
اإلسالمية  مقدساتنا  بحق  االستفزازات  هذه 
التوتر  من  المزيد  إلى  سيؤدي  والمسيحية 
الحكومة  األوضاع.وحمل  وتفجر  والعنف 
أية  عن  المسؤولية  المتطرفة  الصهيونية 
نتائج او تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات 
عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته، وشدد 
على أن محاوالت سلطات االحتالل لتغيير 
الواقع التاريخي والقانوني القائم في االقصى، 
طريق  على  الزماني  تقسيمه  تكريس  عبر 
إلى  ومصيرها  مرفوضة  مكانيا،  تقسيمه 
الفشل، مؤكدا ان القدس الشريف والمقدسات 
الناطق  ودعا  تجاوزه،  يمكن  ال  أحمر  خط 
إلى  األميركية،  اإلدارة  الرئاسة،  باسم 
تحمل مسؤولياتها وإجبار الكيان على وقف 
قبل  األقصى  المسجد  واقتحامات  تصعيدها 
األقصى  اقتحامات  ان  وأكد  األوان،  فوات 
إلى  مستوطنين  اقتحامات  من  تحولت 
اقتحامات حكومية، وهي مرفوضة ومدانة.

 وزارة القد�س تدين: 

 حك�مة االحتالل تتحمل

 امل�ش�ؤولية الكاملة عن تداعيات 

اقتحام بن غفري لالأق�شى

إقدام  القدس  شؤون  وزارة  أدانت  بدورها 
المتطرف  الصهيوني  القومي  األمن  وزير 
المسجد  اقتحام  على  غفير  بن  ايتمار 
من  مشددة  حماية  تحت  المبارك،  األقصى 
بيان:  في  وقالت،  االحتالل،  شرطة  قبل 
مؤشر خطير  بمثابة  هو  الخطير  "االقتحام 
عام  بشكل  فلسطين  على  قادم  هو  ما  على 
بشكل  األقصى  والمسجد  الشرقية  والقدس 

اليمينية  الحكومة  تشكيل  بعد  خاص، 
المتطرف  "إقدام  وأضافت:  المتطرفة«، 
بمثابة  هو  االقتحام  هذا  على  غفير  بن 
المسلمين  كل  وعقيدة  لمشاعر  استفزاز 
تتحمل  الصهيونية  والحكومة  العالم،  حول 
المسؤولية الكاملة عن تداعياته«، وتابعت: 
تحاول  الصهيونية  اليمينية  الحكومة  "إن 
مشاعر  استفزاز  عبر  دينية  حرب  إشعال 
المسلمين بانتهاك حرمة المسجد األقصى«، 
وحذرت من أن يكون االقتحام بمثابة مقدمة 
المسجد  في  الصهيوني  التوغل  من  لمزيد 
التاريخي  الوضع  نسف  بهدف  األقصى، 
وقالت:  نهائيا،  بالمسجد  القائم  والقانوني 
"االقتحام الخطير جاء بعد ساعات من نشر 
مطالبات  المتطرفة  الصهيونية  الجماعات 
خطيرة بالسماح لليهود بالصالة في المسجد 
كل  عبر  باالقتحامات  والسماح  األقصى، 
في  يهودي  كنيس  وإقامة  المسجد،  أبواب 
مطلوب  هو  ما  "ان  وأضافت:  ساحاته«، 
بدأته  الذي  االنتهاك  التراجع عن  فورا هو 
عبر سماحها   2003 عام  االحتالل  شرطة 
وبحراستها،  المسجد  باقتحام  للمتطرفين 
مصدرا  االقتحامات  ستبقى  ذلك  وبدون 
لالستفزاز والتوتر«، وتابعت وزارة شؤون 
تستدعي  فترة مصيرية  أمام  "نحن  القدس: 

التيقظ وشد الرحال إلى المسجد األقصى".
اأب� الغيط يدين 

العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين   وأدان 
الصهيوني  الوزير  اقتحام  الغيط،  أبو  أحمد 
وتدنيس  األقصى  للمسجد  غفير  بن  ايتمار 
يعد  ذلك  أن  الغيط،  أبو  واعتبر  حرمته، 
استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة 
لمشاعرهم  واستفزازا  للمسلمين،  األولى 
الصهيونية،  الحكومة  من  بقرار  الروحية 
الجامعة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
العربية جمال رشدي في تصريح صحفي، 
تنفيذ  بدء  سياق  في  يأتي  االقتحام  هذا  إن 
المتطرف  لبرنامجها  نتنياهو  حكومة 
وأجندتها االستيطانية، بكل ما ينطوي عليه 
هذا البرنامج من احتماالت إشعال الموقف 
على  المحتلة  األراضي  وبقية  القدس  في 
على  الغيط  أبو  الخطورة.وشدد  بالغ  نحو 
أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة 
عن اقتحام بن غفير، وعن هذه الممارسات 
وتداعياتها  المتطرفة  اليمينية  والمخططات 
على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها 

على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي 
عليه من احتماالت إشعال حرب دينية.

الك�يت: اقتحام املتطرف بن غفري 

لالأق�شى ا�شتفزاز مل�شاعر امل�شلمني

عن  الكويتية  الخارجية  وزارة  وأعربت 
الشديدين  الكويت  دولة  واستنكار  إدانة 
حكومة  في  المتطرف  الوزير  القتحام 
المسجد  باحات  غفير  بن  ايتمار  االحتالل 
األقصى بحماية قوات االحتالل، وأوضحت 
يشكل  االقتحام  هذا  أن  بيان،  في  الوزارة، 
وانتهاكا  المسلمين  لمشاعر  استفزازا 
الصلة،  ذات  الدولية  الشرعية  لقرارات 
ويأتي في إطار محاوالت سلطات االحتالل 
المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني 

القائم في القدس، ومقدساتها.
الدولي  المجتمع  الكويت  دولة  ودعت 
هذه  لوقف  والفاعل  السريع  التحرك  إلى 
الحماية  وتوفير  الصهيونية  االنتهاكات 
الشقيق،  الفلسطيني  للشعب  الكاملة 
ومقدساتها.  القدس  في  سيما  ال  وممتلكاته، 
وحذرت الوزارة من مغبة هذه االنتهاكات 
محملة  التصعيد،  من  بالمزيد  تنذر  التي 
الكاملة  المسؤولية  االحتالل  سلطات 

لتداعيات هذه االنتهاكات.

م�شر ت�ؤكد رف�شها التام الأي اإجراءات 

اأحادية خمالفة لل��شع القائم يف 

القد�س

العربية  مصر  جمهورية  أعربت  حين  في 
في  رسمي  مسؤول  القتحام  أسفها  عن 
المسجد  الجديدة  الصهيونية  الحكومة 
متطرفة  عناصر  برفقة  المبارك،  األقصى 
وأكدت  الصهيونية،  القوات  حماية  تحت 
مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية 
المصرية، أمس رفضها التام ألي إجراءات 
والتاريخي  القانوني  للوضع  مخالفة  أحادية 
التبعات  من  حذرت  القدس.كما  في  القائم 
األمن  على  االجراءات  هذه  لمثل  السلبية 
واالستقرار في األراضي المحتلة والمنطقة، 
كافة  داعية  السالم،  عملية  مستقبل  وعلى 
والتحلي  النفس  ضبط  إلى  األطراف 
بالمسؤولية واالمتناع عن أي إجراءات من 

شأنها تأجيج األوضاع.
"التعاون االإ�شالمي": اخلط�ة 

حماوالت من االحتالل لته�يد 

االأق�شى

التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  أدانت  كما 
اإلسالمي بشدة اقتحام وزير األمن القومي 
غفير،  بن  ايتمار  المتطرف  الصهيوني 

بحماية  المبارك،  األقصى  المسجد  باحات 
في  المنظمة  وأوضحت  االحتالل،  قوات 
بيان لها أن اقتحام بن غفير لألقصى يأتي 
الصهيوني،  الكيان  محاوالت  إطار  في 
القائم  والقانوني  التاريخي  الوضع  تغيير 
في المسجد األقصى، معتبرة ذلك استفزازا 
لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا 

للقرارات الدولية ذات الصلة.
وحّملت المنظمة االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن تداعيات استمرار مثل هذه االعتداءات 
اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، 
داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
تجاه وضع حد لهذه االنتهاكات الصهيونية 
الديني  الصراع  تغذي  أن  شأنها  من  التي 

والتطرف وعدم االستقرار في المنطقة.
الهبا�س يدع� اإىل جلم حك�مة 

االإرهاب نتنياه�- بن غفري قبل 

ف�ات االأوان

ودعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس 
اإلسالمية،  والعالقات  الدينية  للشؤون 
لجم  الى  الدولي  المجتمع  الهباش،  محمود 
حكومة اإلرهاب التي يقودها المجرمون " 
نتنياهو وبن غفير وسيموتريتش" وغيرهم، 
الجميع  سيكتوي  حيث  األوان،  فوات  قبل 
إشعالها  يحاول  التي  الدينية  الحرب  بنار 

هؤالء المجرمون بشتى الطرق.
وقال الهباش، في بيان صحفي، تعقيبا على 
أمس  صباح  غفير،  بن  المتطرف  اقتحام 
المبارك  األقصى  المسجد  لباحات  الثالثاء، 
أولوياتها  أولى  تعتبر  الحكومة  هذه  "إن 
االقصى،  المسجد  في  القائم  الوضع  تغيير 
او  نتائج  أي  عن  المسؤولية  تتحمل  وهي 
العدوانية  الجريمة  هذه  عن  تنشأ  تداعيات 
تمارسها  التي  العنصرية  السياسات  وعن 
األقصى  المسجد  تجاه  االحتالل  سلطة 

المبارك وعموم األراضي الفلسطينية.
وأكد قاضي القضاة أن هذه الجريمة يجب 
أال تمر مرورا عابرا، داعيا األمة العربية 
واإلسالمية ألن يكون لها موقف واضح من 
هذه االعتداءات التي تمارسها بحق المسجد 
العدوان  هذا  أن  مؤكدا  المبارك،  االقصى 
الحكومة  بحماية  غفير،  بن  به  قام  الذي 
والجيش الصهيوني هو عدوان على عقيدة 
المسلمين وانتهاك لحرمة مسجدهم وقبلتهم 
األولى ومسرى نبيهم صلى هللا عليه وسلم، 

ويجب أال يمر.

من اإعداد: حياة �شرتاح

جهاز "ال�شاباك" ه� من منحه ال�ش�ء االأخ�شر للقيام بذلك

املتطرف بن غفري يقتحم الأق�صى 
ويزيد من توتر الأو�صاع يف الأرا�صي املحتلة

lاإدانـــات دوليـــة وا�صعـــة لهذا العتداء ال�صــارخ
اقتحم وزير االأمن الق�مي ال�شهي�ين املتطرف اإيتمار بن غفري، �شباح اأم�س الثالثاء، �شاحات امل�شجد االأق�شى املبارك، من جهة باب املغاربة، وو�شل املتطرف بن غفري يف �شاعات ال�شباح الباكر اإىل �شاحة 

الرباق، و�شط حرا�شة م�شددة من �شرطة االحتالل، وياأتي االقتحام، خالفا للتقارير التي اأفادت باأن بن غفري تراجع عن اقتحامه لالأق�شى عقب اجلل�شة التي جمعته، قبل �شاعات من االقتحام برئي�س 

حك�مة االحتالل بنيامني نتنياه�.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن اقتحام 
الوزير الصهيوني بن غفير للمسجد األقصى المبارك 
صباح أمس يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء 
شعبنا الفلسطيني.ودعا محمد اشتية في مستهل جلسة 
أمس  هللا،  رام  بمدينة  المنعقدة  الـ188،  الحكومة 
البوابات  مؤامرة  أحبطوا  الذين  شعبنا  أبناء  الثالثاء، 
تستهدف  التي  االقتحامات،  هذه  لمثل  التصدي  الى 
جعل المسجد األقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا 
لكل األعراف، والقيم، واالتفاقيات، والقوانين الدولية، 

وتعهدات صهيونية للرئيس األميركي.
كامل  تتحمل  الجديدة  الصهيونية  الحكومة  أن  وأكد 
بحق  عدوانها  على  سيترتب  ما  كل  عن  المسؤولية 
تلك  يرافق  وما  ومخيماتنا،  وقرانا،  وبلداتنا،  مدننا، 
االقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي 

عياد،  آدم  الطفل  باستشهاد  أمس  فجر  آخرها  كان 
حوشية،  محمد  الشابين  الشهيدين  أول  أمس  وفجر 
وفؤاد عابد، إضافة لعشرات اإلصابات، وتفجير ثالثة 

منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا.
وشدد على أن "شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله 
المستقلة،  دولته  بإقامة  حقوقه  نيل  حتى  المشروع، 
لهذه  قوة  بكل  وسيتصدى  القدس،  وعاصمتها 
جرائم  وسنتابع  العنصرية،  واإلجراءات  السياسات 

االحتالل في المنصات والمحاكم الدولية".
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء الفلسطيني 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في  التصويت  بنتائج 
على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، 
االستعماري  االحتالل  طبيعة  استشاري حول  ورأي 
غير القانوني طويل األمد، واعتبر هذا القرار هزيمة 

جديدة لالحتالل ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل 
الدولية ومبادئ  القوانين  تناقض  التي  القانونية،  غير 
حقوق اإلنسان.وعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا 
ضده  وقفت  التي  الدول  وطالبت  التاريخي،  القرار 
المعايير،  وازدواجية  بمكيالين،  الكيل  سياسة  بوقف 
واالنتصار  والقانوني،  األخالقي  موقفها  وتصحيح 
الدوليين،  والعدل  السلم  ومبادئ  والقانون  للحق 
الكيان  وحماية  االحتالل  لجرائم  غطاء  توفير  وعدم 
الصهيوني في المساءلة.وعلى صعيد الشأن الداخلي، 
رحب مجلس الوزراء بدعوة محمود عباس إلى حوار 
وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة 
لمخططات  والتصدي  الفلسطيني،  الوطني  الصف 
وقال:  والمتطرفة،  العنصرية  االحتالل  حكومة 
طريق  على  الوطنية  المسؤولية  تحّمل  جميعا  علينا 

الحرية  في  شعبنا  أهداف  وتحقيق  االنقسام،  إنهاء 
سلطات  رفع  االحتالل.وحول  وإنهاء  واالستقالل، 
الفلسطيني  للمسافر  المغادرة  لقيمة ضريبة  االحتالل 
عقب  الجديد،  العام  بداية  مع  الكرامة  معبر  عبر 
رئيس الوزراء بقوله: هذا اإلجراء األحادي الجانب، 
الكيان  أن  إلى  ونوه  الموقعة،  االتفاقيات  مع  يتنافى 
الصهيوني تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس 
للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه 
المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
عن  باإلفراج  االحتالل  دولة  طالب  الصدد،  وبهذا 
جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، 
حّل  في  بالمساعدة  كفيلة  فهي  عنها،  اإلفراج  وحال 
االحتالل  اقتطاعات  بسبب  المتراكمة،  المالية  أزمتنا 

غير الشرعية، وغير القانونية.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد من �شورة اجلمعة

في إطار المشروع التأويلي الذي يبتغي إعادة قراءة النص الديني اعتمادا 
على المقاربات والمناهج الحديثة دون المناهج الكالسيكية يبرز اسم المفكر 
دوره  أهمية  ورغم  رواده،  من  كرائد  الشرفي]1[  المجيد  عبد  التونسي 
ومركزيته إال أن ما كتب حوله تحليال ونقدا يعد ضئيال إذا ما قورن بما 
كتب عن غيره من التأويلين، ولذلك أحاول في السطور التالية بيان موقع 
تأويالته  بعض  وأقدم  لإلسالم،  الحداثية  القراءة  مشروع  ضمن  الشرفي 
للمفاهيم المركزية كالوحي والنبوة والنص القرآني، ولكني قبيل ذلك أتوقف 
عند نشاطه البحثي والمشروعات التي ارتبط بها.  مشروع معرفي مؤسسي 
ال فردي لعل أهم ما يميز عبد المجيد الشرفي عن رواد القراءة الحداثية 
انخراطه في وقت مبكر ضمن عدة مشروعات مؤسسية استهدفت إحداث 
تغيير جذري في بنية الفكر اإلسالمي، فمشروعه كما نرجح هو مشروع 
جمعي أو مؤسسي أكثر من كونه مشروع فردي، أولى هذه المشروعات 
إلى  رام  الذي  الحداثة”  “معالم  مشروع  على  الثمانينات  في  إشرافه  كان 
أكثر  بمشروع  بعدها  ثم نهض  الحداثة،  إسار  الفكر اإلسالمي في  تطويع 
أهمية أحدث صدى ثقافي هو “اإلسالم واحدا ومتعددا” الذي تبنته رابطة 
العقالنيين العرب. وقد وقف ورائه إيمانه العميق أن اإلسالم ليس له بنية 
محددة ثابتة ونهائية، وليس له ماهية تميزه عن غيره من الديانات بل “ليس 
هناك إسالم واحد ال عبر الزمان وال عبر المكان”، وقد جسدت العناوين 
الكتب الصادرة عن المشروع هذه الفكرة بجالء ومنها: إسالم الفقهاء، إسالم 
المتصوفة، إسالم المحدثين، اإلسالم األسود، اإلسالم األسيوي، وكأنه ال 
وجود لإلسالم الكلي الذي يستوعب كل هذه التنوعات والمفردات في إطار 

وأما  ومعرفيا.  وإثنيا  جغرافيا  المتشظي  اإلسالم  ذلك  هناك  وإنما  جامع، 
خاتمة مشروعاته وأهمها فهو مشروع المصحف وقراءاته )2016( الذي 
دعمته مؤسسة مؤمنون بال حدود وأصدرته في خمس مجلدات أشرف عليها 
عبد المجيد الشرفي وتولى تحريرها، ويستهدف هذا المشروع التشكيك في 
تحت  قرآنية طمرت  نصوص  لوجود  والترويج  وحيد  قرآني  نص  وجود 
النصوص  المصحف، وهذه  أقدمت على جمع  التي  السياسية  السلطة  قمع 
اآلية  بوضع  ومعاونوه  الشرفي  قام  حيث  األخرى  القراءات  سوى  ليست 
القرآنية متبوعة بقراءة حفص ثم بباقي القراءات التي يؤكد الشرفي أنها ال 
الدين  المعنى؛ فآية )إن  تختلف من حيث النطق وأن هنالك اختالفات في 
عند هللا اإلسالم( ليست إال قراءة واحدة حيث وجدت في إحدى القراءات 
)إن الدين عند هللا الحنيفية(. وقد لقي هذا المشروع اهتماًما من الدارسين 
الغربيين إذ تذهب المستشرقة األلمانية أنجيلكا نويفرت إلى أن “هذه الطبعة 
القرآن مقروءا بصورة صحيحة كمجال ألصداء زمانه”،  التونسية تجعل 
على حين يذهب جان فوتين مدير مركز قرطاج إلى أن هذا العمل “يمس 

أسس اإلسالم الراسخة”. 
المحاوالت  أولى  تعود  أولية  ..مالحظات  الشرفي  المجيد  عبد  مشروع 
التأويلية للشرفي إلى عام 1984 حين نشر دراسة باللغة الفرنسية بعنوان: 
في  ذلك  تابع  ثم  جديدة،  وآفاق  كالسيكية  مواقف  وتأويله:  القرآن  تنزيل 
 ،)2001( والتاريخ  الرسالة  بين  اإلسالم  كتاب  وأهمها  الالحقة  مصنفاته 
من  برفاقه  الشرفي  تجمع  مشتركات  هناك  أن  القول  يمكن  عامة  وبصفة 
فأما  خصائص،  ببضع  عنهم  يتميز  أيضا  لكنه  الحداثية  القراءة  أصحاب 

المنهجية  المسلمات  من  االنطالق  فهو  الحداثية  القراءة  برواد  يجمعه  ما 
الحداثية، وهي: 

–عجز المناهج الكالسيكية اإلسالمية عن إنجاز قراءة للنص الديني تجمع 
العصر  مقتضيات  وبين  ومكان  زمان  لكل  صالحة  كرسالة  اإلسالم  بين 
للوصول  الحداثية  بالمناهج  االستعانة  تقتضي  فالضرورة  ولذلك  الحديث، 

إلى قراءة أعمق للنص وللظاهرة الدينية بأسرها. 
–العبث بمحتوى المفاهيم التأسيسية كالوحي والنبوة والدين والكتاب وإبدالها 
بمحتويات أخرى تقطع مع المحتوى التراثي المستقر عبر قرون. –التوسل 
بمناهج التفكيك والبحث التاريخي من أجل التشكيك في الوقائع التأسيسية 
الشاذة  واألقوال  والمواقف  اآلراء  تتبع  خالل  من  وذلك  التدوين،  كعملية 

واتخاذها منطلقا لرواية تاريخية بديلة تنفي الرواية السائدة. 
–رفض كل ما يتعلق بالغيبيات من قبيل وجود المالئكة والجن من الرسالة 
المحمدية وقبول ما يتفق مع المعطى الحسي والعقالني. وإذا ما تجاوزنا عن 
هذه المسلمات التي يؤمن بها جميع دعاة القراءة الحداثية فإن هناك بعض 

خصائص ينفرد بها الشرفي تتعلق باألدوات ال المنهج، ومن بينها: 
المغاربة،  الكتاب  عادة  غير  على  العربية،  باللغة  الكتابة  على  –الحرص 
وهي نقطة أوردها الشرفي وذكر أن بعض أصدقائه اقترحوا أن يضع كتابه 
“اإلسالم بين الرسالة والتاريخ” باللغة الفرنسية لحساسية موضوعه لكنه آثر 
أن يكتب بالعربية لعاملين هما: حاجة قراء العربية إلى ما يفتح أمامهم آفاق 
التفكير ويبعد بهم عن االجترار والتكرار، وضرورة إخضاع اللغة العربية 

ذاتها لتفكير العصر الحديث وإال ماتت وأضحت عبئا على أصحابها. 

نزلت سورة الجمعة في المدينة المنورة وآياتها إِحدي 
البخاري  صحيح  ففي  الجمهور،  اختيار  وهذا  عشرة، 
أَبي هريرة – رضي هللا عنه – قال “كنا  وغيره عن 
جلوًسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم حين نزلت سورة 
ا َيْلَحُقوا ِبِهْم(  الجمعة، فتالها، فلما بلغ )َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ
لم  الذين  يا رسول هللا– من هؤالء  له رجل:  قال   …
يلحقوا بنا؟ فوضع صلى هللا عليه وسلم يده على سلمان 
اإليمان  كان  لو  بيده  نفسي  »والذي  وقال:  الفارسي، 
بالثريا لناله رجال من هؤالء … «” الحديث. وإِسالم 
أَبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. وأَلن أَمر االنفضاض 
السورة،  آخر  في  جاَء  الذي  لهو  أَو  تجارٍة  مجئ  عند 
وكذا أَمر اليهود المشار إِليه بقوله تعالى: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس( لم يكن  َهاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولَِياُء ِلَّ
إاِل بالمدينة، وهذه السورة تشتمل على فوائد نذكر طرفا 
عليه  هللا  صلى  النبي  كان  الجمعة  سورة  فضل  منها. 
روى  فقد  الجمعة،  صالة  في  يقرؤها  ما  كثيرا  وسلم 
هللا  رضى  عباس-  ابن  عن  في صحيحه  مسلم  اإلمام 
عنهما- أن رسول هللا- صلى هللا عليه وسلم- كان يقرأ 
أما  والمنافقون«.  »الجمعة  بسورة  الجمعة  صالة  في 
العشاء  قراءة سورة )الجمعة( و)المنافقون( في صالة 
من ليلة الجمعة فالرواية بها ضعيفة جدا ال تعتمد، وهناك 
رواية أن بعض التابعين أخذوا بذلك، أما المداومة عليها 
باعتبارها سنة ثابتة فال يجوز، لذلك نرى اإلمام أحمد 
ليلة  في  القراءة  عن  سئل  فقد  المواظبة،  عدم  يختار 
بهذا  سمعنا  ما  بأس،  ال  قاَل:  الجمعة؟  بسورة  الجمعة 
]فتح   .“ حتما  يجعله  وال  يُدمن،  ال  ولكن  أعلمه،  شيئاً 
الباري البن رجب[. وأطلق ابن القيم حين قال: “وكان 
صلى هللا عليه وسلم ال يُعيِّن سورة في الصالة بعينها، ال 
يقرأ إال بها، إال في الجمعة والعيدين… وكان من هديه 
قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما 
قرأ أول السورة.” “زاد المعاد” )1 / 207 – 208(. 
سورة  يعين  ال  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  يثبت  وهذا 
معينة بالقراءة في الصالة لمناسبة ليقرأها كاملة ما لم 
يشهد له النص، على النحو الذي ثبت لصالة الجمعة، 
أو صالة الفجر يوم الجمعة، حتى سنة ركعتي الفجر. 
وعليه ال يجوز االستمرار على قراءة سورة الجمعة في 
صالة العشاء األخيرة من ليلة الجمعة. وسميت السورة 
الجمعة وعن  لحديثها عن صالة  )الجمعة(  االسم  بهذا 
ورجوب السعي إلى صالتها، واالنصراف عن كل ما 
قد يشغل اإلنسان عن حضورها. »وكان فرض صالة 
الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبي 
صلى هللا عليه وسلم فرضها في خطبة خطب بها للناس 
وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني 
سالم بن عوف. وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة. فكان فرضها 
السورة  هذه  في  ذكر  وما  وفعال.  قوال  بالسنة  ثابتا 
فاسعوا  الجمعة  يوم  من  للصالة  نودي  إذا  قوله:  من 
لحضور  التأكيد  مورد  9[ ورد  ]الجمعة:  ذكر هللا  إلى 
االنصراف  من  والتحذير  البيع،  وترك  الجمعة  صالة 

السورة  عند الصالة قبل تمامها«]1[. من مقاصد هذه 
اإلسالمية  للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  تحقق سورة 
حيث اشتملت على توحيد الخالق ومظاهر نعمته على 
العبودية  الرسل إلقرارهم على  بعث  الخلق من خالل 
إليها  نشير  ومما  والسماوات،  األرض  لرب  الخالصة 
عليه  النبي صلى هللا  بعثة  الجليلة وهي  النعم  هذه  من 
الغاية من بعثة الرسول  وسلم، وذلك في صور: 1 – 
صلى هللا عليه وسلم النبي األمي ثالثة أمور هي: أ – 
تالوة آيات القرآن التي فيها الهدى والرشاد. ب – جعل 
أمته أزكياء القلوب باإليمان، مطهرين من دنس الكفر 
والسنة  القرآن  تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب 
والمراد  فيهما من شرائع وأحكام وحكم وأسرار.  وما 
بالكتاب: القرآن، والمراد بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، 
بالحكمة:  والمراد  ونواهيه..  وأوامره  أحكامه  وشرح 
العلم النافع، المصحوب بالعمل الصالح، وفي وضعها 
السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة  الكتاب  جانب  إلى 
الناس  يعرف  وبالسنة،  بالكتاب  إذ  المطهرة،  النبوية 
أصلح األقوال واألفعال، وأعدل األحكام وأقوم اآلداب، 
الكريمة  اآلية  هذه  ترتيب  جاء  الفضائل]2[.  وأسمى 
وأمثالها في أسمى درجات البالغة والحكمة، ألن أول 
ثنى-  ثم  القرآن،  بتالوة  يكون  الرسالة،  تبليغ  مراحل 
بتعليم  ثلث  ثم  األرجاس،  النفوس من  بتزكيه  سبحانه- 
والتزكية  التبليغ  بعد  يكونان  ألنهما  والحكمة  الكتاب 
للنفوس. ولذا قالوا: إن تعليم الكتاب غير تالوته، ألن 
تالوته معناها، قراءته قراءة مرتلة، أما تعليمه فمعناه: 
بيان أحكامه، وشرح ما خفي من ألفاظه وأحكامه]3[. 
وبحسب ابن عاشور، فإن أعلى غايات كا ما سبق من 
فهو  قال:  الحكمة،  تعليم  هو  والتعليم  والتزكية  التالوة 
غاية ذلك كله ألن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه 
الرسول صلى هللا  نبوة  نعمة  إثبات   – 2 الحكمة.  نال 

عليه وسلم، وجعل النبي أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة 
كبيرة في حد ذاته، وامتنان من هللا تعالى لنبيه، ووجه 
أحدها-  الماوردي  قال  كما  أسباب  ثالثة  هنا  االمتنان 
موافقته ما تقدمت به بشارة األنبياء، الثاني- مماثلة حاله 
ألحوال أمته، فيكون أقرب إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء 
من  إليه  أوحي  ما  وتعليمه  تبليغه  في  عنه  الظن  سوء 
وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3 واألسرار.  القرآن 
البشرية جمعاء، فهي  بل تشمل  بالعرب  ليست خاصة 
الالحقة  األزمان  وفي  زمنه،  في  جميعا  للناس  عامة 
إلى يوم القيامة: }َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَّما َيْلَحُقوا ِبِهْم{. صالة 
الجمعة أساس السورة   4- أما ما يتعلق بصالة الجمعة 
في اآليات األخيرة من السورة فهي الغرض األول من 
السورة، حيث دعا القرآن إلى المحافظة عليها وإقامتها 
شرعي  لعذر  إال  التخلف  عن  ونهى  أركانها  بجميع 
ِ(، منوها إلى وقت دخولها:  مقبول )َفاْسَعْوا إِلى ِذْكِر هللاَّ
النداء  يكون  اْلُجُمَعِة(، وال  َيْوِم  ِمْن  الِة  لِلصَّ نُوِدَي  )إِذا 
إال بعد جلوس اإلمام على المنبر إلى وقت االنصراف 
َفاْنَتِشُروا  الُة  منها، وذلك بعد التسليم )َفإِذا ُقِضَيِت الصَّ
ِفي اأْلَْرِض(، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء 
لها  واإلنصات  الخطبة  سماع  من  الشعيرة،  هذه  إقامة 
اآلية  هذه  وجاءت     .)ِ هللاَّ ِذْكِر  إِلى  )َفاْسَعْوا  والذكر 
لتؤكد على مشروعية الجمعة، فقد ثبتت شرعا الجمعة 
بالتواتر، ثم قررت اآلية مشروعيتها بالدليل. أول جمعة 
صالها النبي صلى هللا عليه وسلم وكانت صالة الجمعة 
أن  سيرين  ابن  قال  الهجرة.  أيام  أول  من  مشروعة 
هللا  صلى  النبي  يقدم  أن  قبل  الجمعة  جمعوا  األنصار 
عليه وسلم المدينة قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه، 
وللنصارى يوم مثل ذلك، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل 
يوما لنا نذكر هللا ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود السبت 
إلى  فاجتمعوا  العروبة.  فاجعلوه يوم  وللنصارى األحد 

وذكرهم.  ركعتين  يومئذ  بهم  فصلى  زرارة  بن  أسعد 
وروى البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان 
رسول  يقدمها  أن  قبل  بالمدينة  الجمعة  جمع  من  أول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ويتعين أن يكون ذلك قد علم 
به النبي صلى هللا عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن النبي 
صلى هللا عليه وسلم حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم 
المسلمين. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى هللا عليه 
وسلم فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 
ألن رسول هللا قدم المدينة يوم االثنين الثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع األول فأقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى 
المدينة فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني سالم بن 
عوف كان لهم فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد، 
طويلة  وهي  بالمدينة  خطبها  خطبة  أول  فيه  وخطب 
ذكر نصها القرطبي في »تفسيره«]4[. بعض األحكام 
المعروف  األذان  للصالة:  النداء   -1 المتفرعة  الفقهية 
وهو أذان الظهر ورد في »الصحيح« عن السائب بن 
يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على 
المنبر على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر 
وكثر  عثمان  كان  فلما  يزيد:  بن  السائب  قال  وعمر. 
الناس بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.   2 – العدد الذي 
به تصح الجمعة: قال الحسن: تنعقد الجمعة باثنين، وقال 
الليث وأَبو يوسف: تنعقد بثالثة، وقال أَبو حنيفة: تنعقد 
بأَربعة، وقال ربيعة: باثني عشر رجال، وقال الشافعي: 
بأَربعين رجال، ولعل هؤالِء استند كل منهم إِلى إِحدي 
الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج من خرج 
 –  3 الشام.  من  دحية  بها  جاَء  التي  التجارة  لمشاهدة 
  القيام شرط في الخطبة دلَّ قوله تعالى: )َوَتَرُكوَك َقاِئًما( 
على أَن القيام شرط في أَداء خطبة الجمعة، وجاَء في 
أَن رسول هللا صلى هللا عليه  صحيح مسلم عن جابر 
فيخطب،  يقوم  ثم  يجلس،  ثم  قائًما  يخطب  كان  وسلم 
وعلى  إلخ  كذب  فقد  جالًسا  يخطب  كان  أَنه  َنبَّأَك  فمن 
الجمعة من  4 – ال تصح  الفقهاِء.  الرأي جمهور  هذا 
هي  الحسن:  وقال  الجمهور،  قول  وهو  خطبة،  غير 
مستحبة، وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد 
َقاِئًما(.  ومن  هذا الرأي ظاهر قوله تعالى: )َوَتَرُكوَك 
السنة أَن يتكيَء الخطيب على قوس أَو عصا، ففي سنن 
ابن ماجة بسنده )أَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 
إِذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإِذا خطب في 
الجمعة خطب على عصا(. ويسلم الخطيب على الناس 
ابن  الشافعي وغيره، روى  المنبر عند  إِذا صعد على 
ماجه بسنده )أَن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إِذا صعد 
المنبر سلَّم(. ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة 

عند الجمهور.

 /28( والتنوير  التحرير  عاشور،  ابن    ]1[ المصادر: 
الوسيط  التفسير  طنطاوي،  سيد  محمد    ]2[  :)205
السابق.  المرجع    ]3[  .)376/14( الكريم  للقرآن 
الوسيط  التفسير   ،)220/28( والتنوير  التحرير    ]4[

)10/1418(.
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زبائنها  تعلم  الجزائر  اتصاالت  أن  البيان  وأوضح 
ب"تحسين فضاء الزبون المتاح عبر الموقع اإللكتروني: 
بإضافة  إثرائه  من خالل   www.algerietelecom.dz

ميزات جديدة«.
وأبرز ذات المصدر أنه "أصبح بإمكان زبائن اتصاالت 
الجزائر تفعيل خدمة التعبئة االحتياطية, عرض الخدمات 

اإلضافية واالطالع على جميع المعامالت المنجزة«.
التعبئة  خدمة  من  أريحية  بكل  "لالستفادة  أنه  وأضاف 
االحتياطية »Idoomly«, ما على الزبون سوى تسجيل 

الزبون والضغط على زر +تفعيل+  إلى فضاء  الدخول 
خدمة التعبئة االحتياطية لالستفادة من 96 ساعة أنترنت 

إضافية«.
الجزائر  اتصاالت  لزبائن  "يمكن  ذلك  على  وعالوة 
التعبئة  عمليات  كافة  على  الزبون,  فضاء  عبر  االطالع 
بالرقم  االتصال  عبر  إجراءها  تم  التي  الفواتير  وتسديد 
1500 الخادم الصوتي التفاعلي, موقع الدفع اإللكتروني, 

أو على مستوى الوكاالت التجارية".
حياة �سرتاح

االبتدائية  الجنايات  محكمة  أدانت 
العاصمة  بالجزائر  البيضاء  بالدار 
غيابيا،  الثالثاء  إلى  اإلثنين  ليلة 
وأمير  زيطوط  محمد  اإلرهابيين 
زاد"،  دي  "أمير  المدعو  بوخرص 
سنة   20 بعقوبة  مناصري،  ومنار 
مع  دج  بمليون  وغرامة  نافذا  سجنا 
في  الدولي  القبض  إلقاء  أمر  تأييد 
بأفعال  القيام  بجناية  لمتابعتهم  حقهم 
وسالمة  بوحدة  والمساس  تخريبية 
الغابات  حرائق  موجة  خالل  الوطن 

التي طالت والية تيبازة في 2020.

ذات  أصدرت  القضية،  نفس  وفي 
الجهة القضائية أحكام بين عام حبس 
متهما   17 حق  في  والبراءة  نافذ 
وقد  القضية،  هذه  في  متابعين  آخرا 
القضية  هذه  في  المتهمين  متابعة  تم 
أيضا بتهم جناية اضرام نار أدت إلى 
واإلضرار  الدولة  بأمالك  اإلضرار 
بالغير والحريق العمدي المفضي إلى 
الوفاة والتحريض على التجمهر غير 

المسلح وتهم أخرى.
تيبازة  والية  سجلت  فقد  للتذكير، 
تسبب  حرائق   2020 نوفمبر  في 

بقوراية  حرقا  شخصين  وفاة  في 
تضررت  بعدما  عائلة   45 وتشريد 
في  خسائر  عن  فضال  منازلها، 
غابات.وفي  وإتالف  الفالحة  قطاع 
محكمة  قضت     2022 ديسمبر 
اإلرهابيين  بإدانة  البيضاء  الدار 
بـ  بوخرص  وأمير  زيطوط  محمد 
بمليون  نافذا وغرامة  20 سنة سجنا 
الدولي  بالقبض  أمر  تأييد  مع  دج 
المحكمة  ذات  وأدانت  حقهما،  في 
يوجدون  متهمين  عدة  العقوبة  بنفس 
تخص  قضية  عن  فرار  حالة  في 
في  "االنخراط  جناية  في  التورط 
الدولة  جماعة تخريبية تستهدف أمن 
الترابية  والسالمة  الوطنية  والوحدة 
تحريض  بهدف  المؤامرة  وجناية 
جانب  إلى  السلطة"،  المواطنين ضد 
جنحة "تلقي أموال من أشخاص من 
القيام  قصد  الوطن  وخارج  داخل 
واستقرار  الدولة  بأمن  تمس  بأفعال 
مؤسساتها«، كما تمت متابعتهم أيضا 
بتهم "مخالفة أحكام الصرف وحركة 
الخارج"  والى  من  األموال  رؤوس 
التجمهر غير  "التحريض على  وكذا 
المسلح وعدم إبالغ السلطات بوقوع 

جناية أو الشروع فيها".
حياة �سرتاح
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مع تاأييد اأمر اإلقاء القب�ض الدويل عليهم  جنايات الـدار 

من قبل عنا�صر الفرقة 

املتنقلة لل�صرطة الق�صائية 

بوروبة بالعا�صمة 

الإطاحة مبروجي 
املخدرات يف حالة تلب�س

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في الفرقة 
المقاطعة  ألمن  بوروبة  القضائية  للشرطة  المتنقلة 
أشخاص   )03( توقيف  من   ، الحراش  اإلدارية 
مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم مابين 32 و 36 سنة، 
إخفاء،  قضية  عن  الجزائر،  والية  من  ينحدرون 
نقل، تخزين والمتاجرة في المؤثرات العقلية      و 
المخدرات في إطار منظم مع الحيازة على أسلحة 
بيضاء محظورة من الصنف السادس.وتمت قضية 
 ، أمس  ذاتها  األمن  لمصالح  بيان  حسب  الحال 
فيهم  للمشتبه  والترصد  محكمة  خطة  تسطير  بعد 
نقل  في  يستعملونها  كانوا  التي  المركبة  مراقبة  تم 
عليهم  القبض  إلقاء  تم  حيث  المخدرات،   وترويج 
مع  الحراش  مدينة  مستوى  على  تلبس  حالة  في 
المؤثرات  من  كبسولة   )11000( وحجز   ضبط 
"القنب  المخدرات  من  غرام  العقلية،)470( 
بـ  المقدر  الوطنية  بالعملة  مالي  مبلغ  الهندي«، 
)38000( د.ج من عائدات الترويج، )04( أسلحة 

بيضاء محظورة من الصنف السادس، 
نارية،  دراجة  و)01(  سياحيتين  )02(مركبتين 
تستعمل في نقل وتوزيع وترويج المخدرات،  )06( 
هواتف نقالة.ووفق المصدر ذاته فقد تم بعد استيفاء 
جميع اإلجراءات القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام 

النيابة المختصة إقليميا.

حياة �سرتاح

�صمحت العملية بحجز كمية 

من الأقرا�ض املهلو�صة

�شرطة تي�شي تطيح مبروج 
املهلو�شات و�شط الأحياء 

ال�شعبية يف بجاية

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها 
بالمخدرات  المتاجرة  ظاهرة  خاصة 
عناصر  تمكنت  العقلية،  والمؤثرات 
ألمن  التابعة  تيشي  دائرة  ألمن  الشرطة 
والية بجاية خالل هذا األسبوع من توقيف 
سنة   29 العمر  من  يبلغ  قضائي  مسبوق 
أوساط  في  المهلوسات  ترويج  يحترف 
بمدينة  الشعبية  األحياء  داخل  الشباب 

تيشي.
وجاءت تفاصيل العملية حسب بيان لذات 
الشرطة  قيام عناصر  بعد  أمس  المصالح 
بدوريات مراقبة بقطاع اإلختصاص ولدى 
وصولهم إلى حي بن سعيد لفت إنتباههم 
ثالثة أشخاص يقومون بترويج المؤثرات 
مباشرة  الشرطة  لتتدخل عناصر  العقلية، 
وتوقيف أحدهم، بينما تمكن المشتبه فيهما 
نارية،  دراجة  عبر  الفرار  من  اآلخران 
فيه  المشتبه  لدى  حجز  تم  العملية  خالل 
دواء  من  مهلوس  قرص   106 الموقوف 
للبيع،  ومهيأ  أجزاء  إلى  مقسم  بريغابالين 
إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 42500 دج 
من عائدات الترويج، ومقر صغير يستعمل 
في عملية التقطيع، وقد أنجز ملف جزائي 
ضد المشتبه فيه ألجل قضية تكوين جمعية 
المؤثرات  أشرار، اإلتجار والمتاجرة في 
العقلية، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية 

المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.
حياة �سرتاح

كانت على منت رحلة جوية 

بني تركيا والكامريون

اإ�شعاف م�شافرة ظهرت 
عليها اأعرا�س اأزمة قلبية 

طارئة مبطار مترنا�شت
إلسعاف  المدنية  الحماية  مصالح  تدخلت 
تعرضت  كاميرونية  جنسية  من  مسافرة 
بين  في رحلة جوية  كانت  ألزمة صحية 
تركيا والكاميرون، بعد هبوط اضطراري 
باي  حاج  أقنار-  بمطار  تركية  لطائرة 
أخاموك بتمنراست، حسبما علم أمس لدى 

مصالح الحماية المدنية.
الحماية  تلقت  أن  بعد  التدخل  هذا  ويأتي 
من  الثالثاء  إلى  االثنين  ليلة  نداء  المدنية 
اضطراري  هبوط  مفاده  المراقبة  برج 
بوينغ  نوع  من  لطائرة  تمنراست  بمطار 
التركية  الجوية  للخطوط  تابعة   737
كانت  الكاميرون  إلى  تركيا  من  متوجهة 
على متنها المسافرة التي تعرضت ألزمة 

صحية حادة.
وقد تنقل فور ذلك طاقم طبي من الوحدة 
على  بتمنراست  المدنية  للحماية  الرئيسية 
متن سيارة إسعاف طبية مكون من طبيبين 
اإلسعافات  لتقديم  أعوان  وأربعة   )2(

األولية للراكبة.
اإلنعاش  عملية  إلى  المسافرة  وخضعت 
القلبي الرئوي على متن الطائرة إلى غاية 
إجالءها  قبل  الصحية،  حالتها  استقرار 
على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية 
بتمنراست،  بغداد  مصباح  االستشفائية 
بين  بالتعاون  اإلسعاف  عملية  وقد جرت 
الصحة  وقطاع  المدنية  الحماية  مصالح 

لوالية تمنراست.
حياة �سرتاح

خلفت اأكثـر من األفي قتيل

اإح�شاء اأزيد من 12 األف 
و174 �شحية حوادث
 املرور خالل 11 �شهرا

للدرك  العامة  القيادة  في  كشف مسؤول مركزي 
الوطني، عن سقوط أزيد من 12 ألف ضحية في 
من  األولى  شهًرا   11 الـ  خالل  المرور  حوادث 

عام 2022.
اإلعالم  مركز  من  بوشحيط  سمير  الرائد  أفاد 
والتنسيق المروري بقيادة الدرك، في تصريحات 
للقناة اإلذاعية األولى، أمس أنه تّم تسجيل 5822 
مختلف  عبر  المذكورة  الفترة  في  مرور  حادث 
الحوادث  تلك  "أسفرت  وتابع:  الوطن،  واليات 
عن هالك 2512 شخًصا وإصابة 9662 شخًصا 
تورط  أّن  المتحدث  وأبرز  مختلفة"،  بجروح 
المارة خالل الفترة ذاتها، نال حصة األسد بـ 458 

حادث مرور.
باجي  برج  أّن والية  إلى  ذاته،  المسؤول  وأشار 
مأساوية  األكثر  الحوادث  قائمة  تصّدرت  مختار 
بحادث أودى بحياة 13 شخًصا وجرح 4 آخرين، 
متبوعة بوالية الجلفة التي شهدت حادًثا نجم عن 
بجروح  آخرين   11 وإصابة  شخًصا   11 هالك 
واليتي  أّن  إلى  بوشحيط  الرائد  مختلفة.ونّوه 
دائًما  تزاالن  ال  الدفلى  وعين  العاصمة  الجزائر 

في المراتب األولى لحوادث المرور.
في سياق متصل، أكد المتحدث نفسه أنّه تّم دراسة 
مشروع مرسوم تنفيذي يحّدد كيفيات تعليم القواعد 
الخاصة بحركة المرور واألمن في الطرق داخل 
المؤسسات التربوية، معتبًرا أّن الهدف يكمن في 
تكوين  أجل  من  المرورية  الثقافة  وتعميم  تعليم 

سائقين نموذجيين.
حياة �سرتاح

من خالل اإثرائه  باإ�صافة ميزات جديدة

"ات�شالت اجلزائر"
 حت�ّشن ف�شاء الزبون  عرب موقعها الإلكرتوين
اأعلنت موؤ�ص�صة ات�صالت اجلزائر زبائنها عن حت�صني ف�صاء الزبون املتاح عرب موقعها الإلكرتوين 

من خالل اإثرائه باإ�صافة ميزات جديدة, حيث اأ�صبح باإمكانهم تفعيل خدمة التعبئة الحتياطية, 

عر�ض اخلدمات الإ�صافية والطالع على جميع املعامالت املنجزة, ح�صب ما اأفاد به اأم�ض الثالثاء 

بيان لذات املوؤ�ص�صة.

اإدانــــة الإرهابيني حممــد زيطوط 
واأمري بوخر�س بـ 20 �شنة �شجنا

متاأثرة بارتفاع العمالت

اأ�شعار النفط تنخف�س
 اإىل 84.93 دولرًا للربميل

انخف�صت اأ�صعار النفط, اأم�ض الثالثاء, اإىل  84.93 دولًرا بفعل ارتفاع الدولر, 

يف  اأ�صّد  �صعوبات  من  الدويل  النقد  ل�صندوق  العامة  املديرة  حتذير  بعد  �صاعات 

وانخف�صت العقود  عام 2023 مع معاناة القت�صادات الكربى من �صعف الن�صاط. 

دولًر   84.93 اإىل  وو�صلت  باملئة   1.1 يعادل  ما  اأي  �صنًتا   98 برنت  خلام  الآجلة 

.وكانت  �سنتا   77 الأمريكي  الو�صيط  تك�صا�ض  غرب  خام  انخف�ض  بينما  للربميل 

اإىل  املا�صي  الأحد  نّوهت  الدويل  النقد  �صندوق  مديرة  جورجيفا  كري�صتالينا 

واحد,  وقت  يف  جميعها  تتباطاأ  وال�صني  واأوروبا  املتحدة  الوليات  اقت�صادات  اأّن 

العاملي. 2022 بالن�صبة لالقت�صاد  اأكرث �صعوبة من عام   2023 العام  مبا �صيجعل 

املا�صي حيث  "اجلمعة"  الت�صوية  2 باملئة عند  النفط باأكرث من  اأ�صعار  وارتفعت 

اأنهى خاما برنت وغرب تك�صا�ض الو�صيط عام 2022 على ارتفاع 10.5 باملئة و6.7 

باملئة توالًيا.

حياة �سرتاح


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

