
 تح�ضيرات منتخب المحليين 

لمواجهة كوت ديفوار متوا�ضلة

بوقرة يعمـــل على ت�صحيــــــــح 
الأخطـــــــــــاء وي�صتعيــــــــــــد
 لعبيــــــــــــــه الم�صابيـــــــن

المدير العام للجزائرية للطرق 

ال�ضيارة محمد الخالدي يعلن:

بروتوكول خا�ص للتن�صيق 
 الفعـــــال والتدخـــــــــل 
عبر الطرقـــــــــات خالل 
التقلبـــات الجويــــــــــــة

دبلوما�ضيـــــة اأمريكية ت�ضيـــد 

 بدورهــــــــــــــــــــا الريــــــــــادي

 في حّل النزاعـــــــات وتوؤكــــــد

ال�ضفير اأبو عيطة يوؤكد اأن الجزائر باتت 

الملتزم الأول بالق�ضية الفل�ضطينية

فعاليــات المجتمع المدنــي 
تدعــو لم�صاعفة جهود دعم 
واإعمار دولة فل�صطيــــــــن
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باتيلي ي�ضيد بم�ضاهمة الجزائر في دعم م�ضار الحل ال�ضيا�ضي في هذا البلد 
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لعمــــامرة ي�صتقبل المبعـــوث الأممي الخــــا�ص اإلى ليبيـــا

تطرقا اإلى ال�ضبل الكفيلة بتعزيز 

التعاون الع�ضكري والأمني بين البلدين

الفريـــق اأول ال�صعيــــد 
 �صنقريحــــــة ي�صتقبــــل
  من قبـــــــــل وزيــــــــر
 الجيـــو�ص الفرن�صيـــــة

اآخر ح�ضيلة ت�ضير اإلى 704 م�ضروع بقيمة مالية تقدر بـ 3 ر209 مليار دج

"وتيرة ت�صاعدية" لت�صجيل ال�صتثمارات الجديدة عبر وليات الوطن
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مجل�س الوزراء ي�ضادق على م�ضروع قانون الوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية

الرئي�ص تبون ياأمر بتزويد بيوت المواطنين 
باأجهزة اإنذار �صد ت�صربات الغاز مجانا
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"الجزائـــر لعــــب 
رئي�صــي في ا�صتقرار 
المنطقــــــــــــــــة"
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وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية »ترأس عبد 
المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد األعلى 

للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا 
لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، 

يتعلق األول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 
العقلية وقمع استعمالهما واالتجار غير 

المشروع بهما، والثاني بكيفيات منح العقار 
االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة 

والموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، باإلضافة 
إلى عرض حول اإلجراءات العملية للحّد من 
ظاهرة االختناق بالغازات المحترقة )أحادي 

أكسيد الكربون( داخل المنازل.
فبخصوص مشروع قانون يحدد شروط 

وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك 
الخاصة للدولة والموجه إلنجاز مشاريع 

استثمارية، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة 
محتوى مشروع القانون وإثرائه، مشددا 

على أن يكون روح القانون مبنيا على حرية 
المواطن في االستثمار بمجال اختصاصه، 
واجتناب االنحرافات الخطيرة التي عرفتها 

البالد في مجال العقار الصناعي.
وفي هذا السياق أكد تبون على أن رؤية 

الجزائر من خالل هذا القانون هي تحفيز 
االستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقالع 

تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى، 
الفتا إلى أن منح العقار ألغراض اقتصادية، 

ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع 
االستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح 

العليا للدولة.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى االعتماد كليا 

على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون 
نظام الشباك الوحيد يهدف إلنجاز مشاريع 

بأسرع وأنجع الطرق، فيما شدد على أن يأخذ 

مشروع القانون بعين االعتبار توزيعا متكافئا 
لمشاريع االستثمار عبر كامل التراب الوطني، 
ونوعية وأهداف المشاريع االستثمارية حسب 

خصوصية المناطق ونجاعتها.

 تزويد البيوت باأجهزة اإنذار

 �سد ت�سربات الغاز جمانا

وحول اإلجراءات العملية للحّد من ظاهرة 
االختناق بالغازات، وحفاظا على أرواح 

المواطنين، قّرر مجلس الوزراء تُكليف شركة 
سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة 

إنذار )صوتية ومرئية( ضد تسربات غاز 
أحادي أكسيد الكربون.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الجمهورية بأن 
يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية 

قيد االنجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع 
من األنظمة، حيث أمر بالتنسيق بين وزارات 

التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة لإلعداد 
لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس 

ومراقبة األمان في كل المجاالت، وكذا 
التنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة 

والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين 
والمختصين بهذه المخابر الجديدة.

كما دعا الرئيس إلى إعداد نصوص قانونية 
صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب 

الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، 
ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها، فيما أمر 
بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر 

كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز 
تختص بمراقبة األدوات الكهرومنزلية األكثر 

تسببا في الحوادث المنزلية السيما المدفآت 
وتشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب 

السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة 

النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى 
لتزويد كل السكنات قيد االنجاز.

وبشأن محتوى مشروع قانون الوقاية من 
المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما 

واالتجار غير المشروع بهما، ثمن رئيس 
الجمهورية لما جاء فيه من إجراءات تحّصن 
المجتمع من هذه اآلفة، حيث يصادق مجلس 

الوزراء على مشروع هذا القانون.

 الإ�سراع يف اإن�ساء �سركة خمتلطة

 ل�سناعة ال�سكك احلديدية

وفي سياق آخر، دعا الرئيس تبون إلى 
اإلسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة 

السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات األجنبية 
المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة 

العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل 
بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب 

وتسهيل النقل للمتعاملين االقتصاديين، على 
أن يكون مّد السكك الحديدية أولوية قصوى ال 
سيما على امتداد ورقلة ـ تمنغست، غرداية ـ 

المنيعة، وغارا جبيالت ـ بشار، نظرا لألهمية 
االقتصادية واالستراتيجية لهذه المحاور.
وبخصوص قطاع الفالحة، وجه رئيس 

الجمهورية الحكومة بمضاعفة المجهودات 
لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح 
ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 

قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة 
االستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل 

الظروف مهيأة لبلوغ الهدف، هذا الموسم.
وفي هذا الصدد جدد الرئيس توجيهاته 

بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية 
فورا بوالية تيسمسيلت إلنجاز السكنات الريفية 

وألصحاب النشاطات الفالحية. 

اأكد اأع�ساء حركة اجلالية اجلزائرية 

املقيمة بفرن�سا، ا�ستعدادها للم�ساهمة يف 

التنمية القت�سادية، وت�سجيل م�ساركة 

فاعلة يف ت�سييد اجلزائر اجلديدة، من 

خالل التعاون مع املوؤ�س�سات الر�سمية 

والفاعلني يف املجتمع املدين باجلزائر.

اإميان. �س

عقدت حركة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا 
لقاءها السنوي بمدينة ليون برئاسة المنسق 

والناطق باسم الحركة، مصطفى ناصر، 
وبحضور وفد برلماني بقيادة، منذر بودن، نائب 

رئيس المجلس الشعبي الوطني وممثلين عن 
المجتمع المدني في الجزائر، كما حضر اللقاء 

القنصل العام للجزائر بليون، عبد العزيز معيوف، 
الذي شجع نشاطات حركة الجالية الجزائرية 
المقيمة بفرنسا، في إطار توجيهات وتعليمات 

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خالل لقائه 
مع سفراء ورؤساء البعثات القنصلية من اجل 

تعزيز الروابط العريقة مع الوطن االم الجزائر.
ويهدف هذا اللقاء الذي جرى تحت شعار "دائما 

موحدون ومتضامنون من اجل تكفل أفضل 
بانشغاالت ومشاكل الجالية الجزائرية المقيمة 

بفرنسا"، الى "تقديم مساهمتنا االساسية في 
التنمية االقتصادية ومشاركة فاعلة في تشييد 

جزائر جديدة في طور البناء وذلك بالتعاون مع 
المؤسسات الرسمية والفاعلين في المجتمع المدني 

الجزائري.«
وبالمناسبة أكدت الحركة والحركات الجمعوية 

والشخصيات، المشاركة القوية للمنتسبين 
والمتعاطفين معها على "تصور مكانتهم ودورهم 
ومسؤولياتهم التي ما فتئوا يقدمونها ميدانيا حتى 

تكون )الحركة( ملموسة أكثر وأفضل تنظيم 
وتأثير"، كما أكد المشاركون في هذا اللقاء 

ضرورة "تشجيع المبادالت متعددة االشكال من 

اجل السماح بإقامة شراكة قوية تهدف الى تنظيم 
نشاطات مواطنة مشتركة ذات منفعة وطنية"،  

منوهين من جانب اخر باالهتمام الشخصي 
والخاص الذي يوليه الرئيس تبون بالجالية 

الجزائرية المقيمة بالخارج والتكفل بانشغاالتها 
ومشاركتها الفاعلة واسهامها في التنمية ومسار 

البناء الوطني.
وقد اغتنم المشاركون هذه الفرصة للترحم على 

روح مجاهدي وشهداء احداث 17 اكتوبر1961، 
مؤكدين على العزم في "رفع مشعل الحرية 

والكرامة عاليا والبقاء مجندين من اجل تقديم 
ما هو أحسن" للجزائر، فيما تم في ذات السياق 

التأكيد على التضامن الفعال للحركة مع فلسطين 
والصحراء الغربية وكذا توجيه نداء ملح لمنظمة 
االمم المتحدة من اجل المطالبة "بالتحرك سريعا 

من اجل السماح للشعبين الفلسطيني والصحراوي 
بالحصول على حقهم األساسي والثابت في 

االستقالل والحرية.«

م. ذ

جمل�س الوزراء ي�سادق على م�سروع قانون الوقاية من املخدرات واملوؤثرات العقلية

 الرئي�س تبون ي�أمر بتزويد بيوت املواطنني 
ب�أجهزة اإنذار �سد ت�سرب�ت الغ�ز جم�ن�

�سادق اأم�س، جمل�س الوزراء، خالل اجتماع تراأ�سه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون على 

م�سروع قانون الوقاية من املخدرات واملوؤثرات العقلية وقمع ا�ستعمالهما والجتار غري امل�سروع 

بهما، فيما اأمر الرئي�س تبون مبراجعة واإثراء م�سروع قانون يحدد �سروط وكيفيات منح العقار 

القت�سادي التابع لالأمالك اخلا�سة للدولة واملوجه لإجناز م�ساريع ا�ستثمارية.

تطرقا اإىل ال�سبل الكفيلة بتعزيز التعاون 

الع�سكري والأمني بني البلدين

الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة ي�ستقبل 
من قبل وزير اجليو�ش الفرن�سية

   
استقبل أمس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد 

شنقريحة، أمس، وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، 
من قبل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيه.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها إلى فرنسا، أستقبل يوم 24 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس 

أركان الجيش الوطني الشعبي من قبل سيباستيان لوكورنيه وزير الجيوش 
الفرنسية بمقر الوزارة، أين قدمت له تشكيالت من مختلف القوات الفرنسية 

التشريفات العسكرية".
إثر ذلك- يضيف البيان- " كان للفريق أول, رئيس أركان الجيش الوطني 

الشعبي اجتماع موسع مع وزير الجيوش الفرنسية بحضور الفريق أول تيري 
بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية", وتطرقت المباحثات – مثلما 

اوضح المصدر - " الى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري واألمني ليتكلل 
االجتماع بالتوقيع على ورقة طريق مشتركة".

وخلص البيان "في الختام وقع الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان 
الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي لوزارة الجيوش الفرنسية

كما تباحث، أمس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد 
شنقريحة مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون 
العسكري واألمني بين البلدين، وذلك لدى استقباله بالمدرسة العسكرية بباريس.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، »مواصلة للزيارة الرسمية التي 
يقوم بها إلى فرنسا وخالل أمسية 23 جانفي الجاري، أستقبل الفريق أول السعيد 

شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالمدرسة العسكرية بباريس، 
من طرف الفريق أول تيري بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، حيث 
قدمت له تشكيلة من الجيش الفرنسي التحية الشرفية الفريق أول، رئيس أركان 

الجيش الوطني الشعبي وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرض 
تشكيالت من مختلف القوات الفرنسية قدمت له التشريفات العسكرية".

وأضاف البيان "إثر ذلك، كان لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء على 
إنفراد مع نظيره الفرنسي، أين تباحثا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري 

واألمني بين البلدين،  لتتوسع بعدها المحدثات إلى أعضاء وفدي البلدين".
يذكر، أن الفريق أول كان قد ُخص أول أمس باستقبال من طرف الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سلمه رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون.

 وحل أول أمس الفريق أول السعيد شنقريحة بباريس، حيث كان في استقباله 
لدى وصوله إلى مطار باريس بورجي بفرنسا كل من العميد إيريك بيلتيي، 
المكلف بالعالقات الدولية العسكرية لدى قيادة أركان الجيوش الفرنسية وكذا 

سفير الجزائر بفرنسا
 باتيلي ي�سيد مب�ساهمة اجلزائر 

يف دعم م�سار احلل ال�سيا�سي يف هذا البلد 

 لعمامرة ي�ستقبل املبعوث
 الأممي اخلا�ش اإىل ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, 
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في 

ليبيا، عبد هللا باتيلي, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين, حسب ما 
أفاد به بيان للوزارة.  وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين, "تركزت حول 
مستجدات األوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية 
لتنظيم االستحقاقات االنتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة 

الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية".
وجدد لعمامرة بهذه المناسبة "دعم الجزائر لمساعي األمم المتحدة في هذا 

االتجاه, مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف األشقاء الليبيين خاصة 
فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم االنتخابات", حسب البيان ذاته.

ومن جانبه, نوه باتيلي بالمساهمة اإليجابية للجزائر في دعم مسار الحل 
السياسي في ليبيا وتضامنها الدائم مع هذا البلد الشقيق والجار, مؤكدا على 

االهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية 
السلمية لألزمة, كما جاء في البيان.

اإ. �س

و�سفه بالعامل اجلليل والفقيه املدر�س

رئي�ش اجلمهورية يعزي عائلة �سيخ 
الزاوية العثمانية بطولقة

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، برسالة تعزية إلى عائلة اإلمام 
سيدي عبد القادر العثماني،  شيخ الزاوية العثمانية بطولقة، جاء في نصها 

"فاضت روح الشيخ اإلمام سيدي عبد القادر عثماني إلى بارئها. والتحق سليل 
العلماء األجالء أصيل مدينة طولقة العريقة في العلم واإلصالح بالرفيق األعلى،

رحل هذا العالم الجليل، الفقيه المدرس. بعد أن عاش مديد عمره مؤتمنا على 
إرث والده الشيخ الحاج. الذي تعهد ورعى بهمة العلماء زاوية جده سيدي علي 
بن عمر في طولقة"، وأضاف الرئيس "إنني ألودع معكم بتأثر ورضا صوفيا 

رحمانيا حافظا في صباه كتاب هللا ومحصنا مجيدا لعلوم اللغة. والفقه وأحد أكبر 
شيوخ زاوية طولقة العامرة.«

ق. و

حادث حتطم مروحية ع�سكرية بعني الدفلى

ت�سييع جثامني �سهداء الواجب الوطني
وريت الثرى بعد ظهر أمس، بواليتي الشلف وسطيف جثامين شهداء الواجب 
الوطني الرائد دحماني موسى محمد و الرقيب المتعاقد شبوع أسامة و العقيد 

 "MI-171 مناري مراد الذين استشهدوا في حادث تحطم مروحية من نوع "مي
خالل مهمة تدريبية مبرمجة بضواحي العطاف بوالية عين الدفلى.

وجرت مراسم تشييع جثامين الشهداء بحضور السلطات العسكرية والمدنية 
المحلية و جمع غفير من المواطنين الذين قدموا بالمناسبة واجب العزاء لعائالت 

شهداء الواجب. وفي جو مهيب بمقبرة سيدي علي ببلدية بوزغاية بالشلف 
ووري جثمان الشهيد الرقيب المتعاقد أسامة شبوع الثرى، في حين شيعت 

جنازة الشهيد الرائد دحماني موسى محمد إلى مثواه األخير بمقبرة سيدي عيسى 
بأوالد عباس بالشلف أيضا.

وتنقلت وفود كبيرة من مواطني الوالية إلى منزلي الشهيدين ببلديتي بنايرية و 
وادي الفضة لتقديم واجب العزاء لعائلتي الشهيدين وللتضامن معهما في هذا 
الظرف الحزين. وبوالية سطيف وري الثرى العقيد مناري مراد بمقبرة بن 

شراد بعين أولمان.
ق. و

ثمنوا الهتمام ال�سخ�سي لرئي�س اجلمهورية بان�سغالتهم

اأبناء اجلالية بفرن�سا يوؤكدون م�ساركتهم يف ت�سييد "اجلزائر اجلديدة"



صحفية  ندوة  في  سيسون،  شددت 
األمريكية  السفارة  بمقر  عقدتها 
العمل  زيارة  هامش  بالجزائر، على 
أن  الجزائر,  إلى  بها  تقوم  التي 
الوساطة  إطار  في  لعبت  الجزائر 
"دورا رئيسيا" في تحقيق االستقرار 
الساحل,  في  سيما  ال  اإلقليمي, 
المشتركة  المصلحة  على  مركزة 
القوية للواليات المتحدة والجزائر في 

استقرار المنطقة.
المتحدثة  ذكرت  الصدد،  هذا  وفي 
االزمة في  لتسوية  الجزائر  بوساطة 
االطراف  تمكين  خالل  من  مالي 
المتنازعة في البلد على التوقيع على 
المنبثق عن  والمصالحة  السلم  اتفاق 
مضيفة   ,2015 سنة  الجزائر  مسار 
بالقول: "ال تزال الجزائر رائدا إقليميا 
الجارية"،  النزاعات  حل  تعزيز  في 
المسؤولة األمريكية على  أكدت  كما 
األمم  لبعثة  المستمر  واشنطن  دعم 

المتحدة في مالي )مينوسما( والتي تعمل بتفان 
لحماية المدنيين في هذا البلد.

ومن جهة أخرى أشارت المسؤولة االمريكية 
حقوق  وهيئات  المدني،  المجتمع  أهمية  إلى 
يكونوا  أن  يمكن  "الذين  واالعالم,  اإلنسان 
شركاء أساسيين لحكومة دولة تتطلع إلى تنفيذ 
التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان"  
من  كل  بانتخاب  الصدد  هذا  في  مذكرة 
الجزائر والواليات المتحدة في مجلس حقوق 

اإلنسان.
أما عن مسألة اصالح مجلس األمن الدولي، 

فقالت أن إدارة الرئيس االمريكي جو بايدن 
أن  موضحة  لذلك",  كبيرة  أهمية  "تولي 
نيويورك,  في  سفيرها  طريق  وعن  بالدها 
تناقش المسألة مع الدول االعضاء للوصول 
أكثر  مستويات  الى  المتحدة  االمم  بنظام 
الراهنة  التحديات  لمواجهة  واستجابة  فعالية 
في مجال السلم واالمن الدوليين. وتم خالل 
الندوة الصحفية التطرق الى القمة األمريكية-
اإلفريقية بواشنطن التي شاركت فيها الجزائر 
بحضور الوزير األولذ أيمن بن عبد الرحمان, 
بصفته ممثال لرئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون.

"اللقاء  أن  الشأن  هذا  في  وذكرت 
شكل فرصة إلبراز األهمية الكبرى 
للتعاون مع الدول االفريقية في اطار 
مستوى  على  سواء  المتحدة,  االمم 
حقوق  مجلس  او  العامة  الجمعية 
لمعالجة  آخر,  اطار  او في  االنسان 
على  القضايا  من  العديد  ومناقشة 
مع  والتعاون  الغذائي  االمن  غرار 
المجال",  في  الناشطة  المنظمات 
كما تم التطرق الى المسائل المتعلقة 

ببعثات االمم المتحدة لحفظ السالم.
المتحدثة  جددت  أخرى,  جهة  من 
التأكيد على دعم إدارة بايدن لعملية 
سياسية "ذات مصداقية" تحت قيادة 
العام  لألمين  الشخصي  المبعوث 
الغربية،  للصحراء  المتحدة  لألمم 
ستافان دي ميستورا، من أجل إيجاد 

حل دائم للقضية الصحراوية.
واشنطن  أن  سيسون  وأوضحت 
وتدعم  المسار  هذا  في  ستواصل 
من  األممي  المبعوث  يبذلها  التي  الجهود 
لهذه  ودائم  كامل  سياسي  حل  إيجاد  أجل 
الصحراء  استقرار  ضمان  بهدف  القضية، 
الغربية والمنطقة بأسرها، باإلضافة الى دعم 
في  استفتاء  لتنظيم  المتحدة  االمم  بعثة  عمل 

الصحراء الغربية )مينورسو(.
إلى ذلك أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس، 
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  أن 
مساعدة  الجمهورية،  رئاسة  بمقر  استقبل 
بالمنظمات  المكلفة  األمريكي  الدولة  كاتب 

الدولية، ميشيل سيسون.

شؤون  في  الخبير  مندوش  بغداد  كشف 
في  الجزائر  95% من صادرات  إن  الطاقة 
مجال الغاز موجهة لألسواق األوروبية وفي 

مقدمتها إيطاليا واسبانيا والبرتغال وفرنسا.
ضمن  الطاقوي،  الخبير  ذات  وأضاف 
أمس،  الوطنية  لالذاعة  "إضاءات"  برنامج 
إن شركة سوناطراك تحتل اليوم المرتبة الـ 
12 عالميا واألولى إفريقيا ضمن التصنيف 

العالمي.
أن  إلى  الخصوص  هذا  في  وأشار 
سوناطراك تستحوذ اليوم على نسبة تفوق 5 
% من صادرات الغاز العالمية مشيرا إلى أن 
سيمكن   2027  -2023 الخماسي  المخطط 
المحلية  بالتزاماتها  الوفاء  من  سوناطراك 
والدولية في مجال إنتاج الهيدروجين والنفط 
والغاز. وضمن هذا السياق، كشف مندوش 

بأن سوناطراك أدرجت ضمن هذا المخطط 
في  بحريين  بئرين  استغالل  في  الشروع 
به  تقوم  بما  أسوة  ومستغانم  عنابة  من  كل 

شركات النفط الدولية في حوض المتوسط.
وبخصوص تنويع الصادرات، كشف ضيف 
اإلذاعة، بأن سوناطراك تستعد للولوج إلى 
الفترة  في  اقتنائها  بعد  اآلسيوية  األسواق 

األخيرة لبواخر نقل الغاز العمالقة.

االقتصادية  الشؤون  لجنة  أمس،  استمعت 
والتخطيط،  والتجارة  والصناعة  والتنمية 
كمال  برئاسة  الوطني،  الشعبي  بالمجلس 
قدمه  عرض  إلى  اللجنة،  رئيس  بلخضر، 
المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي 

والتجاري حسين بن ضيف.
فقد  السفلى،  للغرفة  بيان  به  أفاد  وحسبما 
أوضح رئيس اللجنة في مستهل الجلسة، أن 
اللجنة  برنامج  لتنفيذ  اللقاء هو مواصلة  هذا 
القطاع  مدراء  إلى  باالستماع  والخاص 
وضعيته  معرفة  بغية  العمومي  الصناعي 
وإستراتيجية النهوض به، خاصة وأن الدولة 
تولي اهتمام كبير لإلقالع االقتصادي للبالد.

وفي عرضه، قدم المدير العام لتطوير ومتابعة 
عرضا  ضيف  بن  حسين  العمومي  القطاع 
العمومي  بالقطاع  خالله  من  عرف  شامال 
من  يتكون  والذي  والصناعي،  التجاري 
عشرة  مجمعات وشركات قابضة  )الشركة 

 AGRODIV الغذائية   للصناعة  القابضة 
للتخصصات  الجزائرية  القابضة  الشركة   ،
الكيمائية ACS، الشركة القابضة للصناعات 
 ELEC اإللكترونية الكهربائية واالتصاالت
EL DJAZAIR ،الشركة القابضة لصناعة 
النسيج والجلود، الشركة القابضة للصناعات 
المحلية  DIVINDUS، المجمع الجزائري 
الجزائري  المجمع   ،  AGMللميكانيك
عربات  صناعة  مجمع   ، الجزائر  إلسمنت 
النقل بالسكك الحديدية، الشركة القابضة مدار 
المعدنية  الصناعات  ومجمع  التبغ،  لصناعة 

والصلب. 
وفي سياق متصل أوضح بن ضيف أن هذه 
المجمعات تتفرع عنها 173 مؤسسة أغلبها 
المتخذة  التدابير  إلى  ذات أسهم، كما تطرق 
من قبل السلطات للنهوض بالقطاع الصناعي، 
سيما منها إصالح القطاع العمومي التجاري 
والصناعي، وحوكمة المؤسسات االقتصادية 

العمومية وإعادة تقييمه، وهذا برفع العراقيل 
على المؤسسات المتعثرة، والعمل على إعادة 
باإلضافة  المتوقفة،  المؤسسات  نشاط  بعث 
التي تمت  المؤسسات  إلى إعادة بعث نشاط 

مصادرتها. 
ذوفي ختام عرضه قدمذ المدير أهم األرقام 
القطاع،  تعافي  أظهرت  التي  والمؤشرات 
الصناعي  العمومي  القطاع  أن  كشف  كما 
خاصة  الشراكة،  على  مفتوح  والتجاري 

بصدور قانون االستثمار.
ضرورة  إلى  النواب  دعا  المناقشة،  خالل 
التجاري  العمومي  القطاع  على  المحافظة 
والصناعي وضرورة التضامن بين الشركات 
العمومية في إطار الشراكة والتكامل، قصد 
دعم اإلنتاج الوطني والنهوض بالقطاع العام 
وخلق  االقتصادية  التنمية  في  يساهم  الذي 

المنافسة.
�إ. �س
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م�شوؤولة اأمريكية ت�شيد بدورها الريادي يف حّل النزاعات وتوؤكد

"اجلزائر العب رئي�سي يف ا�ستقرار املنطقة"
· 	

· "وا�شنطن توؤكد دعمها لبعثة "املينور�شو" يف ال�شحراء الغربية	

و�شفت م�شاعدة كاتب الدولة الأمريكي املكلفة باملنظمات الدولية, مي�شيل �شي�شون 

اجلزائر بـ "الالعب الرئي�شي" يف حتقيق ال�شتقرار الإقليمي, موؤكدة يف ال�شياق ذاته اأنها 

تعترب "رائدا اإقليميا" يف حل النزاعات اجلارية, فيما ا�شارت امل�شوؤولة الأمريكية اإىل 

امل�شلحة امل�شرتكة بني اجلزائر ووا�شنطن يف ا�شتقرار املنطقة.

عزيز.ط

ربيقة يزور املجاهد الهادي رجب بوليفة وي�شرح

 الدولة حري�سة 
على التكفل بفئة املجاهدين

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، بزيارة المجاهد، عضو الفرقة الفنية 
لجبهة التحرير الوطني، الهادي رجب بوليفة، بمنزله بالجزائر العاصمة، من أجل اإلطمئنان 
على وضعه الصحي.وقال الوزير خالل هذه الزيارة أن المجاهد بوليفة "أعطى الكثير للثورة 
الـ14 سنة"، مضيفا  التحرير، وهو في سن  بالقاعدة الشرقية لجيش  التحق  التحريرية حين 
أن اسم هذا المجاهد البطل اقترن ب "الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست سنة 

1958 بغية التعريف بالقضية الجزائرية دوليا، وجمع التبرعات".
بالحماية االجتماعية  المتعلقة  الزيارة "تدخل في إطار مهام الوزارة  كما أكد ربيقة أن هذه 
للمجاهدين والمجاهدات وأرامل الشهداء"، مسديا تعليمات ب"النقل الفوري" للمجاهد لتلقي 
العالج بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش"، وكذا "التكفل بانشغاالت عائلته".
بفئة  للتكفل  إمكانيات  من  تملكه  ما  بكل  "تسعى  الدولة  أن  إلى  الوزير  أشار  وبالمناسبة، 

المجاهدين وتعريف األجيال الصاعدة بما قدموه من تضحيات في سبيل الجزائر.
ع.ط

خالل لقاء الذي جمعه بوزير الطاقة واملناجم

 نائب عن والية تيميمون يطرح
 ان�سغاالت �سباب املنطقة بخ�سو�ص التوظيف

بالمجلس  نائب  العاصمة,  بالجزائر  أمس،  عرقاب,  محمد  والمناجم,  الطاقة  وزير  استقبل 
الشعبي الوطني عن الدائرة االنتخابية لوالية تيميمون, بخاري عبد الكريم, في إطار سلسلة 
اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب لالستماع لالنشغاالت المطروحة في 

مجاالت الطاقة والمناجم, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
الوزير  استمع  القطاع,"  إطارات  بحضور  الوزارة,  بمقر  جرى  الذي  اللقاء،  هذا  وخالل 
الى جملة من االنشغاالت المطروحة على مستوى والية تيميمون والسيما انشغاالت شباب 
الوزير,  المصدر.وقدم  نفس  يضيف  القطاع",  شركات  عبر  التوظيف  بخصوص  المنطقة 
جميع  االعتبار  بعين  أخذه  مؤكدا  النائب،  انشغاالت  مجمل  عن  توضيحات  بالمناسبة, 
البيان.وأكد عرقاب  لتلبيتها, حسب  الالزمة  التدابير  االقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ 
بخصوص التوظيف "أنه يخضع آللية قانونية وحيدة متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي 
تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل واإلعالن عنها وأن الوزارة تتابع باهتمام كبير كل طرق 

وأساليب التوظيف في شركات القطاع وفروعها".
ق. و

 ال�شفري اأبو عيطة يوؤكد اأن اجلزائر 

باتت امللتزم الأول بالق�شية الفل�شطينية

 جتمع  للمجتمع املدين
 دعما لل�سعب الفل�سطيني

 
دعا المشاركون في التجمع الشعبي لدعم و أعمار فلسطين, الذي نظمته فعاليات المجتمع 
المدني أمس بالجزائر العاصمة, إلى توحيد ومضاعفة جهود دعم و اعمار دولة فلسطين, 
والعمل على توسيع دائرة المشاركة في هذا المسعى النبيل، وفي كلمته أكد سفير فلسطين 
بالجزائر أبو عيطة على أن "الجزائر باتت الملتزم األول بالقضية الفلسطينية, حيث تفي 

بوعودها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. 
وشارك في التجمع الشعبي ممثلون عن مختلف فعاليات المجتمع المدني من منظمات 

وجمعيات وعلماء وأئمة وأهل فكر وثقافة، كما شارك اعالميون وبرلمانيون ونقابيون وقادة 
احزاب وطلبة ووزراء سابقون, إلى جانب سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة 

وممثلين عن الفصائل الفلسطينية بالجزائر.
وأكد المنسق العام للجنة الشعبية الجزائرية لدعم فلسطين, محمد الطاهر ديلمي في مداخلته, 

أن الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع 
المدني من أجل دعم فلسطين, بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية.وأكد أن مختلف 
منظمات المجتمع المدني واالحزاب السياسية والمؤسسات أجمعت على "ضرورة أن يتم 
تجاوز تشتت الدعم عن طريق انشاء هيئة لتنسيق ومتابعة هذه الجهود, من أجل التأسيس 

لعمل جاد و فاعل". 
من جهته, ثمن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, يوسف عجيسة, الجهود التي تبذلها 

الجزائر, على غرار فعاليات المجتمع المدني في الدعم المشترك لفلسطين, داعيا الى 
"ضرورة تكثيف الجهود من أجل اعمار فلسطين والقدس وكذا قطاع غزة الذي الزال تحت 

حصار جائر وغير قانوني وغير انساني".
وبعدما تأسف لعدم التزام المجتمع الدولي ووفائه بتعهداته إلعادة إعمار فلسطين, أبرز 

عجيسة أن فعاليات جزائرية متنوعة تساهم اليوم في إعادة بناء بيوت الفلسطينيين 
وترميمها، كما نوه ممثل المجلس الشعبي الوطني بصمود الشعب الفلسطيني الذي يبقى 

مرابطا على الرغم من كل الظروف المأساوية التي يمر بها, مشيدا بنتائج اجتماع الفصائل 
الفلسطينية في الجزائر والتوقيع على اتفاق المصالحة.

وفي مداخلته, أكد السفير أبو عيطة على أن "الجزائر باتت الملتزم األول بالقضية 
الفلسطينية, حيث تفي بوعودها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكذا بكل 

التزاماتها الوطنية واالخالقية والسياسية والمادية والمعنوية".وشدد في السياق على أن 
"الشعب الفلسطيني يقدر المواقف الشجاعة والثابتة التي عبر عنها رئيس الجمهورية, السيد 

عبد المجيد تبون, في مواجهة كل التراجع الذي يحدث على المستوى العربي واالقليمي 
والدولي, من إدارة الظهر للقضية الفلسطينية", مشيرا الى  سياسة الكيل بمكيالين و استخدام 

المعايير المزدوجة التي يعتمدها المنتظم الدولي في التعامل مع القضايا الدولية.
ع. ط

 موجهة لفائدة ممثلي و�شائل الإعالم الوطنية 

وامل�شرفني على خاليا الإعالم

وزارة االت�سال تطلق الدورة التكوينية 
الثالثة حول االت�سال املوؤ�س�ساتي

أعلنت، أمس، وزارة االتصال عن إطالق الدورة التكوينية الثالثة حول االتصال المؤسساتي 
من والية بجاية، موجهة لفائدة ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية والمشرفين على خاليا اإلعالم.
وجاء في بيان للوزارة أمس، "تطلق وزارة االتصال، ابتداء من يوم غد من والية بجاية، 
الثالثة  الدورة  هذه  أن  البيان  وأوضح  المؤسساتي".  االتصال  حول  الثالثة  التكوينية  الدورة 
الموجهة لفائدة ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية والمشرفين على خاليا اإلعالم ستشمل واليات: 

بجاية، جيجل، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة وتيزي وزو.
وتندرج هذه الدورة التي ستتواصل على مدار يومين -مثلما أشار إليه ذات المصدر- في إطار 
"التجسيد الميداني للبرنامج الوطني ما بين القطاعات للتكوين حول االتصال المؤسساتي". 
لإلشارة، ستنظم الدورة التكوينية المذكورة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

والتهيئة العمرانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ق. و

قدم عر�شا حول التدابري املتخذة من قبل ال�شلطات العمومية للنهو�ض بالقطاع ال�شناعي

جلنة ال�سوؤون االقت�سادية بالربملان ت�ستمع للمدير 
العام لتطوير القطاع العمومي ال�سناعي والتجاري

خبري طاقوي يوؤكد اأن اجلزائر ت�شتحوذ على 5 باملائة من ال�شادرات العاملية

بواخر عمالقة لنقل الغاز نحو االأ�سواق االآ�سيوية قريبا



أبرز متدخلون من باحثين وأطباء بيطريين أهمية 
وضع استراتيجية وطنية بمساهمة جميع الشركاء 
هذه  تكتسيه  لما  اإلبل،  تربية  بشعبة  للنهوض 
ومساهمتها  اقتصادية  أهمية  من  الحيوانية  الثروة 
في تحقيق اإلكتفاء في بعض منتجاتها على غرار 

اللحوم الحمراء واأللبان والجلود.
كونفدرالية  رئيس  أوضح  الصدد  هذا  وفي 
الوهاب  عبد  الجزائريين  والمنتجين  الصناعيين 
زياني أن هيئته جاهزة لمرافقة المربين من خالل 
أمام  مفتوح  الطريق  أن  مشيرا  والدعم،  التوجيه 
الشباب الراغب في اإلستثمار في هذه الشعبة بما 
يسمح لهم بالمساهمة في إنعاش اإلقتصاد الوطني 
بالمناسبة  زياني  الشغل.وأوضح  مناصب  وتوفير 
أن الكونفدرالية تبنت مؤخرا دراسة جديدة قدمت 
من طرف عشرة منتجين وخبراء تخص صناعة 
وموز  )فراولة  مختلفة  بنكهات  النوق  حليب 

وشكوالطة( وبمكونات تساعد على نمو األطفال.
جعفري  سميرة  هدى  البيطرية  الطبيبة  وتطرقت 
خالل هذا اللقاء إلى أهمية العمل من أجل التغطية 
المستوى  على  اإلبل  لثروة  المتواصلة  الصحية 
البحث  العلمية لمراكز  الكفاءات  الوطني وتسخير 
وتثمين  لدعم  والمعاهد  الجامعات  مستوى  على 
السالالت  تطوير  خالل  من  الشعبة  هذه  مردود 
الصحية  والمشاكل  األمراض  في  أكثر  والتحكم 
المياه  وتوفير  المراعي  مستوى  على  المتواجدة 

والكأل واللقاحات.
أصل  عن  تاريخية  لمحة  المتدخلة  ذات  وقدمت 
والفوائد  اإلبل،  أنواع  ببعض  معرفة  اإلبل  ثروة 
في  داعية  ووبرها،  وحليبها  لحومها  في  الغذائية 
ذات الشأن إلى ضرورة تشجيع المربين في تطوير 
وتنمية مواشيهم من خالل تحيين القوانين المتعلقة 
إجراء  أهمية  على  المشاركون  بالتعويض.وأكد 

من  الرقمنة  على  باالعتماد  لإلبل  شامل  إحصاء 
يسمح  بما  برقمها،  والية  لكل  وسم  وضع  خالل 
يساهم  بما  الساللة،  ومعرفة  اإلبل  قطعان  بتحديد 

في الحفاظ على الثروة الحيوانية.
بتطوير  والمهتمون  المربون  جهتهم  من  وأبرز 
شعبة اإلبل ضرورة دعم هذه الشعبة على غرار 
الدعم الذي تستفيد منه شعبة األبقار من حيث دعم 
إنتاج الحليب واألعالف والتلقيح االصطناعي إلى 
جانب إنشاء مزارع قريبة من المربين ومحطات 
الرعي  مناطق  تسييج  مع  اإلبل  لتربية  رعوية 
والمحافظة عليها بهدف الحد من الحرث العشوائي، 
كما اقترحوا أيضا منح صالحيات أوسع للمجلس 
وإنشاء  اإلبل  لشعبة  المشترك  المهني  الوطني 
ديوان وطني لإلبل ومخابر خاصة من أجل إجراء 
التحاليل، مع العمل على إنتاج أدوية لإلبل محليا 

وترخيص اقتناءها.

ع.ط
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�سهدتها جبال الون�سري�س بتي�سم�سيلت 

يف �سهر جانفي 1958

معركة "جبل بوزقزة".. ملحمة 
اأخلطت ح�سابات جي�ش اال�ستعمار

 تعد معركة "جبل بوزقزة" التي �سهدتها ولية 

تي�سم�سيلت يف �سهر يناير 1958 ملحمة بطولية 

اأربكت جي�س ال�ستعمار الفرن�سي واأخلطت ح�ساباته 

نظرا للنتائج التي حققتها و املتمثلة خا�سة يف فك 

احل�سار عن منطقة الون�سري�س و كذا اإحلاق خ�سائر 

كبرية يف �سفوف العدو.

ع.ط

وحدد مكان المعركة ببلدية "الملعب" )تيسمسيلت( بقطاع كان يتبع 
أبان ثورة التحرير للمنطقة السابعة بالوالية الرابعة التاريخية، و 
الوطني  التحرير  جيش  اتخذها  "بوزقزة"  وادي  بمرتفعات  يتميز 
للتمركز من خالل إقامة مواقع تخندق منها موقع "الدالية" بالقرب 
من قرية "أوالد علي" الذي كان يشرف عليه الشهيد حواش عبد 
القادر وموقع "العيايدة" بقيادة المجاهد الراحل الحاج الطيب، وفق 
الوالئي  المتحف  المعركة سجلها  لمجاهدين عايشوا  شهادات حية 
للمجاهد.  وذكر المجاهد عز الدين مبطوش و عدد من رفقاء السالح 
توفي البعض منهم في السنوات األخيرة أن المعركة سبقتها تحركات 
تنقل  بالمنطقة، تمثلت في  الفرنسي  واسعة لقوات جيش االحتالل 
الشاحنات العسكرية ما بين مراكزه المنتشرة عبر الناحية و ذلك 
الغربية  بالجهة  االستعماري  للجيش  الكبرى  المراكز  تدعيم  بغية 

للبالد.
لطلعاته  الفرنسي  الحربي  الطيران  مضاعفة  المنطقة  شهدت  وقد 
الجوية في بحري األسبوعين األولين من شهر يناير 1958 ليتبين 
للمجاهدين بعد دراسة الوضع أن هذه التحركات اليومية بهذا الشكل 
سيتبعها ال محالة قيام جيش االحتالل بشن حملة عسكرية واسعة 
النطاق تستهدف المناطق التي يتمركز بها جيش التحرير الوطني، 
استنادا إلى شهادات حية سجلها المتحف المذكور دون تحديد بدقة 
يوم وقوع المعركة. وتلقت كتيبة جيش التحرير التي كانت متمركزة 
بالجهة أمرا من قيادة المنطقة بالتأهب تحسبا لكل االحتماالت منها 
استعداد الجيش االستعماري لحملة لتطويق و كذا التحرك فورا نحو 
بلدة "الملعب" باعتبارها منطقة تتوفر على موقع طبيعي مناسب و 

استراتيجي، استنادا لذات المصدر.
نحو  التوجه  منهم  المنطقة, طلب  إلى  الكتيبة  أفراد  وعند وصول 
وادي "بوزقزة" و التمركز في نقاطه اإلستراتجية و القيام بجولة 
استطالعية للوضع من أعلى القمم المجاورة ليتبين لهم بعد ترصد 
دقيق أن القوات االستعمارية متواجدة بالمرتفعات المحيطة و مقبلة 
على تمشيط المنطقة و أن صداما ال مفر منه. وبأمر من قيادة الناحية 
لجيش التحرير الوطني، تقرر التريث و االستعداد لمواجهة عناصر 
الجيش الفرنسي مهما كانت الظروف، خاصة و أن المكان محاصر 

و جميع المنافذ و الطرق المؤدية من و إلى المنطقة مسدودة.
وتبرز شهادات البعض أنه تماشيا مع الوضع تحتم على المجاهدين 
وادي  عمق  نحو  االتجاه  و  الجهة  بهذه  انتشارهم  دائرة  توسيع 
هذه  لمثل  المناسبة  الطبيعية  الظروف  على  لتوفره  "بوزقزة" 
تترقب  متمركزة  الوطني  التحرير  الحاالت.وظلت عناصر جيش 
تحركات القوات الفرنسية التي تمكنت خالل استطالعاتها المكثفة 
للمعابر المؤدية للمنطقة من اكتشاف آثار أحذية المجاهدين ما دفعها 

لمداهمة الناحية في صباح يوم المعركة.
الفرنسي  االحتالل  لجيش  مشاة  فرقة  بتقدم  المعركة  بداية  وكانت 
في اتجاه مواقع المجاهدين ترافقها جرافة لتسوية األرضية لطابور 
الشاحنات العسكرية و العربات المصفحة. و بعد فترة قصيرة من 
التقدم, اصطدم جنود االستعمار بأفراد جيش التحرير الوطني الذين 
بادروا بإطالق النار و المباغتة ليدوم القتال ما يقارب ساعة من 
اضطر  الهائلة,  ترسانته  و  الفرنسي  الجيش  حشود  الزمن.وأمام 
عمارة  الراحل  المجاهد  بقيادة  الوطني  التحرير  جيش  عناصر 
الجياللي المدعو "هارون" لالنسحاب نحو عمق وادي "بوزقزة" 
حيث تتمركز قوات كتيبة الناحية التي كان يقودها المجاهد الراحل 

ترقي قويدر، المدعو "نور الدين", ليشتد القتال إلى غاية المساء.
ولما عجزت عن تحقيق االنتصار فوق الميدان رغم التفوق العددي، 
و  الحربية  الطائرات  باستخدام  االستعماري  الجيش  قوات  قامت 
األسلحة الثقيلة، إال أن ذلك لم يثن من عزيمة و صمود المجاهدين 
الذين كانوا يردون بقوة مرغمين العدو على التراجع. و قامت القوات 
البرية للجيش االستعماري باقتحام الميدان بواسطة مدرعات محققة 
بعض التقدم إلى غاية حلول الظالم الذي سمح للمجاهدين بالتوجه 

نحو قمة جبل "حمو" المجاور و االبتعاد عن ميدان المعركة.
وأسفرت هذه المعركة عن مقتل 60 عسكريا في صفوف الجيش 
الفرنسي من بينهم ضابط برتبة رائد و جرح عدد مماثل وتحطيم 
طائرة مقاتلة فيما استشهد في صفوف جيش التحرير الوطني 17 
و  جلول  و  بن صغير صحراوي  و  لخضر  الزبير  منهم  مجاهدا 

بوعجاجة طاهر و بن عودة الملياني، حسب ذات المصدر.

خرباء يطالبون بتطوير هذه ال�سعبة للم�ساهمة يف حتقيق الكتفاء الذاتي

 دعوة لو�سع اإ�سرتاتيجية
 وطنية للنهو�ش برتبية االإبل

 دعا م�ساركون يف امللتقى الوطني الأول حول "ترقية �سعبة الإبل "، اأم�س، بتندوف اإىل و�سع ا�سرتاتيجية وطنية 

للنهو�س بهذه ال�سعبة ملا تكت�سيه من اأهمية اقت�سادية وم�ساهمتها يف حتقيق الكتفاء يف بع�س منتجاتها.

ما يعادل 25 باملائة من ال�سبكة التجارية للموؤ�س�سة العمومية

 55 وكالة جتارية لـ "ات�ساالت اجلزائر" حت�سل على عالمة جودة اال�ستقبال

و�سفها بالتجربة الفريدة ودعا مواطنيه اإىل خو�س هذه املغامرة

�سحفي بلجيكي يروي �سفره اإىل اجلزائر يف برنامج اإذاعي

الجزائر  التصاالت  تجارية  وكالة   55 تحصلت 
خدمتكم",  "في  االستقبال  جودة  عالمة  على 
أن  بعد  للتقييس,  الجزائري  المعهد  يمنحها  التي 
شهر  في  العالمة  نفس  على  أخرى   5 تحصلت 
الشبكة  من   %  25 يمثل  مما  األخير,  جويلية 

التجارية للمؤسسة العمومية.
الجودة  عالمة  شهادات  تسليم  حفل  جرى  وقد 
العاصمة,  بالجزائٍر  المؤسسة  بمقر  الثالثاء  اليوم 
بحضور الرئيس المدير العام التصاالت الجزائر, 
عادل بن تومي, و مدير المعهد الجزائري للتقييس, 
ارشاد  و  حماية  جمعية  رئيس  و  حالس,  جمال 
زبدي.وتعتبر  مصطفى  محيطه,  و  المستهلك 
اتصاالت الجزائر, اول مؤسسة جزائرية تحصل 
التي  "في خدمتكم",  االستقبال  على عالمة جودة 
يمنحها المعهد الجزائري للتقييس والذي يحدد 14 
التزاما, تتعلق بطرق االستقبال و التكفل بالزبائن.
وقد استطاعت اتصاالت الجزائر في ثاني عملية 
لمنح عالمة الجودة وفي إطار ديناميكية التحسين 

وكالة   55 تؤهل  ان  استقبالها,  لجودة  المتواصل 
الوطني  التراب  الجزائر موزعة عبر  التصاالت 
على عالمة  حاصلة  وكالة   60 المجموع  ليصبح 
الجودة اي ما يوازي 25  % من شبكتها التجارية.
وسيتم تعميم هذه العالمة تدريجيا لتشمل مجموع 
يعادل  ما  اي,  للمؤسسة  التابعة  االستقبال  هياكل 

251 وكالة تجارية.
الجودة  عالمة  ان  تومي,  بن  اكد  المناسبة،  بهذه 
بها  قامت  تدقيق  عملية  اجراء  بعد  منحها  تم  قد 
المعهد الجزائري للتقييس, وذلك من اجل التحقق 
مما اذا كانت وكاالت اتصاالت الجزائر تستجيب 
و  االستقبال  بطرق  المتعلقة  ال14  لاللتزامات 
التكفل بزبائنها, التي يفرضها هذا المعهد.وأضاف 
يقول ذات المسؤول, ان "هذا المسعى الذي يعتبر 
ضمان ثقة لزبائننا و الذي جاء لتجسيد استراتيجية 
المؤسسة التي تحرص على تلبية طلبات زبائنها, 
المؤسسة  سيعمم تدريجيا ليشمل مجموع وكاالت 

المتواجدة عبر كامل التراب الوطني".    

للتقييس,  الجزائري  المعهد  مدير  اكد  جانبه،  من 
في  الراغبة  للمؤسسات  تمنح  الجودة  شهادة  بان 
خدمتكم",  "في  الجودة  عالمة  على  الحصول 
استقبال  طرق  باحترام  االلتزام  خالل  من  وذلك 
العمومية.كما  المصالح  مستوى  على  الزبائن 
و  المعلومة,  على  الحصول  بتسهيل  االمر  يتعلق 
استفادة الزبائن من الخدمات العمومية و استقبال 
واالستجابة  محترم  و  الئق  بشكل  المتعاملين 
الخدمات  ترقية  و  الزبائن  تظلمات  و  لطلبات 
التحسين  و  للتقييم  نظام  وضع  و  االلكترونية 
جمعية  رئيس   االستقبال".اما  لجودة  المتواصل 
مصطفى  محيطه,  و  المستهلك  ارشاد  و  حماية 
المؤسسات  مجموع  جانبه,  من  دعا  فقد  زبدي, 
االقتداء  الى  الوطنية,  الخاصة  و  العمومية 
باتصاالت الجزائر عبر االلتزام بتحسين خدمات 
الحصول على عالمة  االستقبال, سيما من خالل 

الجودة "في خدمتكم".
ق.و

الجزائر - خصص صحفي بلجيكي حصة اذاعية حول 
الجزائر عند العودة من سفره الذي قاده إلى عدة مناطق 
من الوطن حيث السياحة  التي بدأت تجلب إليها عشاق 

السفر و المغامرة .
برامج  مقدم  و  منتج  هو  و  مازور  فرانسوا  وخصص 
حصة   "Un monde à part" اكتشاف  و  سفر 
التي  سياحية"  كوجهة  الجزائر  "إلهام:  بعنوان  اذاعية 
ديسمبر   11 إلى   8 من  اقامته  خالل  تجربته  فيها  قدم 

الماضي بالجزائر على هامش المهرجان الدولي للسياحة 
الصحراوية.

ديسمبر   23 يوم  بثت  التي  االذاعية  الحصة  هذه  وفي 
مازور  ا  قال   ،  RTBF األولى  القناة  على  الماضي 
قارة  "بلد  باكتشاف  له  سمحت  الجزائر  في  إقامته  بأن 
األكبر مساحة في افريقيا و مجموعة متنوعة من األماكن 
والثقافات والسكان وهي قصة مميزة حقا" مضيفا " إنه 
بلد السياحة بدأت تجلب إليها عشاق السفر و المغامرة 

حيث سيقضون بها أوقاتا ممتعة.
واسترسل قائال "توجهت إلى الجزائر العاصمة و غرداية 
ثم تيميمون في قلب الصحراء و هي واحة موجودة هناك. 
أمضيت اسبوعا من الزمن لكنني فعال استمتعت" مضيفا 
أن سفره إلى الجزائر كان "ساحرا". كما تحدث ضيف 
الجزائر عن كرم و حسن الضيافة التي تميز الجزائريين 
أن  يمكنه  "كزائر  السائح  يعتبرون  قوله،  الذين، حسب 

يتنقل بصفة عادية تماما".

الصناعات  و  السياحة  وزير  مع  حديثه  وبخصوص 
التقليدية، أشاد الصحفي البلجيكي بـ "االرادة الحقيقية في 
تطوير سياحة اصيلة للسواح المحبين للسفر بالنظر إلى 
اإلرادة السياسية في الحفاظ على التاريخ و المواقع التي 
أدرجت أغلبيتها ضمن التراث العالمي لليونسكو". وبعد 
وصف سفره إلى الجزائر بالتجربة الفريدة، دعا الصحفي 

مواطنيه إلى اكتشاف الجزائر وخوض هذه المغامرة.
واأج



للقناة  الصباح  برنامج ضيف  وخالل استضافته في 
األولى قال محمد الخالدي إن مؤسسته عملت على 
مرافقة المسافرين خالل التقلبات الجوية التي شهدتها 
البالد في األيام األخيرة، وقال إنها ساهمت بالتعاون 
وأعوان  والدرك  الشعبي  الوطني  الجيش  أفراد  مع 
الحماية المدنية في فك العزلة عن العديد من المناطق 
التي كستها الثلوج بواليات شرق البالد وتحديدا بكل 

من قسنطينة والبويرة.
وضمن جهود العصرنة، كشف الخالدي عن شروع 
المؤسسة في وضع منبهات ولوحات الكترونية على 
مستوى األنفاق لتقديم معلومات عن التقلبات الجوية 
للمسافرين والسائقين مع التوجه لتعميم هذه الخدمة 

الحقا على مستوى المحوالت. 
السيار  الطريق  مقاطع  اهتراء  نسبة  وبخصوص 
شرق -غرب الممتد على طول أكثر من 1200 كلم 
للجزائرية للطرق  العام  المدير  الخالدي،  قال محمد 
السيارة إن نسبة االهتراء ال تتجاوز حاليا 1 بالمائة.

أطلقت  السيارة  للطرق  الجزائرية  أن  وأضاف 
حالة  حول  دراسة  إعداد  أجل  من  وطنية  مناقصة 
حيز  دخوله  من  عاما   13 بعد  السيار  الطريق 
الخدمة، قصد الوقوف على مواطن الخلل واالهتراء 
عليه  والمحافظة  وصيانته  تقويته  في  والشروع 

باعتباره مكسبا وطنيا.
الصيانة  أشغال  بأن  الخالدي  كشف  ذلك،  أثناء  في 

جارية على مستوى عدد من مقاطع الطريق بكل من 
برج بوعرييح والبويرة رغم بعض التأخر المسجل 

في هذا المجال من قبل شركات وطنية.
وقال في هذا الخصوص، إن منحدر الجباحية بوالية 
والذي  المرور  حوادث  بكثرة  -المعروف  البويرة 
فتحه  إعادة  كيلومترات-سيتم   04 مسافة  على  يمتد 
أعمال  انتهاء  بعد  الشاحنات  أمام  القادمة  األيام  في 
للشاحنات  وحيد  رواق  تخصيص  مع  به،  الصيانة 

في  كلم   60 ب  القصوى  السرعة  وتحديد  الكبرى 
الساعة. 

إطالق  المسؤول عن  ذات  أخرى، كشف  جهة  من 
من  عدد  في صيانة  البدء  أجل  من  وطنية  مناقصة 
مقاطع الطريق السيار بكل من عين الدفلى والبليدة 
وصوال إلى برج بوعريريج حيث أعلن عن وجود 
طول  على  للصيانة  ومركز  محطة   22 من  أكثر 

الطريق السيار.

وتسهيل  المغلقة  الطرقات  لفتح  تدخالتها  أمس  الوطني  الدرك  تواصل مصالح 
واليات  عدة  تعرفها  التي  القوية  الجوية  االضطرابات  بسبب  المرور،  حركة 
من الوطن، حيث أدت إلى تشكل الجليد وتراكم الثلوج على مستوى الطرقات 
الوطنية والوالئية، داعية مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والتحلي باليقظة.

الرسمي "طريقي"، من  التطبيق  المصالح عبر  وفي هذا اإلطار، حذرت ذات 
وجود صعوبة في السير بالطريق الوالئي رقم 45 على مستوى قرية إيزعطيط 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  تدخلت  حيث  سطيف،  بوالية  بوسالم  ببلدية 
ببوسالم من أجل تنبيه مستعملي الطريق ودعوتهم إلى التحلي باليقظة مع تقديم 

يد المساعدة في حاالت الضرورة.
وبالطريق االجتنابي جبل الوحش اتجاه قسنطينة، تدخلت أفراد فصيلة الطريق 
حركة  تسهيل  أجل  من  يوسف،  بزيغود  الوطني  للدرك  شرق-غرب  السيار 
فيما  السرعة،  تخفيض  إلى  السائقين  ودعوة  شاحنة  تعطل  إثر  على  المرور 
الرابط  شطره  في   23 رقم  الوطني  الطريق  مستعملي  المصالح  ذات  نصحت 
بين واليتي األغواط وتيارت، على مستوى بلدية سيدي سعد، بتخفيض السرعة 

وتفادي الفرملة الفجائية على إثر انزالق سيارتين.
بين  الرابط   09 رقم  الوالئي  بالطريق  الجليد  تشكل  تسبب  السياق،  ذات  وفي 
بلديتي عين كرمس وفرندة )والية تيارت( في صعوبة السير حيث دعت مصالح 
الدرك الوطني السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعة، كما دعت 
ونيف  بني  بلديتي  بين  الرابط  شطره  في   06 رقم  الوطني  الطريق  مستعملي 
الفجائية  الفرملة  وتفادي  السرعة  بتخفيض  الناموس،  واد  مستوى  على  وبشار 

بسبب الجليد.
وعرف الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية يلل والية غليزان، وجود 

ضباب كثيف تسبب في صعوبة الرؤية، مما دفع أفراد فصيلة الطريق السيار 
للدرك الوطني بذات البلدية إلى التدخل لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة 
واستعمال أضواء الضباب، كما تم تنبيه مستعملي الطريق الوطني رقم 90 في 

شطره الرابط بين بلديتي مدريسة وتيارت بسبب وجود ضباب كثيف.
الرابط بين  السيار شرق-غرب  بالطريق  وتسبب وقوع حادث مرور جسماني 
األربعطاش  بلدية  منحدر  مستوى  على  العاصمة  والجزائر  بومرداس  واليتي 
الطريق  فصيلة  أفراد  تنقل  حيث  المرور،  حركة  تعطيل  في  الجزائر،  باتجاه 
السيار باألربعطاش إلى عين المكان للقيام باإلجراءات الالزمة وتسهيل حركة 

المرور.
وكشفت مصالح الدرك الوطني عبر ذات التطبيق عن الطرقات التي ال تزال 
مغلقة بسبب تساقط كميات معتبرة من الثلوج بعدة واليات من الوطن، ويتعلق 
األمر بكل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين واليتي البويرة وتيزي وزو، 
بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة، بلدية إيفرحونن، الذي يعرف صعوبة 
في المسلك بسبب الثلوج، وكذلك الحال بالنسبة للطريق الوالئي رقم 253 الرابط 

بين واليتي بجاية وتيزي وزو على مستوى فج شالطة، بلدية إفرحونن.
كما تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة 
أسول، بلدية آيت بومهدي، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو 
بلدية  تيروردة،  فج  منطقة  مستوى  على  وزو(  )تيزي  وإيفرحونن  )البويرة( 
البويرة وواسيف )تيزي  بلديتي  أغبالو، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين 
وزو( على مستوى منطقة تيكجدة وتيروردة، بلدية األصنام، بينما أكدت ذات 
المصالح أن باقي الطرقات مفتوحة، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر.
�ش.زمو�ش

الجزائرية  للوكالة  العام  المدير  كشف 
أمس  ركاش،  عمر  االستثمار  لترقية 
"عمليات  أن  سطيف  والية  من  األول 
وتيرة  تعرف  الجديدة  االستثمارات  تسجيل 

تصاعدية جد مرضية.«
وأوضح ذات المسؤول في كلمة ألقاها في 
مستهل اليوم اإلعالمي الموسوم بـ "قانون 
االستثمارات الجديد من أجل تحقيق التنمية 
المحلية المستدامة" المنظم بالمعهد الوطني 
السعيد  الشهيد  المهني  للتكوين  المتخصص 
قمبور من طرف الوكالة الجزائرية لترقية 
الوحيد  الشباك  مع  بالتنسيق  االستثمار 

تسجيل  عمليات  أن  محليا،  المركزي  غير 
وتيرة  يوميا  تعرف  الجديدة  االستثمارات 
آخر  في  عددها  وصل  حيث  تصاعدية 
حصيلة إلى 704 مشاريع استثمارية بقيمة 

مالية تقدر ب 3 ر209 مليار دج.
المشاريع  هذه  أن  المتحدث  نفس  وأضاف 
التزم أصحابها باستحداث 17 ألف منصب 
شغل، مبرزا أنه من بين هذه المشاريع 30 
الشباك  مستوى  على  تسجيلهم  تم  مشروعا 
واالستثمارات  الكبرى  للمشاريع  الوحيد 
أجانب و13  لمستثمرين  منها   10 األجنبية 
مشروعا بالشراكة بين مستثمرين جزائريين 

لمستثمرين  كبرى  مشاريع  و7  وأجانب 
وسوريا  واألردن  الصين  دول  من  أجانب 
وتونس  والسعودية  والدنمارك  ومصر 

والهند واإلمارات العربية المتحدة.
الخاصة  الرقمية  المنصة  وبخصوص 
ذات  أفاد  مؤخرا  المستحدثة  باالستثمار 
المرحلة  في  أنها  من  بالرغم  أنه  المسؤول 
األولى من التشغيل، بلغ عدد الملفات التي 
هي في طور اإلنشاء من طرف المستثمرين 
506 في حين وصل عدد شهادات تسجيل 
االستثمارات عبر المنصة الرقمية إلى .86
وتوقع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية 

الحصيلة  هذه  تتضاعف  أن  االستثمار 
الكبير  للتوافد  بالنظر  القادمة  األيام  في 
غير  الوحيدة  الشبابيك  على  للمستثمرين 
المركزية وكذا على مستوى الشباك الوحيد 
األجنبية  واالستثمارات  الكبرى  للمشاريع 
االستثمار  نوايا  عن  التعبير  أجل  من 
والتسهيالت  اإلجراءات  عن  واالستفسار 

التي تقدمها الدولة.
وأفاد ركاش بأن التطلع قائم بأن يتضاعف 
القانون  االستثمار مع صدور  اإلقبال على 
الخاص بمنح العقار التابع لألمالك الخاصة 
مشاريــع  إنجــاز  أجل  من  للدولــــة 

"العقار  أن  مبرزا  خاصة،  استثمارية 
بعجلة  الدفع  في  األساسي  العامل  يعد 

االستثمار.«
الحضور  تابع  اللقاء  هذا  مستهل  وفي 
وآفاق  واقع  حول  مصورا  وثائقيا  شريطا 
بعدها  ليفتح  سطيف،  بوالية  االستثمار 
النقاش بين مختلف المسؤولين والمتعاملين 
بالمناسبة  طرحوا  الذين  االقتصاديين 
مختلف  على  القائمين  على  مباشرة  أسئلة 
بغرض  اختصاصه  حسب  كل  القطاعات 

الوصول إلى حلول.
�ش.زمو�ش
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املدير العام للجزائرية للطرق ال�سيارة حممد اخلالدي يعلن:

بروتوكول خا�ص للتن�سيق الفعال والتدخل 
عرب الطرقات خالل التقلبات اجلوية 

اأعلن املدير العام للجزائرية للطرق ال�سيارة حممد اخلالدي، اأم�س عن و�سع بروتوكول للتن�سيق الفعال مع امل�سالح املعنية بالتدخل وذلك بعد 

اقتنائها لـ 20 كا�سحة للثلوج و09 �ساحنات لنرث الأمالح بالطرق التي ك�ستها الثلوج م�سيفا بان املوؤ�س�سة ب�سدد التح�سري لعملية ا�ستكمال و�سع 

الإ�سارات املرورية العمودية والأفقية من خالل اإطالق مناق�سة وطنية لختيار موؤ�س�سة خمت�سة يف هذا املجال.

�ش.زمو�ش

 �سينعقد بالدوحة

 يومي الأربعاء واخلمي�س

كريكو ت�سارك يف اأ�سغال 
الدورة الـ 42 ملجل�ص وزراء 

ال�سوؤون االجتماعية العرب
تشارك وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، 
وزراء  لمجلس   42 الـ  الدورة  أشغال  في  كريكو،  كوثر 
يومي  بالدوحة،  سينعقد  الذي  العرب  االجتماعية  الشؤون 

األربعاء والخميس.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة أمس فأن الوزيرة ستعرض 
خالل هذا اللقاء التجربة الجزائرية في مجال التكفل وحماية 
في  المشاركون  وسيناقش  الخاصة.«  االحتياجات  ذوي 
الثاني  المشترك  العربي  العقد  مشروع  بنود  الدورة  هذه 
يعتبر  والذي   ،)2032-2023( اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
--يضيف ذات المصدر-- إطارا مرجعيا للدول األعضاء، 
وإدماجهم  حقوقهم  ضمان  أجل  من  التشريعات  لتعزيز 
الكامل في المجتمع.« وأبرز البيان أن "المبادرة اقترحت 
والتي  العربية،  الدولة  لجامعة  العامة  األمانة  طرف  من 
ستسهر على تنفيذه في كل دولة وفقا إلمكانياتها وظروفها 
وإطارها التشريعي.« كما أشار إلى أنه "تم اعتماد مشروع 
ورشة  عن  الصادر  لإلعاقة،  الموحد  العربي  التصنيف 
العمل الثانية لتصنيف اإلعاقة في الدول العربية التي عقدت 
في شهر جوان الفارط، واعتباره جزءا من العقد العربي 

الثاني لألشخاص ذوي اإلعاقة )2032-2023(".
�ش.زمو�ش

املدير الولئي للتجارة وترقية 

ال�سادرات جنيم بلجنة يك�سف:

7ر3 مليار دج 
قيمة ال�سلع 

غري مفوترة بهذه الوالية 
الصادرات،  وترقية  للتجارة  الوالئي  المدير  أمس  كشف 
بمعسكر نجيم بلجنة أن قيمة السلع غير المفوترة بهذه الوالية 
تجاوزت خالل السنة الماضية 7ر3 مليار دج.وأوضح بلجنة، 
لوأج، أن القيمة المالية للتعامالت التجارية دون فوترة التي تم 
حصرها خالل السنة الماضية عرفت "ارتفاعا كبيرا" مقارنة 
مع سنة 2021، التي سجل خاللها مبلغ عدم الفوترة قارب 
إلى  االرتفاع  هذا  المسؤول  ذات  وأرجع  دج.  مليون   150
حيازة  وبدون  فوترة  بدون  تمت  تجارية  معامالت  "تسجيل 
مجال  في  ينشطون  متعاملين  خمسة  عند  تجارية"  محالت 
أسفرت  أخرى،  جهة  ومن  الوالية.  بعاصمة  الجملة  تجارة 
التجارية والنوعية  الممارسات  تدخالت أعوان فرق مراقبة 
تجاريا  محال   298 غلق  المنصرمة عن  السنة  الغش  وقمع 
باألسعار وعدم  جراء مخالفات مختلفة تخص عدم اإلعالم 
الفوترة وعدم احترام األسعار المقننة وانعدام النظافة وممارسة 
نشاط بدون القيد في السجل التجاري فضال على المضاربة 
بمواد غذائية، وفق نفس المصدر. وقام ذات األعوان في نفس 
الفترة بقرابة 50 ألف تدخال أسفر عن تحرير 3555 محضر 
مخالفة أحيلت إلى الجهات القضائية فضال على حجز أكثر 
من 44 طنا من السلع المختلفة مع اقتطاع 541 عينة إلجراء 
التحاليل على مستوى المخبر الوالئي لمراقبة النوعية وقمع 
الغش. وفي مجال التحسيس، نظمت مديرية التجارة وترقية 
الصادرات العام الماضي لقاءات توعوية استهدفت مؤسسات 
تربوية وتكوينية ومواطنين حول أخطار التسممات الغذائية 
والتغذية السليمة وكذا توعية التجار والمتعاملين االقتصاديين 
مكافحة  في  والمساهمة  بالفوترة  التعامل  إلزامية  مجال  في 

المضاربة غير المشروعة.
�س.زمو�س/واج

اآخر ح�سيلة ت�سري اإىل 704 م�سروع بقيمة مالية تقدر بـ 3 ر209 مليار دج

"وترية ت�ساعدية" لت�سجيل اال�ستثمارات اجلديدة عرب واليات الوطن

فيما دعت م�سالح الدرك م�ستعملي الطريق اإىل �سرورة احلذر والتحلي باليقظة

توا�سل جهود فتح الطرقات املغلقة عرب الواليات املحا�سرة بالثلوج 



الوادي:

و�ضع حيز اخلدمة
 لعدد من م�ضاريع 

الربط الفالحي بالكهرباء
مشاريع  من  لعدد  الخدمة  حيز  وضع  الوالدي  بوالية  تم 
بالكهرباء فيما تم إطالق األشغال في عدد  الفالحي  الربط 

من المشاريع األخرى عبر عد من المناطق بالوالية.
وحسب ما استفيد لدى مصالح الوالية فقد قام الوالي أمس 
بزيارة  الوالئي  الشعبي  المجلس  رئيس  نائب  بمعية  األول 
الخدمة  حيز  وضع  على  خاللها  أشرف  وتفقد،  عمل 
بالربط  الخاصة  المشاريع  من  لعدد  األشغال  وانطالق 
بالشوشة  والمستثمرين  الفالحين  لفائدة  الفالحية  بالكهرباء 
بالطاقة  الربط  أشغال  انطالق  كما  ونسة(،  اميه  )بلدية 
الكهربائية بمنطقة الزملة الفالحية شمال بلدية واد العلندة، 
البياضة،  ببلدية  الجربوع  خبنة  الفالحية  المنطقة  وكذا 
عزم  إطار  في  الزيارة  هاته  تأتي  المصالح  ذات  وحسب 
بالربط  المستثمرين  ودعم  الفالحين  مرافقة  على  الدولة 

بالطاقة الكهربائية.
�ش.زمو�ش

ميلة:

معر�ض ملنتجات 
اخللية مب�ضاركة عار�ضني 
من عديد واليات الوطن

احتضنت والية ميلة بداية من أمس األول ولغاية 2 فيفري 
يشارك  الذي  الخلية  منتجات  معرض  فعاليات  المقبل 
تربية  مجال  في  مختصة  واليات  عدة  من  عارضون  فيه 
المكتب  لعضو  الوطن.واستنادا  عبر  العسل  وإنتاج  النحل 
المنظمة  الجهة  النحل،  لتربية  الوطنية  للفيدرالية  الوالئي 
المنظم  المعرض  هذا  فإن  ستار،  صالح  التظاهرة،  لهذه 
بمشاركة  يتميز  الوالية  بعاصمة  الصياح  عين  بمنطقة 
ومختلف  العسل  وإنتاج  النحل  تربية  مجال  في  مختصين 
منتجات الخلية األخرى من واليات المدية وبجاية وتيبازة 
وبومرداس وقسنطينة وميلة. ويهدف هذا النشاط إلى عرض 
الطلع  وحبوب  بأنواعه  العسل  من  الخلية  منتجات  مختلف 
المواطنين  لتعريف  المنتجات  من  وغيرها  الملكي  والغذاء 
والمستهلكين بشعبة تربية النحل وما فيها من منتجات متعددة 
إيضاحه.  تم  ما  حسب  فيها،  االنخراط  على  التحفيز  بغية 
كما سيشكل هذا المعرض -حسب ستار- "فرصة للمهتمين 
هذه  أكثر على  والتعرف  بالمربين  لالحتكاك  النحل  بتربية 
النحل  لتربية  الوطنية  الفيديرالية  أن  إلى  مشيرا  الشعبة"، 
المجال.  هذا  ولوج  في  للراغبين  المجاني  التكوين  توفر 
قال رضا وهو مربي نحل من  العارضين،  أما من جانب 
والية تيبازة، بأنه يشارك في هذا المعرض لتقديم إنتاجه من 
العسل بمختلف أنواعه إلى جانب ما لديه من منتجات الخلية. 
لها  منتجات  عدة  نعرض  "نحن  المتحدث  ذات  وأضاف 
الغذائية والعالجية التي نوضحها للزبون حتى  خصائصها 
على صحته  ويحافظ  يفيده  الذي  المنتج  اقتناء  في  نساعده 
خصوصا في فصل الشتاء". من جهته، اعترف ياسين الذي 
التقت به وأج يتجول بين أجنحة المعرض، أنه تعرف من 
خالل ما جاء به العارضون على أنواع العسل ومزايا كل 
نوع منها إضافة إلى تنبهه للفوائد العالجية لباقي منتجات 

الخلية التي قال أنه "كان يجهل الكثير منها.«
�ش.ز/واج
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�ش. زمو�ش

فإنه  الوالية  لمصالح  بيان  وحسب 
الجمهورية  رئيس  لتوصيات  تنفيذا 
إطار  في  المسداة  تبون  المجيد  عبد 
لقاء الوالة والحكومة المنعقد يوم 19 
الوالية  والي  ترأس   ،2023 جانفي 
األول  أمس  جالوي  القادر  عبد 
للوالية  التنفيذي  للمجلس  اجتماعا 
بحضور األمين العام للوالية وأعضاء 
غرار  على  للوالية  التنفيذي  المجلس 
المجالس  رؤساء  الدوائر،  رؤساء 
الشعبية البلدية ومدراء الهيئة التنفيذية. 
وحسب  محاور،  عدة  دراسة  تم  أين 
في  الوالي  عرض  فقد  البيان  ذات 
والتوصيات  التعليمات  جملة  البداية 
الجمهورية  رئيس  من طرف  المسداة 
وكذا  الوالة  مع  الحكومة  لقاء  خالل 
عرض تعليمات الوزير األول المسداة 
وزير  وتوصيات  اللقاء،  هذا  خالل 
والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 
هذا  في  الوالي  أكد  حيث  العمرانية، 
على  العمل  على  الحرص  اإلطار 
في  التدريجي  التكفل  عمليات  متابعة 
األساسية،  المواطنين  حاجيات  تلبية 
المناطق  بسكان  التكفل  غرار  على 
على  المبادرة  وتشجيع  النائية، 
إعادة  في  للمساهمة  المحلي  المستوى 
بعث ديناميكية أكثر على مستوى جميع 
بلديات الوالية.   كما أمر الوالي بالعمل 
ومتجانسة  مدمجة  رؤية  خلق  على 
تفرزها  التي  المعطيات  لمسايرة 
بالوالية وتكييف أجندة  التنمية  أهداف 
البرامج التنموية مع متطلباتها.  وأشار 
إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل على 
تغيير أنماط اإلنتاج واستهالك الطاقة 
مع انتهاج مسار فعلي يضمن االنتقال 
مستدام  طاقوي  مزيج  نحو  التدريجي 
تقارير  وجود  مع  خاصة  ومتوازن، 
شهرية تخص االستبدال الطاقوي على 
اسداء  مع  المحلية  الجماعات  مستوى 
الطاقة  للتوجه نحو مشاريع  توصيات 
البلديات  مقرات  لتزويد  الشمسية 
ألح  بالمقابل  بالطاقة.  والواليات 
مرافقة  ضرورة  على  المسؤول  ذات 
البلديات ومساعدتها بمختلف الخبرات 
مسايرة  من  لتمكينها  والعلمية  التقنية 
الدولة  تعكف  التي  الجديدة  اآلليات 
نحو  التوجه  من خالل  تعزيزها  على 

الرقمية  التكنولوجيات  استخدام  حتمية 
استغاللها  من  البد  أدوات  تعتبر  التي 
والحرص  المحلية.  التنمية  خدمة  في 
المتعلقة بتحسين  المسائل  على متابعة 
وترقية  للمواطن  المعيشي  المستوى 
العراقيل  ورفع  العمومية  الخدمة 
مصالحه  داعيا  المستثمرين.   أمام 
معيشة  تحسين  متابعة  على  للسهر 
العامة  المرافق  أداء  وترقية  المواطن 
والخدمة العمومية ورفع العراقيل أمام 
االستثمار والدفع بالفالحة لتحقيق نتائج 
أفضل مع خلق مناصب الشغل للشباب 
وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، 
المتخذة  والتوصيات  القرارات  وتنفيذ 
رئيس  تبون  المجيد  عبد  طرف  من 
تهدف  الجمهورية ضمن رؤية جديدة 
الى إحداث التغيير الالزم في الذهنيات 
الممارسات  على  للقضاء  والمفاهيم 

البيروقراطية. 
إلى  اإلطار  ذات  في  دعا  جالوي 
والتحلي  المبادرة  روح  تشجيع 
المتعلقة  التحديات  وجه  في  بالجرأة، 
والمائي،  والغذائي  الطاقوي  باألمن 
لتثبيت  المسطرة  المساعي  إطار  في 
خالل  من  الجديدة  الحوكمة  أسس 
ترقية  على  المحفزة  الظروف  خلق 
التمويل  مصادر  وتنويع  االستثمار 
على مستوى الواليات باالعتماد على 
أساليب  وتحسين  المتوفرة  االمكانيات 

التسيير، وخلق مناصب الشغل. 
 مشيرا الى عمليات التكوين المسطرة 
من طرف المصالح المركزية لتكوين 
البلدية وكذا  الشعبية  المجالس  رؤساء 
األداء  لرفع  التنفيذية،  الهيئة  مدراء 
الوالي  طالب  بالمقابل  الوظيفي.  
الحرث  عملية  بمتابعة  مصالحه 
والبذر للموسم الفالحي 2023/2022 
الحيوانية،  للثروة  الوطني  واالحصاء 
الشأن،  هذا  في  المحققة  النتائج  مثمنا 
مرافقة  متابعة  ضرورة  على  مؤكدا 
الفالحين والموالين، خاصة بعد تسجيل 
عدد المربين بالوالية يقدر ب 13864، 
في  إيجابي  بشكل  ساهم  الذي  األمر 
ملف  وبشأن  الشغل.   مناصب  توفير 
االستثمار بالوالية أمر الوالي بمتابعة 
المشاريع  عن  العراقيل  رفع  عملية 
االستثمارية، داعيا لضرورة مواصلة 
المستثمرين  لمرافقة  الجهود  تنسيق 
شغل  مناصب  خلق  من  يوفره  وما 
والوطني،  المحلي  االقتصاد  ودعم 
وبشأن متابعة وضعية المسجلة ضمن 
  (PCD –التنموية البرامج  جميع 
 PSC – PCD – CGSCL -BW)
المنطلقة،  غير  المشاريع  السيما 
متابعة  ضرورة  على  جالوي  أكد 
التنموية  المشاريع  وتجسيد  تنفيذ 
قطاع  ملف  يتعلق ب  وفيما  وغلقها.  
السياحة، وبعد االستماع الى العرض 

و  السياحة  مدير  طرف  من  المقدم 
أسدى  بالوالية،  التقليدية  الصناعات 
هذا  إنعاش  بضرورة  تعليمات  الوالي 
وضع  طريق  عن  الحيوي  القطاع 
خطة عمل تأخذ بعين االعتبار إبراز 
المعالم األثرية و الحضرية و السياحية 
للمنطقة، و تثمبن الموروث الثقافي و 
و  للوالية،  الحضارية  الخصوصية 
الميدان،  هذا  في  االستثمار  تشجيع 
بلديات  ألبناء  شغل  مناصب  خلق  و 
التأكيد على متابعة الشق  الوالية، مع 
على   ، وتطويره  بالوالية  السياحي 
غرار المسار السياحي، على المستوى  
حافالت  بتوفير  والبلدي،  الوالئي 
بالوالية،  السياحية  المواقع  إلى  للنقل 
بني  قلعة  األثري  الموقع  منها  السيما 
السياحي  والمسار  بالمعاضيد  حماد 

ببوسعادة.
رمضان  لشهر  للتحضير  ومتابعة 
انتهاء  ضرورة  الوالي  أكد  المعظم، 
شهر  حلول  قبل  اإلجراءات  كافة 
تعليمات  مسديا  المبارك،  رمضان 
للدخول  التحضير  متابعة  بمباشرة 
أين   ،2024-2023 المقبل  المدرسي 
تحضير  ضرورة  على  الوالي  شدد 
إنجازها  الجاري  التربوية  المؤسسات 
تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، مع 
العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتجهيزها. 

الفترة  هذه  مستغانم  والية  مصالح  تواصل 
الذي  العقار  لتحضير  عمل  مخطط  دراسة 
سيوجه لالستثمار السياحي وبناء المجمعات 
خاصة  بالوالية  البلديات  بمختلف  السكنية 
عمليات  مكنت  بحيث  صابالت  بمنطقة 
ذات  باشرتها  التي  العقاري  التطهير 
نهائيا  هكتار   2.1 استرجاع  من  المصالح 
 11.8 السترجاع  جارية  واإلجراءات 
لالستثمار  ستوجه  الساحل  على  هكتار 

السياحي.
مواصلة  فإنه  المصالح  لذات  بيان  وحسب 
الماضي  جانفي   8 في  المنعقد  لالجتماع 
العامة  الوضعية  لدراسة  خصص  الذي 
لألوعية العقارية الموضوعة تحت تصرف 
الوكالة العقارية AFMOS والتفصيل في 

المدراء  جميع  بحضور  القانونية  طبيعتها 
استراتيجية  ضمن  المعنيين،  التنفيذيين 
والي الوالية عيسى بولحية لتحضير العقار 
وكذا  السياحي  لالستثمار  سيوجه  الذي 
مشكل  من  للحد  السكنية  المجمعات  بناء 
بلديات،  بعدة  العقارية  األوعية  توفر  عدم 
أمس  عمل  جلسة  الوالية  والي  ترأس 
الشعبي  المجلس  رئيس  بحضور  األول 
القطع  إلى  خاللها  من  التطرق  تم  الوالئي 
بحيث  البلديات  بجميع  الشاعرة  األرضية 
يتواجد معظمها ببلدية مستغانم بكل من حي 
الرميلة وحي  العرصة، حي قوعيش، حي 
وإيجاد  إجراءات  عدة  اتخاذ  مع  خروبة، 
منذ  العالقة  الوضعيات  لبعض  الحلول 
سنوات، وتمت دراسة العقار الذي سيوجه 

قصد  السياحية  والمجمعات  الفنادق  إلنجاز 
بمنطقة  خاصة  بمستغانم  السياحة  تطوير 
صابالت بحيث مكنت عمليات التطهير من 
اإلجراءات  و  نهائيا  هكتار   2.1 استرجاع 
على  هكتار   11.8 السترجاع  جارية 

الساحل ستوجه لالستثمار السياحي.
وأضاف ذات البيان أنه بخصوص تحضير 
السكنات في صيغة  لبناء  العقارية  األوعية 
عدة  تخصيص  تم  فقد  المدعم  الترقوي 
أرضيات بكل من الصور وسيرات وسيدي 
احداهما  إختيار  سيتم  تادلس  وعين  علي 
مع  يوم   15 بعد  المقبل  االجتماع  خالل 
استكمال التحقيقات االدارية لبناء أكثر من 

400 وحدة سكنية من البرنامج المتبقي.
جميع  متابعة  على  أكد  الوالية  والي 

والعمل  االجتماع  خالل  المتخذة  القرارات 
دراسة  تمت  كما  ميدانيا،  تجسدها  على 
إجراءات إعادة النظر في استغالل الشرفات 
المطلة، وإجراءات استغالل الشواطئ على 
طول السنة لتشجيع السياحة ، كما تم خالل 
االجتماع مناقشة إجراءات تحضير الملفات 
الصناعة  مديرية  مستوى  على  المودعة 
المستثمرين  من  عدد  أكبر  استقطاب  قصد 
عقار صناعي  على  تحوز  الوالية  باعتبار 
المساعدة  لجنة  إطار  في  سيمنح  مهم  جد 
وترقية  العقار  وضبط  الموقع  تحديد  على 
االستثمار CALPIREF الكالبيراف لتسوية 
صدور  قبل  العالقة  الوضعيات  بعض 

النصوص الجديدة لمنح العقار.
الوالية  والي  استدعى  متصل  شق  وفي 

في  الدوائر  رؤساء  بولحية،  عيسى 
للوالية  العام  األمين  بحضور  عمل  جلسة 
رئيس  توصيات  مجمل  إلى  تطرق  أين 
للحكومة  األخير  اللقاء  خالل  الجمهورية 
مواصلة  على  الدائم  حرصه  مؤكدا  الوالة 
العمليات والبرامج التنموية بجميع البلديات 
مع التحضير لتسجيل مشاريع مهمة خاصة 
بالمناطق الريفية لتحسين الوسط المعيشي.

كما أوصى الوالي بمتابعة عمليات اإلحصاء 
الفالحية  األراضي  من  المعطيات  لضبط 
اآلبار  الغير مستغلة، مراقبة عمليات حفر 
المائي،  المورد  على  للحفاظ  رخصة  دون 
هذا وصرح والي الوالية على أنه سيباشر 

خرجات ميدانية إلى كل الدوائر قريبا.
�ش.زمو�ش

جالوي ياأمر م�صاحله بتنفيذ تو�صيات الرئي�س

 تبون خالل اجتماعه االأخري مع الوالية 

رهان على خلق واإن�ضاء مقاربة 
جديدة من اأجل التنمية املحلية

اأمر وايل والية امل�صيلة عبد القادر جالوي روؤ�صاء الدوائر، روؤ�صاء املجال�س ال�صعبية البلدية ومدراء الهيئة التنفيذية بواليته ب�صرورة خلق 

واإن�صاء مقاربة جديدة من اأجل التنمية املحلية بالوالية، باعتماد املبادرة يف العمل، مع ت�صطري االأهداف والعمل على حتقيقها، كما طالب الوايل 

م�صاحله ب�صرورة حت�صري خطة عمل ل�صنة 2023 من طرف جميع مدراء الهيئة التنفيذية وروؤ�صاء املجال�س ال�صعبية البلدية بالتن�صيق مع 

ال�صادة روؤ�صاء الدوائر يف اأجل 15 يوم.

م�صتغامن:

عمليات التطهري العقاري جارية ال�ضرتجاع 13 هكتار �ضتوجه لال�ضتثمار ال�ضياحي 



مستخلص أوراق الكرفس
أوراق الكرفس من النباتات المفيدة لفرد الشعر المموج. 

المكونات: 
كمية من أوراق الكرفس.

 طريقة التحضير:
تُقطع مجموعة من أوراق الكرفس.

قماش،  قطعة  في  وضعها  خالل  من  األوراق  من  العصير  يُستخلص 
والضغط عليها لتصفيتها.

يُترك العصير في زجاجة مّدة ليلة كاملة. 
يُوضع العصير على طول الشعر، وفروة الرأس في الصباح.

يُمشط الشعر بمشط ذي أسناٍن واسعٍة، بحيث يتم تغطية جميع الشعر.
يُترك الشعر مّدة ساعة، ثم يُشطف الشعر جيداً بالماء. 

يُجفف الشعر بلطٍف باستخدام فرشاٍة دائريٍة ذات شعيرات طبيعية. 
بخاخ الحليب 

يعتبر استخدام الحليب لفرد الشعر أسلوباً شائعاً جداً. 
المكونات:

نصف كوب من الماء.
 نصف كوب من الحليب.

 طريقة التحضير:
 تُمزج المكونات مع بعضها البعض جيداً؛ للحصول على محلول.

 يُنقل المحلول لزجاجة رذاذ.
 يُمشط الشعر؛ لحل التشابك قبل البدء. 

يُرش المحلول على طول الشعر، وفروة الرأس. 
يُمشط الشعر مرًة أخرى.

 يُترك الحليب على الشعر مّدة نصف ساعة، ثُم يُغسل الشعر جيداً بالماء.
 يُمشط الشعر بعد الغسل بمشٍط ذي أسناٍن واسعٍة.

 تُكرر هذه الوصفة مرتين إلى ثالث مرات كل أسبوع.

ُمالحظة: يمكن أن يجفف الشعر بتمشيطه بفرشاة؛ إلعطاء الشكل النهائي.
حليب جوز الهند وعصير الليمون

 يعد استخدام حليب جوز الهند إحدى الوصفات الجيدة لفرد الشعر.
المكونات: 

حبة من جوز الهند.
عصير حبة ليمون. 

طريقة التحضير:
ويُمزج مع عصير  الخالط،  في  اللب  يُخلط  ثُم  الهند،  تُقشر حبة جوز   

حبة ليمون.
 يُترك المزيج في الثالجة مّدة ليلة كاملة.

 يُفرد المزيج الكريمي الناتج صباح اليوم التالي على فروة الرأس، وعلى 
طول الشعر.

 يُغطى الرأس بمنشفة دافئة، ويُترك المزيج حوالي ساعة. 
أفضل  على  للحصول  واسعة؛  أسنان  ذي  بمشط  ويُمشط  الشعر،  يُغسل 

النتائج.
تُكرر هذه الوصفة مرتين إلى ثالث مرات أسبوعياً.
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  ومن الممكن أن يكون ألم المرارة ُمحتماًل في بعض الحاالت، في حين 
أنّه قد يكون شديًدا للغاية في حاالت أخرى ويُعرف ألم أو وجع المرارة 
أّن حصوات  بالعلم  الصفراوّي، والجدير  المغص  أو  المراري  بالمغص 
المرارة هي السبب األكثر شيوعاً لهذا المغص، والحصوات هي أجزاء 
عند  أو  الصفراوية،  العصارة  تركيبة  في  خلل  حدوث  عند  تنشأ  صلبة 
عدم القدرة على تصريف العصارة بشكل صحيح. ومما يجدر بيانه أّن 
تكون الحصوات ال يُسبب بحد ذاته أية أعراض تُذكر؛ لكن عندما تعيق 

هذه الحصوات تدفق العصارة الصفراوية من المرارة إلى األمعاء نتيجة 
انسداد القنوات الصفراوية بها، فإّن هذا االنسداد يؤدي إلى انقباض الخاليا 
العضلية المحيطة بالقناة الصفراوية بقوة لمحاولة تحريك الحصوات، مما 
عن  المرارّي  المغص  ينجم  وقد  المراري،  بالمغص  يُعرف  ألًما  يسبب 
التهاب المرارة )والذي غالًبا ما يكون أحد مضاعفات حصى المرارة(، 
أو في حاالت نادرة أخرى يمكن أن ينتج المغص المرارّي عن تضيق 

القناة الصفراوية أو بسبب وجود ورم يمنع تدفق العصارة الصفراوية.

جمال ور�شاقة

الآثار الناجتة 
عن ا�ستخدام اجلوال للحامل

إلى  الدراساُت  تشيُر 
األطفال  من   %50 نسبة 
باضطراباٍت  أصيبوا 
استخدام  نتيجة  سلوكيّة 
حيث  للجوال،  أمهاتهم 
سّن  في  التأثير  يبدأُ 
السابعة من عمرهم، كما 
من  أكثر  أّن  إلى  تشيُر 
الذين  10% من األطفال 
تعّرضوا لتأثيِر الجوال، 

كانت أمهاتُهم تستخدُمه أربَع مّرات على األقّل في اليوم وهن حوامل.
في الواقع َيعتقُد الكثير بأّن التكنولوجيا وكّل ما يتعلّق بها مثل الجوال تؤثّر 
على حياتنا بشكل عاّم من كاّفة النواحي، وسنذكُر بعضاً من هذه الجوانب 

السلبيّة الناتجة عن استخدام الجوال. 
انتقال الجراثيم، يعّد استخدام الهاتف النقال أو الجوال من أهّم األسباب التي 
تؤّدي إلى انتقال الجراثيم إلى البشرة، وذلك عند مالمسة الشخص للهاتف 
حتى وإن لم تكْن هذه البكتيريا ظاهرة، لذا ينصح بتعقيِم الجّوال باستمرار. 
اإلدمان، تتطّور بعض الحاالت عند أفراد المجتمع ليصبَح الشخص مدمناً 
الحياة  عن  الشخص  انفصال  ذلك  يسبّب  وبالتالي  الجوال،  استخدام  على 

االجتماعيّة وأفراد عائلته.
النقال بشكل  تّم استخدام الهاتف  بالكثير من المشاكل، إذا   إصابة األجنّة 

متواصل ولمّدة طويلة. 
زيادة حوادث السير، وذلك النشغال كثير من السائقين باستخدام الجوال.

كيفية التخل�ص
 من العلكة امللت�سق باملالب�ص

  استخدام الخل:
اللبان  إزالة  يُمكن   
بالمالبس  الملتصق 
باستخدام الخل من خالل 

الطريقة اآلتية:
ممكن  قدر  أكبر  إزالة 
الملتصق  اللبان  من 
غير  سكين  باستخدام 

حادة.
 تسخين نصف كوب من 

الخل في الميكروويف بحيث يُصبح دافئاً. 
تطبيق الخل فوق اللبان الملتصق، وتشبيع المنطقة جيداً بالخل.

 ترك الخل على المالبس لمّدة خمس إلى عشر دقائق. 
كشط اللبان عن المالبس من أجل إزالتها تماماً.

 استخدام الفازلين
 يُمكن استخدام الفازلين في حال الرغبة بإزالة اللبان القديم والجاف العالق 

في المالبس من خالل اآلتي:
 وضع القليل من الفازلين على أطراف األصابع، ثّم تطبيقها على قاعدة 

اللبان الملتصق.
 كشط اللبان بعد مرور فترة من الزمن.

غسل المالبس باستخدام منظف غسيل ثقيل من أجل إزالة آثار الفازلين الدهنية.
 استخدام منظف غسيل سائل

  يُمكن التخلّص من اللبان الملتصق بالمالبس من خالل استخدام منظف 
غسيل سائل من خالل اآلتي:

 تغطية منطقة اللبان الملتصقة بمنظف غسيل سائل. 
فرك اللبان باستخدام فرشاة أسنان قديمة من أجل تفكيك اللبان. 

كشط اللبان باستخدام سكين حادة وبشكل لطيف، ثّم استخدام األظافر لكشط 
اللبان المتبّقي على القماش. 

غسل المالبس في الغسالة كالمعتاد. 
 تجميد بقعة اللبان 

يُمكن التخلّص من بقع اللبان الملتصق بالمالبس من خالل تجميد المالبس 
في الفريزر من خالل اآلتي:

 طي المالبس بحيث تكون بقعة العلكة أو اللبان للخارج، ثّم وضعها في 
كيس بالستيكي. 

إغالق الكيس البالستيكي، ثّم وضعه في الفريزر لعّدة ساعات حتّى تتجّمد 
العلكة.

 إخراج المالبس من الثالجة بعد مرور ساعتين إلى ثالث ساعات على 
األقل، ثّم محاولة نزع اللبان عن المالبس بسرعة من خالل استخدام سكين 

غير حادة.
 استخدام زبدة الفول السوداني

 يُمكن إزالة اللبان الملتصق بالمالبس من خالل زبدة الفول السوداني من 
خالل اآلتي:

تطبيق زبدة الفول السوداني مباشرًة فوق اللبان، وتركه لمّدة خمس عشرة 
دقيقة.

 كشط اللبان و زبدة الفول السوداني باستخدام سكين.
 تنظيف آثار بقعة اللبان و زبدة الفول السوداني بأسرع وقت ممكن.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

و�سفات طبيعية لفرد ال�سعر املموج 

�شحتك

اأ�سباب انخفا�ص �سهية الأطفال لالأكل 
وفقاً للعديد من أخصائيي األطفال يمكن للعوامل 

اآلتية أن تؤدي إلى انخفاض شهية الطفل: 
الطفل  ينمو  الطفل:  نمو  سرعة  انخفاض 
عمره  من  األول  العام  خالل  طبيعي  بشكل 
بسرعة كبيرة، ولكن مع مرور الوقت تنخفض 
الطفل  شهية  في  يؤثر  قد  وهذا  النمو،  سرعة 
ويجعله يشعر بجوع أقل، ورغم أّن ذلك ال يُعدُّ 
استشارة  يُمكن  أنّه  إال  مقلقاً،  أمراً  الحقيقة  في 

الطبيب لالطمئنان.
إصابة الطفل ببعض األمراض: يُمكن للطفل أن 
يفقد شهيته ويتوقف عن تناول الطعام في حال 
شعر بالمرض أو أي نوع من األعراض؛ مثل 
التهاب  أو  الصداع،  أو  الحرارة،  أو  اإلسهال، 

الحلق أو التهاب المعدة.
فقدان  أو  األكل  باضطرابات  الطفل  إصابة   
الُمعَظم  أنَّ  من  الرغم  على  العصابي:  الشهية 
يُِعدُّ هذا المرض مشكلًة تُصيب المراهقين؛ إال 
تقل  الذين  األطفال  لدى  أيضاً  اكتُِشف  قد  أنّه 

أعمارهم عن 6 أو 7 سنوات.
إصابة الطفل بحساسية الطعام: يُمكن أن يشعر 

بعض األطفال بحساسية تجاه أنواع معينة من 
األطعمة تجعل تناولها غير مريح أو حتى مؤلم 
للطفل، مثل الداء البطني، أو ما يُعَرف بمرض 

يُنتج ردَّ فعل تحسسي  القمح،  والذي  حساسية 
القمح  في  الموجود  الغلوتين  بروتين  تجاه 

والشعير وحبوب الجاودار.

      كيف يكون 
وجع املرارة؟

بداية يجدر التفريق بني الأمل الناجم عن املرارة والأمل الناجم عن 

جتمع  اأّن  اإىل  فُي�شار  بينهما؛  لب�س  حدوث  لحتمالية  وذلك  الغازات، 

اأو  اجل�شم،  و�شعية  تغيري  عند  يتح�شن  اأملًا  ُي�شبب  البطن  يف  الغازات 

اأمل  اأّن  الريح، يف حني  اإطالق  اأو  الغازات  اإخراج  اأو حتى عند  التج�شوؤ، 

املرارة ل ي�شتجيب لذلك، كما ُي�شار اإىل اأّن اأمل املرارة قد يكون م�شحوبًا 

بالغثيان والقيء ولكن دون ال�شعور بحمو�شة يف املعدة اأو حرقة.



يستعد االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا"، لعقد 
نيون  مدينة  في  اليوم،  التنفيذية،  للجنة  اجتماع 

السويسرية.
اإليطالية،  سبورت"  "توتو  صحيفة  وبحسب 
بعد  جوفنتوس،  أزمة  مع  تتعامل  قد  اللجنة  فإن 
المحكمة  قبل  من  النادي  على  الموقعة  العقوبات 

الفيدرالية.

 15 بخصم  كبيرة  عقوبة  تلقى  قد  اليوفي  وكان 
نقطة من رصيده بمسابقة الدوري، بجانب إيقاف 
إثر  على  والحاليين،  السابقين  مسؤوليه  بعض 

قضايا "المكاسب الرأسمالية المزورة«.
وأضافت أنه رغم اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد 
اتخاذ  عدم  هو  حاليا  االتجاه  أن  إال  األوروبي، 
قرار، إال بعد إعالن النتائج النهائية من قبل اللجنة 

المتوقع صدورها  من  والتي  اإليطالية،  األولمبية 
في شهر مارس المقبل.

يشار إلى أن تقارير صحفية عديدة، قالت في األيام 
جوفنتوس  يعاقب  قد  اليويفا  إن  الماضية،  القليلة 
بحرمانه من المشاركة بكل المسابقات األوروبية، 
بسبب االتهامات والعقوبات الموقعة على النادي.

الوكاالت
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يف �سربة موجعة لنادي العا�سمة الفرن�سية

مي�سي ال ينوي جتديد 
عقده مع �لبي �أ�س جي

اإلسباني  الصحفي   فجر 
خبير  روميرو،  جيرارد 
في  االنتقاالت  سوق 
من  والمقرب  أوروبا، 
مفاجأة  برشلونة،  نادي 
بمستقبل  تتعلق  كبرى، 
ليونيل  األرجنتيني 
سان  باريس  نجم  ميسي، 
الموسم  بنهاية  جيرمان  سان  مع  ميسي  عقد  جيرمان.وينتهي 
علما   ،2021 إليه صيف  انضم  أن  بعد   ،2023-2022 الحالي 
بأن عقد النجم األرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد 

ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.
"ميسي ال  "تويتر":  الرسمي على  وكتب روميرو، عبر حسابه 
"فوز  وأضاف:  جيرمان«،  سان  باريس  مع  عقده  تجديد  ينوي 

ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله«.
"قطر  مونديال  بلقب  للفوز  األرجنتين  منتخب  قاد  ميسي  وكان 
بركالت  عليه  فوزه  إثر  الفرنسي،  نظيره  حساب  على   "2022
الترجيح )4-2( في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم األحد 18 
ديسمبر الماضي، على ملعب "لوسيل«، وحصل على لقب أفضل 

العب في مونديال قطر.
وارتبط اسم ميسي البالغ عمره 35 عاما، مؤخرا، باالنتقال للعب 
غرار  على  السعودي،  الهالل  بوابة  من  العربية،  المنطقة  في 
غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان 

نادي النصر السعودي.
الوكاالت 

نيمار يرد على اال�ستفزازات

 بطريقته يف غياب مي�سي 

مبابي ي�سجل خما�سية
 تاريخية ويقود �لبي �أ�س جي 

لثمن نهائي كاأ�س فرن�سا
تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا 
بنتيجة  كاسل"  دي  "بايي  فريق  على  انتصاره،  بعد  القدم  لكرة 
)7 -صفر(، حيث صمد الفريق المنتمي إلى األقسام السفلى 30 
دقيقة.واحتفل مبابي بحمل شارة القيادة في هذه المواجهة بإحراز 
منافسه،  لصمود  حد  وضع  من  فريقه  مكنت  هاتريك"  "سوبر 
ولكن قوة مبابي صنعت الفارق، حيث خاض كامل اللقاء بحماسة 

كبيرة، في غياب ليونيل ميسي، وسجل خمسة أهداف.
وساهم البرازيلي نيمار في هذا االنتصار بتسجيل هدف أظهر من 
خالله براعته الكبيرة في تخطي منافسيه وذلك بعدما عاش أوقاتاً 
صعبة في اللقاء بسبب خشونة المنافس ما جعله يريد الفعل، غير 

أنه خاض كامل المباراة وأمتع الجماهير بلوحاته الفنية.
أجل  من  نيمار  استفزاز  كاسل"  دي  "بايي  جماهير  وحاولت 
إفقاده التركيز، ولكنه رد على ذلك بهدف رائع قبل أن يرد على 
الجماهير بطريقة احتفاله، كما أنه وظف مهاراته العالية في عملية 
الهدف السادس، حيث مرر الكرة إلى اإلسباني سوالر بعد سلسلة 

من المراوغات ليسجل اإلسباني هدفاً على طريقة ماجر.
وسجل مبابي الخماسية في الدقائق 29، و34، و40، و56، و79، 
وأضاف البرازيلي نيمار )33( واإلسباني كارلوس سولير )64( 
مسيرته  في  له  األولى  هي  الخماسية  وهذه  اآلخرين،  الهدفين 
الكروية، لكنها أيضا األولى في تاريخ سان جيرمان منذ تأسيسه، 
ورفع  "تويتر«،  على  حسابه  عبر  النادي  إليه  أشار  ما  حسب 
بعد  على  وأصبح  هدفا،   196 إلى  الباريسي  النادي  مع  رصيده 
أربعة أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للنادي األوروغوياني 
إدينسون كافاني.وفي الدور المقبل، سيالقي سان جيرمان غريمه 

مارسيليا الشهر المقبل.
الوكاالت 

خالل  جديد،  العب  مع  للتعاقد  آرسنال  يسعى 
قوة  على  للحفاظ  الجاري،  الشتوي  الميركاتو 
الدوري  بصدارة  االحتفاظ  ومواصلة  الفريق 

اإلنجليزي الممتاز.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن آرسنال 
ماكيني،  ويستون  األمريكي  مع  بالتعاقد  مهتم 
العب وسط جوفنتوس، في شهر جانفي الجاري، 
وخاض الدولي األمريكي 15 مباراة في الدوري 

اإليطالي هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن آرسنال يسعى 

القضاء  مع  لجوفنتوس  الحالية  األزمة  الستغالل 
اإليطالي، والتي تعرض بسببها لخصم 15 نقطة 
الدوري  إلى  باالنتقال  من رصيده، ويقنع ماكيني 
اإلنجليزي.وأوضحت أن إدارة جوفنتوس ستسمح 
يبلغ 18  برحيل ماكيني، إذا حصل على عرض 

مليون إسترليني.
وكشفت أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، طالب 
اإلدارة بضم العب جديد في خط الوسط، إلضافة 

عمق إلى تشكيلة الغانرز الحالية.
الوكاالت 

بعد العقوبات املوقعة على النادي من قبل املحكمة االإيطالية

�سحيفة "اليوم"

 ال�سعودية تفجر املفاجاأة: 

نادي �لن�سر يح�سل 
على توقيع مودريت�س

أمس  السعودية  "اليوم"  صحيفة   فجرت 
االنتقاالت،  سوق  في  مدوية  مفاجأة 
على  السعودي  النصر  حصول  بإعالنها 
مدريد،  لاير  نادي  ألعاب  صانع  توقيع 

الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.
وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي 
لصحيفة اليوم السعودية، نقال عن مصادر 
خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعال وأن 

الصفقة ستعلن في القريب العاجل.
حسابه  على  الرياضي"  "الميدان  وكتب 
في موقع "تويتر": "خاص للميدان: نادي 
مودريتش  لوكا  الالعب  مع  يوقع  النصر 
الموافقة  النادي على  وذلك بعد أن حصل 
ومن  النادي  صفوف  لتمثيل  الالعب  من 
المتوقع في القريب العاجل إعالن الصفقة 
موعد  عن  المصدر  يكشف  الكبيرة«.ولم 
الـ37  صاحب  مودريتش  النضمام  محدد 
ستتم  الصفقة  كانت  وإن  للنصر،  عاما 
الحالية أو  الشتوية  خالل سوق االنتقاالت 

عقب نهاية الموسم الجاري.
ربطت  عدة،  إعالمية  تقارير  وكانت 
سيرخيو  اإلسباني  والمدافع  مودريتش، 
جيرمان  سان  باريس  العب  راموس 
الفرنسي، باالنضمام للنصر السعودي، بعد 
نجاح األخير في التعاقد مع النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي.
الوكاالت 

�آر�سنال ي�ستغل �أزمة جوفنتو�س لإر�ساء �أرتيتا

�جتماع �لحتاد �لأوروبي يثري قلق جوفنتو�س 

ب�سبب عدم متكن اجلماهري العمانية من ح�سور النهائي

�لحتاد �لعر�قي يعتذر لنظريه �لعماين بعد خليجي 25
لنظيره  اعتذارا  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد    قدم 
العماني لعدم تمكن جماهير منتخب عمان من حضور 
المباراة النهائية لخليجي 25، بسبب الزخم الجماهيري 

في ملعب البصرة الدولي الخميس الماضي.
وجاء في بيان لالتحاد العراقي "يعرب االتحاد العراقي 
الجماهيري  الزخم  نتيجة  الشديد  أسفه  عن  القدم  لكرة 
بين   25 خليجي  لبطولة  النهائية  المباراة  في  الغفير 
المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني وأدى إلى تأخر 
دخول الجماهير العمانية إلى الملعب لمؤازرة المنتخب 
رئيس  يتقدم  المناسبة  "بهذه  البيان  العماني«.وأضاف 
ونيابة عن  القدم عدنان درجال  لكرة  العراقي  االتحاد 
التي  العمانية  الجماهير  إلى  باعتذاره  المنظمة  اللجنة 
تأخرت في الدخول إلى الملعب والتي كانت عامال في 

االتحاد  رئيس  يؤكد  كما  أيامها،  طيلة  البطولة  إنجاح 
مع  التاريخية  عالقاته  تعزيز  على  العراق  حرص 

المجاالت«.وتوج  جميع  في  الشقيقة  عمان  سلطنة 
تاريخه  في  الرابع  باللقب  الرافدين"  "أسود  منتخب 
واألول منذ 1988 بعد فوزه المثير على نظيره العماني 
اإلضافي  الشوط  من  الضائع  بدل  الوقت  في   2-3
الثاني، وسط حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي 
الدولي، وكان مقررا أن يخصص  البصرة  في ملعب 
في أحد مدرجات الملعب خمسة آالف مقعد للمشجعين 
الجماهير  طالب  العماني  االتحاد  العمانيين.ولكن 
العاصمة  إلى  بالعودة  المباراة  قبل  بيان  في  العمانية 
مسقط، حفاظا على سالمتهم إثر الفوضى الكبيرة التي 
اجتاحت محيط ملعب البصرة والتدافع عند بواباته ما 

أدى إلى وفاة شخص وجرح العشرات.
الوكاالت 

النادي مهتم بالتعاقد مع االأمريكي وي�ستون ماكيني
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ريا�ضي
 وقع على عقده الجديد 

وغادر الجزائر يوم الأحد الما�ضي

 بلما�ضي ير�ضم بقائه مع الخ�ضر
 اإلى غاية مونديال 2026

 
كشفت مصادر مطلعة أمس ان الناخب 

الوطني جمال بلماضي جدد رسميا تعاقده 
مع االتحادية الجزائرية لكرة القدم، ليواصل 

مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب 
الوطني إلى غاية كأس العالم 2026 

التي ستجرى بين الواليات المتحدة، كندا 
والمكسيك.

وأوضحت ذات المصادر أن بلماضي وخالل 
تواجده في الجزائر للمشاركة في افتتاح كأس 

إفريقيا لالعبين المحليين التي تستضيفها 
بالدنا، وقع رسميا على جميع الوثائق الالزمة 

لتمديد عقده مع الخضر، لينهي السوسبانس، 
ويضع حدا للشائعات.

وأضافت المصادر نفسها أن الناخب الوطني غادر أرض الجزائر يوم األحد 
الماضي، نحو مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد ترسيم بقائه مع الخضر، 
دون أن تؤكد إذا كان سيعود مجددا لمتابعة مباريات منتخب المحليين المتأهل لربع 

نهائي الشان.
وكان جهيد زفيزف قد صرح في وقت سابق أن بلماضي وافق على تجديد عقده 

مع الفاف، دون أن يقدم أي توضيحات بخصوص القيمة المالية للعقد، وال األهداف 
المرتبطة به، كما أن مدرب المنتخب الوطني تفادى الحديث عن الموضوع، وركز 

في تصريحاته على تشجيعه لالعبي المنتخب الوطني لالعبين المحليين.
اأمير.ل

المفاو�ضات اأف�ضت لبقائه حتى 2026

 ني�س يقرر تجديد عقد
 بوداوي بامتيازات جديدة

 
يعتزم فريق نيس الفرنسي تمديد عقد الدولي 
الجزائري هشام بوداوي، بامتيازات جديدة 

تتناسب مع ما قدمه العب خط الوسط من أداء 
مع الفريق منذ التحاقه به في بطولة الدوري 

الفرنسي، حسبما كشفته مصادر إعالمية محلية 
أمس.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن 
المفاوضات بين نيس وخريج أكاديمية بارادو 
أفضت إلى اتفاق على تمديد العقد إلى نهاية 

موسم 2025ـ2026، ليضمن النادي بقاء نجم 
وسط ميدانه مواسم إضافية، ولم يكشف الموقع 

عن تفاصيل إضافية عن العقد، وكذلك موعد 
اإلعالن الرسمي عن التمديد. والتحق بوداوي بالفريق الفرنسي في عام 2019، 

ولكنه لم يشارك إال في 89 لقاء في كل المسابقات، إذ حرمته اإلصابات من الظهور 
بشكل منتظم، رغم أنه في كل مرة يشارك فيها يتألق ويساعد فريقه.

ولم تساعد اإلصابات الكثيرة متوسط ميدان الخضر، الذي لم يقدر على ضمان 
مكان ضمن قائمة المنتخب الوطني، وغاب عن عديد التربصات المغلقة، ولكنه ما 
زال قادرا على التدارك ومساعدة "الخضر" في التحديات التي تنتظرهم، وقد كان 

ضمن كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي عند التتويج ببطولة أفريقيا في عام 
.2019

ق.ر

اأ�ضهم في ت�ضجيل �ضبعة اأهداف منذ التحاقه باأجاك�ضيو

 باليلي من بين اأكثر الالعبين 
خطورة في البطولة الفرن�ضية

 
دعم الدولي الجزائري يوسف باليلي نجم 

أجاكسيو سجله برقم الفت لألنظار في الدوري 
الفرنسي، قد يدعم حظوظه في تحقيق حلمه 

باالنتقال للدوري اإلسباني حسبما أكدته تقارير 
إعالمية أمس.

ووجد باليلي، منذ وصوله لفريق جزيرة 
كورسيكا، الظروف التي يحبذها من أجل 
التألق، حيث إنه يعامل كنجم أول للنادي، 

كما منح الحرية المطلقة لفعل ما يريده فوق 
أرضية الميدان، وفقا لما أكده مدربه أوليفييه 
بانتالوني. ونشرت مواقع إعالمية إحصائية 
الفتة البن مدينة وهران، وضعته مع نجوم 

الدوري الفرنسي األكثر خطورة على مرمى 
المنافسين، نظرا للفعالية الكبيرة التي أظهرها 

منذ التحاقه بصفوف أجاكسيو، قادما من مواطنه بريست نهاية 2022.
واحتل باليلي المركز السادس في ترتيب أكثر الالعبين فعالية في فرنسا، وهو الذي 
يسجل أو يقدم تمريرة حاسمة بمعدل 0.91 كل 90 دقيقة، وهو رقم جيد جدا عندما 

يقارن بالمستوى المتواضع لفريقه أجاكسيو.
صدارة الترتيب السالف ذكرها تربع عليها البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس 
سان جيرمان، بالمساهمة في 1.43 هدف كل 90 دقيقة، تبعه زميله األرجنتيني 
ليونيل ميسي بـ1.24 هدف كل 90 دقيقة، في حين حل الفرنسي وسام بن يدر 

العب موناكو ثالثا بمساهمته في 1.23 هدف كل 90 دقيقة، ويبقى الالفت للنظر 
هو أن باليلي قريب جدا من كيليان مبابي، صاحب المركز الخامس في القائمة 

والذي يسهم بـ0.99 هدف كل 90 دقيقة في الدوري الفرنسي.
يذكر أن باليلي أسهم في 7 أهداف )سجل 5 وصنع هدفين( مع أجاكسيو في 7 

مباريات لعبها كأساسي حتى اآلن في الدوري الفرنسي.
وكان باليلي صرح أكثر من مرة قبل ذلك بأنه يحلم باالنتقال للعب في الدوري 

اإلسباني، وتربطه التقارير في كل فترة انتقاالت باالقتراب من االنضمام إلى أحد 
أندية الليغا، قبل أن تذهب المفاوضات أدراج الرياح.

ق.ر

 ق.ر

يواصل المنتخب الوطني 
لالعبين المحليين تحضيراته 

الجدية لمواجهة نظيره اإلفواري 
بملعب نيلسون مانديال يوم 

الجمعة القادم، في إطار ربع 
نهائي كأس إفريقيا للمحليين.
وشرع محليو الخضر مساء 

اول أمس، بالمركز الفني 
الوطني بسيدي موسى، في 
التحضير واإلعداد لمقابلة 

الدور ربع النهائي الحاسمة، 
وانطلقت الحصة التدريبية 
في حدود الساعة السادسة 
والنصف مساء بحضور 

جميع الالعبين، باستثناء كل 
من شعيب دبيح وأيوب عبد 

الالوي، اللذان واصال العمل 
مع المحضر البدني والمدلك 
ريمي النكو، باإلضافة إلى 
حسين دهيري الذي ال يزال 

يتلقى العالج، وعليه اكتفى العبا 
المولودية بالركض، مع مداعبة 

الكرة، في انتظار اندماجهم 
قريبا في التدريبات الجماعية 

للمنتخب.
وركز المدرب الوطني مجيد 
بوقرة خالل الحصة التدريبية 

التي جرت في أجواء باردة جدا 
على الجانب التكتيكي، وتصحيح 

بعض األخطاء المرتكبة في 
المباراة السابقة أمام موزمبيق 

من خالل القيام ببعض 
التدريبات الفنية المختلفة.

من جهته، اخضع مدرب حراس 
المرمى محمد بن حمو، حراس 

المنتخب الثالثة إلى تمارين 
مختلفة ومتنوعة ركز خاللها، 

على الجوانب المتعلقة بالتنسيق، 

التمركز والتنقل إلى جانب 
المتابعة وغيرها من التمارين.

وكانت الحصة التدريبية لمساء 
االثنين خفيفة نسبيا مقارنة 

بالحصص السابقة باعتبار إنها 
استغرقت ساعة واحدة فقط، 

خضع بعدها الالعبون لحصة 
العالج والتدليك.

وبخصوص البرنامج المسطر 

لنهار أمس، فقد قام المنتخب 
الوطني بعمل موجه انطلق بداية 
من الساعة ال30ر11سا، على 
أن تستأنف الحصة في المساء 

بداية من الساعة 54ر16سا 
بمتابعة حصة فيديو في البداية 
ثم القيام بحصة تدريبية تكون 

متبوعة مثل ما جرت عليه 
العادة، بحصة العالج و التدليك.

أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم بطولة إفريقيا 
لالعبين المحليين "شان 2022" عبر 
صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن 

المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث، 

المبرمجة سابقا يوم الجمعة 3 فيفري بملعب 
ميلود هدفي بوهران، قد تم نقلها إلى ملعب 

19 ماي 1956 بعنابة.
وأكدت اللجنة المحلية لتنظيم الشان بأنها 

تقدمت بطلب للكونفدرالية االفريقية لكرة 
القدم من أجل نقل المباراة الترتيبية من 
ملعب ميلود هدفي بوهران إلى ملعب 
19ماي 1956 بعنابة ><تقديرا منها 

للحضور القوي والمتميز للجماهير 
العنابية في المدرجات رغم الطقس البارد 

والممطر’’.
وحسب نفس المصدر، فإن ><الكاف قد 
وافقت دون تردد على هذا الطلب عرفانا 

منها أيضا لجمهور مدينة بونة’’.
باإلضافة إلى هذا اللقاء، فإن ملعب عنابة 

سيستضيف أيضا مباراة الدور ربع النهائي 
التي ستجمع السنغال برائد المجموعة 

الرابعة يوم الجمعة القادم.
ويشهد ملعب عنابة حضورا جماهيريا 

غفيرا منذ انطالق المنافسة حيث جرت على 
أرضية ميدانه لقاءات المجموعة الثانية، 

والتي عرفت تأهل السنغال وكوت ديفوار.
ق.ر/واج

كثف المنتخب الوطني ألقل من 17 سنة تحضيراته بمناسبة اليوم 
الثالث لتربصه اإلعدادي بوالية الشلف، من خالل تطبيق برنامج 

حصتين تدريبيتين يوميا، الصباحية مخصصة للجانب البدني 
والمسائية فنية-تكتيكية تحسبا لنهائيات كاس افريقيا لألمم 2023 
المقررة بالجزائر، وفق ما أفادته االتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت الفاف أن "مجموعة المدرب الوطني ارزقي رمان تضم 

21 العبا ولهذا اكتفى ببرمجة مباراة تطبيقية تضم 9 العبين ضد 
9 خالل الحصة المسائية. بينما كثف مدرب حراس المرمى، طارق 

نويوة، العمل مع حراسه الثالثة: عماد بن فتيحة، حمو لعرابة وطارق 
حماد«، وتضم القائمة وجهان جديدان، هما إلياس نايت عبد العزيز 

)نادي فرساي الفرنسي(، وإلياس يسير أدوس المنتمي لنجم بن 
عكنون.

وجرت الحصة التدريبية للفترة الصباحية بقاعة الجمباز لمدة ساعة 
من الزمن تحت إشراف المدرب المساعد والمحضر البدني للفريق، 

حسان نوغي، وفق المصدر ذاته.
ويدخل هذا التربص اإلعدادي الذي انطلق يوم السبت في إطار 

تحضيرات شبان "الخضر" تحسبا للمشاركة في كأس أمم 
إفريقيا-2023 للفئة، المقررة بالجزائر خالل الفترة الممتدة بين 
29 أفريل إلى 19 ماي المقبل، والتي ستكون مؤهلة لمونديال 

البيرو-2023.
 كما أعلن موقع الفاف الرسمي ان رفقاء المتألق حظوا أمس بزيارة 
عطا الله موالتي والي والية الشلف، حيث حرص هذا األخير على 

التنقل إلى مقر إقامتهم، وتفقد ظروف إقامتهم في واليته، إضافة 
إلى تشجيعهم للتألق في المنافسة اإلفريقية التي ستحتضنها بالدنا في 

أفريل المقبل.
ق.ر/واج

تح�ضيرات منتخب المحليين لمواجهة كوت ديفوار متوا�ضلة

تقديرا للح�ضور المتميز للجماهير العنابية رغم الطق�س البارد والممطر

والي ال�ضلف تفقد ظروف اإقامتهم و�ضجعهم

بوقرة يعمل على ت�ضحيح الأخطاء 
وي�ضتعيد لعبيه الم�ضابين

مباراة المركز الثالث تنقل اإلى ملعب 19 ماي 1956 بعنابة

منتخب اأقل من 17 �ضنة يكثف من تح�ضيراته لكان 2023
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وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أكد المجاهد 
نوار مناصرية, أحد المشاركين في تلك المعركة 

التي قادها آنذاك الشهيد بلعيد حوحة بمنطقة 
الزيريس ببلدية طامزة, أن مجاهدي جيش التحرير 

الوطني الذين كانوا يحتمون بالمنطقة وصلتهم 
بتاريخ 24 يناير 1957 رسالة تفيد باكتشاف قوات 
العدو الفرنسي لمكان اختباء فوج المجاهدين ونيته 
في قنبلة المنطقة ليتقرر على إثر ذلك إعطاء أمر 

بمغادرتها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف ذات المتحدث أن قائد المعركة حينها 
كان قد أرسل فجر اليوم الموالي مجموعة من 

ليفاجأوا  لتأمين طريق المغادرة  المجاهدين الكشافين 
بتواجد قوات المستعمر بالمنطقة ويضطروا إلى 

الدخول في مواجهة مباشرة مع العساكر الفرنسيين 
مع شروق شمس يوم 25 يناير 1957، لينضم 

على إثرها باقي المجاهدين إليهم ويلتحقوا بميدان 

المعركة.وواصل وهو يستذكر تفاصيل معركة 
><الكتفة السوداء<<, بأن قوات المستعمر 

المنطقة باستعمال الطائرات  الفرنسي قامت بتمشيط 
الحربية التي قنبلت المنازل التي كان يحتمي بها 

المنطقة. بعض المجاهدين وسكان 
كما أشار ذات المجاهد إلى أن تلك المعركة قد 
عرفت في بدايتها مشاركة قرابة 240 مجاهدا 

ضد عناصر الوحدة العسكرية الفرنسية التي تحمل 
اسم 13-3 التي استنجدت بأزيد من 500 عسكري 
فرنسي قدموا من مختلف المراكز المتواجدة بكل 

من خنشلة و باتنة ويدخلوا في مواجهات مع قوات 
جيش التحرير الوطني التي أبلت البالء الحسن 

قبل أن تتراجع قوات االحتالل في جنح الظالم بعد 
أن تكبدت خسائر كبيرة في العدة والعتاد.وحسب 

ما جاء في شهادة المجاهد نوار مناصرية، فقد 
حقق جيش التحرير الوطني نصرا كبيرا من خالل 

قضائه على 140 عسكريا فرنسيا و استحواذه 
على 34 بندقية وإسقاطه طائرة مروحية في الوقت 

الذي عرفت فيه المعركة استشهاد 18 بطال من 
المجاهدين و إصابة العشرات منهم بجروح.

من جانبه، اعتبر عبد الحميد لعيور, عضو المجلس 
للمجاهد بخنشلة, معركة  الجهوي  للمتحف  العلمي 

><الكتفة السوداء<< ببلدية طامزة واحدة من 
أبرز مئات المعارك التي دارت رحاها بالوالية 
األولى التاريخية وعرفت سقوط آالف الشهداء 
إبان حرب التحرير الوطنية بالمنطقة.وأرجع 

ذات المؤرخ أسباب تحكم المجاهدين في معركة 
><الكتفة السوداء<< إلى حنكة قائد المعركة 

حوحة بلعيد وشجاعة وإخالص المجاهدين الذين 
شاركوا فيها وتمكنوا من هزم العدو الفرنسي رغم 
برودة الطقس و رغم الفوارق في العدة والعتاد بين 

الطرفين.

شهدت بلدية بني ونيف )110 كلم شمال بشار( 
تساقط كميات من الثلوج خالل الـ 24 ساعة األخيرة 
عقب موجة من البرد القارس والتي صنعت لوحات 

خالبة في حالة طبيعية نادرة الحدوث بمناطق جنوب 
البالد.

واكتست مناطق شمال والية بشار سيما منها المناطق 
الفالحية والرعوية ببن زيرق ووادي الناموس بذات 

البلدية حلة بيضاء التي تجاوز سمك ثلوجها بضعة 
سنتيمترات.  وخلفت هذه الثلوج فرحة في أوساط 
السكان مما يؤشر إلى موسم صيف معتدل المناخ 

بتلك المناطق الصحراوية.   
وأوضح األمين العام لبلدية بني ونيف عبد الجبار بن 
ضياف أن الثلوج التي تساقطت خالل أل 24 ساعة 
األخيرة لم تخلف أي اضطراب في مختلف الشبكات 

سواء منها الطرقات أو الكهرباء أو الهاتف أو المياه 
الصالحة للشرب، مؤكدا في ذات السياق أن كل 

التدابير قد اتخذت لمواجهة أي طارئ.
ق. م

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 1128 
آخرون على إثر تسجيل 1081 حادث مرور 

على المستوى الوطني خالل الفترة الممتدة من 
15 إلى 21 يناير الجاري, حسب ما أوردته, 

أمس, حصيلة أسبوعية للحماية المدنية.وأوضح 
نفس المصدر, أن أثقل حصيلة سجلت بوالية 

تيارت بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث 
وجرح 11 آخرين على إثر وقوع 14 حادث 

مرور.

من جهة أخرى, أفاد البيان أن عناصر الحماية 
المدنية  تدخلت في نفس الفترة, إلخماد 648 

حريق منها منزلية صناعية مختلفة, أهمها 
سجلت بوالية الجزائر ب105 حريق, تليها 

وهران )42(, والبليدة )30(.وخالل نفس الفترة, 
قامت نفس المصالح --يضيف المصدر ذاته-- 
بإنقاذ 438 شخص في خطر, و تغطية 4495 

عملية إسعاف.
ع.ط

تنظم المديرية العامة للجمارك، غدا بالجزائر 
اليوم  العاصمة، احتفالية بمناسبة إحياء 
العالمي للجمارك، سيتم خاللها إطالق 

الجديد  المعلوماتي  بالنظام  الخاصة  التجارب 
الخاص بها، حسبما جاء في بيان للمديرية.
وأوضح البيان أن الحدث الذي سيقام تحت 

إشراف الوزير األول، السيد أيمن بن 
عبد الرحمان، سيحتضنه المركز الدولي 
للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، تحت 

شعار "رعاية الجيل الجديد وترقية ثقافة 

تبادل المعارف وتعزيز االفتخار بالمهنة 
الجمركية". ويتضمن برنامج هذه االحتفالية، 
المعلوماتي  بالنظام  التجارب الخاصة  إطالق 

الجديد الخاص بالجمارك، عروض حول 
انجازات وآفاق نشاط مصالح الجمارك 

الجزائرية، وحصيلتها لسنة 2022 وكذا 
العملياتية  الجمركية  للفرق  الميداني  النشاط 

والحصيلة المحققة في إطار مكافحة 
التهريب، حسب ذات المصدر.

ع.ط

�ستبقى را�سخة يف الذاكرة اجلماعية الوطنية بالنظر لقيمتها الرمزية والبطولية

 معركة "الكتفة ال�شوداء" بخن�شلة..حمطة
 فا�شلة يف تاريخ الثورة التحريرية

تعترب معركة "الكتفة ال�سوداء" )اأغروط اأغقالث( واحدة من اأهم املحطات الفا�سلة يف تاريخ الثورة 

التحريرية بالولية التاريخية الأوىل، ح�سب ما ورد يف �سهادات لعدد من املجاهدين. و�ستبقى معركة 

"الكتفة ال�سوداء" التي جرت وقائعها يف 25 جانفي 1957 ب�سواحي بلدية طامزة "العيزار"، را�سخة يف 
الذاكرة اجلماعية الوطنية بالنظر لقيمتها الرمزية والبطولية.

تيزي وزو:

 ال�شروع يف حتويل املياه من 
وادي �شيباو اإىل �شد تاق�شبت

دخل مشروع تحويل المياه من وادي سيباو نحو 
سد تاقسبت بوالية تيزي وزو حيز الخدمة أمس 

بفضل التساقطات الثلجية المعتبرة التي تم تسجيلها 
بالوالية، حسبما أعلن عنه الوالي جياللي دومي. 
وسجل الوالي على هامش زيارة ميدانية إلى فج 

تيزي نكويالل )جنوب( وعلى حدود والية البويرة, 
"أهمية التساقطات المطرية األخيرة على الموارد 
المائية بتيزي وزو" مفسرا بذلك " قرار إطالق 

مشروع تحويل المياه من واد سيباو نحو سد 
تاقسبت". وأضاف أن "األمطار المسجلة وفرت 
لحد الساعة كمية تقدر بأكثر من مليون م3 من 
المياه التي ستضاف إلى حوالي 28 مليون م3 

مخزنة بسد تاقسبت, بفضل إطالق مشروع تحويل 
المياه من وادي سيباو", مشيرا إلى أن العملية 

ستسمح بتدعيم السد بكمية إضافية ال تقل عن 90 
ألف م3 يوميا.

وأوضح الوالي أن بعد االنتهاء من اللمسات 
األخيرة المتمثلة في التزويد بالطاقة الكهربائية, تم 

استكمال المشروع يوم األحد الفارط وسيتم الشروع 
في تحويل كمية أولية تقدر بـ 90 ألف م 3 من 

المياه يوميا. وتم إطالق مشروع تحويل المياه من 
وادي سيباو نحو سد تاقسبت بداية صيف 2021. 

و تكفل به مجمع كوسيدار على أن يتم تسليمه شهر 
أبريل المقبل.ويتضمن المشروع تنصيب قناة نقل 
بسعة 320 ألف م 3 في اليوم وحوضان للتخزين 
بسعة 10 آالف م 3 و 6000 م 3 مجهزان بـ 14 

مضخة.
وأكد المسؤولون على هذا المشروع الذي تكفل به 

مجمع كوسيدار بغالف يزيد عن 4 ماليير دج, 
استكمال مرحلة "األشغال االستعجالية" التي تسمح 

بتحويل كمية إجمالية من 8 ماليين متر3 من 
مياه الوادي الى السد.وتهدف المرحلة الثانية من 

المشروع إلى تحويل 270 ألف متر3 من المياه من 
واد سيباو إلى سد تاقسبت يوميا.

 ع.ط

املديرية العامة للجمارك حتيي غدا اليوم العاملي للجمارك

اإطالق التجارب اخلا�شة بالنظام 
املعلوماتي اجلديد اخلا�ص باجلمارك

يف ح�سيلة اأ�سبوعية مل�سالح احلماية املدنية 
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وتشتمل القائمة الطويلة للجائزة المعلن 
دول  تسع  من  كتّاب  على  أمس  عنها 
عربية، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 
عاماً، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، 
من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى 
العابر  منها  سواًء  اإلنسانية،  العالقات 
الروايات  تستكشف  كما  العميق.  أو 
من  التحول  وتجارب  الطفولة  عالم 
الطفولة إلى النضج، ُمظهرًة من خالل 
المتشعبة  السياسية  االضطرابات  ذلك 
وشتى الصراعات الفردية والجماعية. 
والواقعية  السخرية  نجد  الروايات  في 
كما  والرمزية،  والديستوبيا  السحرية 

فهم  أجل  من  الشفاهية  والحكايات  الشعبي  التراث  الستثمار  محاوالت  نجد 
القضايا السياسية واالجتماعية الراهنة. تسعى شخصيات عديدة في هذه األعمال 
إلى تدوين األحداث التاريخية والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخ اأُلَسري 
العائد إلى أزمنة ماضية، إلى جانب الهوس بفعل اإلبداع نفسه. ومن المجازات 
للرقابة وسيطرتها  الذي يرمز  الروايات، صورة األرشيف  المتكررة في هذه 
على حياة المواطنين. وثمة نماذج متعددة تبين التوترات المصاغة بحذق بين 

الحدود المشتركة لكل من التاريخ والقصص والسيرة.
على  تنافس  التي  روايته  في  أحمد  حاج  الصديق  واألكاديمي  الكاتب  ويقدم 
الصحراوي،  الفضاء  قلب  الصحراء" رحلة في  قيامة شتات.  "َمنّا..  المسابقة 
وتتوقف رواية "الزيواني" وهو اسم الشهرة األدبي للكاتب الصادرة عن دار 
الذي ضرب منطقة شمال   1973 بأدرار عند جفاف  والتوزيع  للنشر  الدواية 
مالي وأجزاء كبيرة متاخمة لتلك المناطق الصحراوية. ورغم كون هذا الحدث 
الطبيعي كانت له تداعيات أسهمت في تغيرات كبرى في مسار المنطقة الجيو 

سياسي لكن المؤرخين سكتوا عنه و لم يوفوه حقه في البحث والتناول. 
الطوارق  مصير  العربية:  الرواية  في  جديداً  موضوعاً  "َمنّا"  رواية  وتتناول 
الذي ضرب صحراء   1973 العام  إثر جفاف  أراضيهم على  فّروا من  الذين 
شمال مالي، واتجهوا نحو جنوب الجزائر وليبيا واستقّروا في مخيمات اللجوء 
هناك. ومع مجيء 1980، وّظفهم القذافي في حروب في تشاد وجنوب لبنان، 
في  معاناتهم  وبعد  مالي.  شمال  في  مستقلة  أزوادية  دولة  إقامة  وعد  مقابل 
الحروب ومعتقالت األسر التشادية، يئسوا من القذافي ووعده بالوطن، وقاموا 
بسلسلة من الثورات ضد السلطات في مالي والنيجر.،ُ روى الرواية على لسان 
أحد الالجئين الذي دّون سيرته وسيرة ابنه على مخطوط ملطخ ُعثر عليه في 
في  الهامة  والثقافية  السياسية  التحوالت  تفاصيل  من خالله  نكتشف  صندوق، 

المنطقة، أثناء األربعين عاماً السابقة على سقوط القذافي في 2011.
والصّديق حاج أحمد هو كاتب جزائري من مواليد أدرار، الجزائر، عام 1967. 
أستاذ التعليم العالي لمقياس اللسانيات العامة ولسانيات الخطاب بكلية اآلداب في 

جامعة أدرار، وهو مدير مخبر سرديات الصحراء في نفس الجامعة. 
عن  السردية  الكتابة  حول  الثقافة،  وزارة  من  الوطنية  التقديرية  بالجائزة  فاز 
و"كاماراد"   ،)2013( الزيوان"  "مملكة  روايات:  ثالث  أصدر  الصحراء. 

)2016(، و"َمنّا" )2021(.
وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكّونة من خمسة أعضاء، برئاسة 
أكاديمية  بسيوني،  ريم  من  كل  وعضوية  األشعري،  محمد  والروائي  الكاتب 
وعزيزة  سويدي؛  ومترجم  جامعي  أستاذ  روك،  وتيتز  مصرية؛  وروائية 
وباحثة  روائية  وهي  الفاروق،  وفضيلة  ُعمانية؛  وأكاديمية  كاتبة  الطائي، 

وصحافية جزائرية.

الجائزة  من  الحالية  الدورة  وشهدت 
الطويلة  القائمة  إلى  ُكتّاب  وصول 
للجائزة  األخيرة  المراحل  إلى  وصلوا 
)القائمة  إبراهيم  عائشة  وهم  سابقاً، 
"حرب  عن   2020 عام  الطويلة 
)القائمة  جرجيس  أزهر  الغزالة"(؛ 
الطويلة عام 2020 عن "النوم في حقل 
)القائمة  الحسن  هويان  لينا  الكرز"(؛ 
"ألماس  عن   2015 عام  القصيرة 
ندوة  في  شاركت  والتي  ونساء"( 
اإلبداعية(؛  للكتابة  )ورشة  الجائزة 
نشوى بن شتوان )القائمة القصيرة عام 
ميرال  العبيد"(؛  "زرايب  عن   2017
عبد  أحمد  هايتس"(؛   "بروكلين  2011 عن  عام  القصيرة  )القائمة  الطحاوي 
عراق  وناصر  التراب"(؛  "حصن  عن   2018 عام  الطويلة  )القائمة  اللطيف 

)القائمة القصيرة عام 2012 عن "العاطل.)«
القائمة الطويلة  كما شهدت هذه الدورة وصول تسعة كتّاب للمرة األولى إلى 
توفيق، سوسن جميل حسن،  قاسم  التلمساني،  أحمد، مي  الصديق حاج  وهم، 
القاسمي، ومحمد  الفخراني، زهران  ربيعة ريحان، فاطمة عبد الحميد، أحمد 

الهرادي.
اإلبداع  بمجال  تختص  سنوية  جائزة  هي  العربية  للرواية  العالمية  والجائزة 
الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع 
بينما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  أبوظبي  والسياحة –  الثقافة  لدائرة 

تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن. 
لجنة  رئيس  األشعري،  محمد  قال  الطويلة،  القائمة  على  تعليقه  إطار  وفي 
التحكيم: "تتميز روايات هذه السنة بحضور واسع للروائيات العربيات وبتنوع 
كبير في الموضوعات وفي طرائق السرد. وإذا كانت العودة إلى قضايا الوطن 
قد  االقطار  من  وغيرها  ومصر  ولبنان  وليبيا  وسوريا  العراق  في  العربي، 
جذور  إلى  اتجه  آخر  عدداً  فإن  المتنافسة،  الروايات  من  هاماً  عدداً  ميزت 
من  بعضاً  وجدنا  لذلك  والثقافة،  والمجتمع  والدولة  التاريخ  في  األحداث  هذه 
المواضيع تفرض نفسها في هذه االعمال، كموضوع الهجرة والطفولة والعائلة 
والحريات وعالقات السلطة بالمجتمع، كما وجدنا عدداً من الروايات تنصرف 
إلى المخزون التراثي واألسطوري وتنسج منه عوالم تعبر بشكل أو آخر عن 
حياتنا اآلن، الممكنة أو المستحيلة. من جانب آخر، تعددت أساليب الكتابة، حيث 
التراثي  والحكي  السينمائي،  التسجيل  الصحفي،  التحقيق  تقنيات  اشتملت على 

كما توسلت بالسخرية والتأمل واللغة الشعرية«.
القائمة  روايات  "تقّدم  األمناء:  مجلس  رئيس  سليمان،  ياسر  قال  جانبه،  من 
الطويلة لهذه الدورة إلى القارئ مجموعة من الروايات التي تناولت مواضيع 
واإلقصاء  التشظي  أصابه  عالم  في  العربي  اإلنسان  هموم  عن  تعبر  ساخنة 
واإلزاحة. عالوة على ذلك، تسبر هذه الروايات إشكاليات العالقة بين اإلنسان 
العربي وبيئته الطاردة، وبينه وبين السلطة المهيمنة على صيرورته في سياقات 
محليّة وعالمية؛ ليكشف عن تأزم واقعه وعن رغبته في سبر أغوار الماضي، 
ناسًجا من ذلك كلّه سرديّة شارحة يقارب من خاللها تعقيدات حاضره وظالمات 
العربيات،  للروائيات  الثري  الحضور  ذلك  القائمة  هذه  يميز  ومّما  خباياه. 
وأميركا  أوروبا  في  العربي  الشتات  لروائي  للنظر  الالفتة  بالمشاركة  مقروًنا 
الشمالية الذين اشتبكوا مع سردياتهم الروائية بأصوات متباينة في موضوعاتها 

ومساراتها".
حياة �سرتاح

الثقافة  وزيرة  الماضي  اإلثنين  استقبلت 
الوزارة،  بمقر  ُمولوجي  ُصورية  والفنون 
الجزائرية-  المشتركة  اللّجنة  من  أعضاء 
مؤخًرا  نّصبها  التي  للمؤرخين  الفرنسية 
رئيس الجمهورية َعبد المجيد َتبون، والتي 
ستعمل على معالجة جميع المسائل المتعلقة 
حرب  إلى  اإلستعمار  بداية  من  بالذاكرة، 
التحرير التي خاضها الشعب الجزائري من 

أجل إسترجاع سيادته الوطنية.
هذا  أثناء  مولوجي  الوزيرة  وعبّرت  هذا 
اللجنة،  لهذه  الاّلمشروط  دعمها  عن  اللّقاء 
على  مهامها  ألداء  بمرافقتها  تعّهدت  كما 
أكمل وجه لتحقيق دواعي وأهداف تشكيلها 
وفق الّرؤية التي تراها القيادة السياسية في 
البالد، وذلك من خالل تمكين أعضاء اللّجنة 
من الرصيد الوثائقي والمجالت والدوريات 

والُمتواجدة  19م،  القرن  خالل  المنشورة 
الجزائرية،  الوطنية  المكتبة  مستوى  على 
الخاصة  والمراجع  المصادر  توفير  وكذا 
مكتبة  مستوى  على  االستعمارية  بالسياسة 
إلى  إضافًة  َزكرياء"،  "ُمفدي  الثقافة  قصر 
تزويدها بكل منشورات وإصدارات الوزارة 

التي تتناول مرحلة االحتالل.
رئيس  عين  الماضي  العام  نهاية  وقبل 
الجمهورية عبد المجيد تبون خمسة مؤرخين 
المشتركة  اللجنة  في  الجزائر  لتمثيل 
معالجة  ستتولى  التي  الفرنسية،  الجزائرية 
ملف الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة بين 

الجزائر وفرنسا.
كل  المشتركة  اللجنة  في  الجزائر  ويمثل 
 ،1945 ماي  الثامن من  من رئيس جمعية 
لحسن  والمؤرخ  القورصو،  محمد  المؤرخ 

زغيدي، والباحث في تاريخ الحركة الوطنية 
عبد  المؤرخ  إلى  إضافة  يحياوي،  جمال 
العزيز فياللي، وإيدير حاشي، وهو مؤرخ 

شاب حصل مؤخرا على الدكتوراه في قسم 
التاريخ.واستقبل الرئيس تبون، عقب التعيين 
المؤرخين الخمسة لتكليفهم بالمهمة وإسداء 

دواعي  حول  الضروري  السياسي  التوجيه 
وأهداف تشكيل اللجنة المشتركة، والحقوق 
الجانب  من  تحصيلها  الواجب  التاريخية 
الجزائرية  اللجنة  تشكيل  وتقرر  الفرنسي، 
الرئيس  بها  قام  زيارة  خالل  الفرنسية 
الجزائر،  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
في نهاية أوت الماضي، واتفق خاللها على 
أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن العمل 
االستعمارية  الفترة  أرشيفات  جميع  على 
مختلف  معالجة  بهدف  االستقالل،  وحرب 
واستعادة  بفتح  المتعلقة  فيها  بما  القضايا، 
المقاومين  ورفات  والممتلكات،  األرشيف 
الجزائريين، والتجارب النووية والمفقودين، 
وسيخضع  الجانبين،  ذاكرتي  احترام  مع 
عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف 

سنوي.
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وزارة الثقافة والفنون تقرر:

فتح امل�ؤ�س�سات ذات الطابع 
�ملتحفي خالل �أيام عطلة نهاية 

�لأ�سبوع �أمام �جلمهور

ذات  المؤسسات  أن  أول  أمس  والفنون  الثقافة  وزارة  أعلنت 
الطابع المتحفي التابعة لوصايتها ستفتح أبوابها أمام الجمهور 

خالل أيام عطلة نهاية األسبوع, حسب بيان للوزارة.
عبر  المتحفي  الطابع  ذات  المؤسسات  أن  البيان  وأوضح 
الواليات والتابعة لوصاية وزارة الثقافة والفنون ستفتح أبوابها 
الفرصة  "إتاحة  نهاية األسبوع من أجل  أيام عطلة  للجمهور 
ألكبر عدد ممكن من المهتمين لزيارتها وكذا إعادة تنشيطها 
يوما  األحد  "يوم  يكون  أن  على  فيها",  ثقافية  حركة  وبعث 

لعطلتها األسبوعية.«
وأشار البيان أن هذه المؤسسات ستفتح أبوابها يوم الجمعة في 
الفترة الصباحية من الساعة 00: 10 إلى 00: 12 وفي الفترة 
المسائية من الساعة 00: 14 إلى 00: 18 في الفترة الشتوية 

ومن 00: 14 إلى 00: 20 في الفترة الصيفية.
وأضاف أن يوم السبت ستكون الفترة الصباحية فيه من الساعة 
00: 10 إلى 00: 12 والفترة المسائية من الساعة 00: 13 
إلى 00: 18 في الفترة الشتوية ومن 00: 13 إلى 00: 20 

في الفترة الصيفية.
حياة �سرتاح

على م�ستوى اجلامع الكبري باجلزائر 

العا�سمة وكافة م�ساجد اجلمهورية

�نطالق فعاليات قر�ءة 
كتب "�سحيح �لبخاري"  

و"موطاأ �لإمام مالك"
انطلقت أمس أول فعاليات قراءة كتب السنة "صحيح البخاري" 
و"موطأ اإلمام المالك"، على مستوى الجامع الكبير بالجزائر 
لوزارة  بيان  حسب  الجمهورية،  مساجد  وكافة  العاصمة 

الشؤون الدينية واألوقاف.
وأوضح المصدر ذاته، أن الفعاليات جاءت استعدادا لالحتفال 
بذكرى اإلسراء والمعراج التي تصادف يوم السبت 27 رجب 

1444 هـ الموافق لـ 18 فيفري 2023 م.
أكرم هللا عز  التي  العظيمة  المناسبة  "وبهذه  البيان:  وأضاف 
وأمته،  والسالم  الصالة  عليه  محمد  المرسلين  سيد  بها  وجل 
شعيرة  فيها  وشرعت  الخلق،  من  سواه  دون  بها  واختصه 
الصالة التي هي عماد الدين ورمز المسجد"، احتضن الجامع 
الكبير بالجزائر العاصمة اليوم، انطالق فعاليات قراءة كتب 
السنة "صحيح البخاري" و"موطأ اإلمام المالك"، وذلك على 

غرار كافة مساجد الجمهورية.
حياة �سرتاح

الأربعاء  25 جانفي 2023 املـوافق لـ 03 رجب 1444هـ

يتعلق الأمر برواية "َمّنا.. قيامة �ستات. ال�سحراء" للكاتب ال�سديق حاج اأحمد

جز�ئري يناف�س يف �لقائمة �لطويلة للجائزة 
�لعاملية للرو�ية �لعربية عام 2023

اأفرج القائمون على اجلائزة العاملية للرواية العربية عام 2023، عن القائمة الطويلة التي تناف�س على جوائز دورة هذا العام، و�سمت القائمة 

الكاتب والأكادميي اجلزائري ال�سديق حاج اأحمد الذي �سارك بن�سه الروائي الأخري " َمّنا.. قيامة �ستات. ال�سحراء"، حيث تت�سمن القائمة 

16 رواية يتناف�سون على جوائز تبلغ قيمتها 50 األف دولر اأمريكي.

عملها من�سب على معاجلة جميع امل�سائل املتعلقة بالذاكرة 

مولوجي ت�ستقبل �أع�ساء من �لّلجنة �مل�سرتكة �جلز�ئرية-�لفرن�سية للموؤرخني
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دويلالأربعاء  25 جانفي 2023 املـوافق لـ 03 رجب 1444هـ12
اأدانوا حرق ن�سخ من القراآن الكرمي بال�سويد

علماء ال�ساحل يطالبون بـ�سن قوانني 
حلماية امل�سلمني يف الغرب

تجرم  قوانين  بسن  أمس،  الساحل،  دول  وأئمة  ودعاة  علماء  رابطة  طالبت 
إقدام  خلفية  على  وذلك  الغرب،  في  وقيمهم  المسلمين  وتحمي  اإلسالموفوبيا 
متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في 
ستوكهولم، وهو ما اعتبرته استفزاز للمشاعر الدينية للمسلمين، قالت إنه بات 

يهدد قيم التسامح والعيش المشترك والحوار بين الحضارات.
وأدانت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل في بيان لها أمس، بشدة إقدام 
متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في 
ستوكهولم، ووصفته بـ"العمل الدنيء والجبان"، مؤكدة ان "مثل هذه التصرفات 
االستعراضية المرذولة" التي يقترفها متطرفون "بحماية وتواطؤ من السلطات 
العمومية في دولهم، لن تقود إال إلى تنامي رد فعل مضاد قد يصل كذلك إلى 

درجات من التطرف".
ولفت وثيقة الرابطة إلى أن "استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين بات يهدد قيم 
التسامح والعيش المشترك والحوار بين الحضارات، وأن الكراهية ال تنتج إال 
الكراهية"، مطالبة بـ"سن قوانين تجرم اإلسالموفوبيا وتحمي المسلمين وقيمهم 
لإلنسانية  مسمومة  طعنات  الدنيئة،  األفعال  "هذه  بأن  ومذكرة  الغرب"،  في 

القائمة على قيم الحرية والحوار والتعارف".
اإميان. �س

املغرب : 

توا�سل املعركة الن�سالية �سد ف�سيحة 
امتحان الأهلية ملزاولة مهنة املحاماة

تثير  التي ما زالت  المحاماة,  نيل شهادة مزاولة  امتحان  قرر ضحايا فضيحة 
ردود فعل قوية, العودة الى االحتجاج ومواصلة معركتهم المشروعة في مواجهة 
محاوالت وزير العدل المغربي, عبد اللطيف وهبي, امتصاص غضبهم عبر 

تبريرات وهمية وكذا صمت الحكومة على مطالبهم.
ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان األهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى تجسيد 
صباحا. المقبل  األحد  يوم  بالرباط  البرلمان  مقر  أمام  وطنية  احتجاجية  وقفة 

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها أمس األحد, انها "عازمة على االستمرار 
القضائية  الخطوات  اتخاذ مجموعة من  العادلة والمشروعة عبر  في معركتها 
والنضالية", مناشدة في الوقت ذاته كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية 

لدعم قضية "ضحايا امتحان األهلية لمزاولة مهنة المحاماة.”
وأشار البيان الى تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة القادم توضح مستجدات القضية 
ومآالتها, مشيدا بالهيئات المهنية والحقوقية والسياسية التي أعلنت عن تضامنها 
مع ضحايا "فضيحة امتحان األهلية لمزاولة مهنة المحاماة", كما رحب بجميع 
المحامين الراغبين في الدفاع عنهم.للتذكير, أودعت فئة من الراسبين في مسابقة 
المحاماة, التي أثارت نتائجها جدال واسعا, شكاية بشكل رسمي بمحكمة النقض 
أيضا  الشكاية  وتضمنت  المهنة.  لمزاولة  األهلية  امتحانات  نتائج  في  للطعن 

مطالبة بفتح تحقيق حول نتائج االمتحانات.
وبهذه التطورات, يكون وزير العدل المغربي قد اخفق في محاوالته امتصاص 
بتبريرات واهية حول "شفافية" مسابقة  احتجاجاتهم,  الراسبين ووقف  غضب 
طالب  بالرباط,  البرلمان  مقر  امام  الماضي  االحد  تظاهرهم  المحاماة.وخالل 
ضحايا مسابقة االهلية لمزاولة مهنة المحاماة, ضمن شعارات رددوها, بإعفاء 
الوزير وهبي من منصبه ومحاسبته على الفضيحة التي تحولت إلى قضية رأي 

عام.
العدل ومستنكرة  لوزير  المحاماة شعارات منتقدة  امتحان  الراسبون في  ورفع 
مزاولة  في  أحالمهم  أجهض  وماديا,  اجتماعيا  و  طبقيا  "إقصاء  اعتبروه  لما 
بسبب  واسعة  انتقادات  الكتابيين  االختبارين  نتائج  المحاماة. ”وعرفت  مهنة 
بروز شبهات فساد ومحسوبية, من جملتها نجاح أسماء ألقارب مسؤولين في 
وزارة العدل وسياسيين ونقباء ومحامين, فضال عن ورود اسم شخص لم يستدع 
انتقادات  خلفت  التي  االختالالت  من  وغيرها  الناجحين,  الئحة  في  لالختبار 
البرلمان  مبنى  أمام  احتجاجات  و  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واسعة 

بالرباط.

ب�سبب ارتفاع الأ�سعار وتفاقم معدلت الفقر

"الفاو" حتذر من ارتفاع انعدام 
الأمن الغذائي يف العامل 

حذرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( من أن عددا متزايد من 
سكان قارة آسيا ال يستطيعون الحصول على ما يكفى من الطعام في ظل ارتفاع 

انعدام األمن الغذائي مع ارتفاع األسعار وتفاقم معدالت الفقر.
الفاو إن حوالي نصف مليار شخص،  وفى تقرير للمنظمة صدر أمس، قالت 
80% منهم في جنوب آسيا، عانوا من سوء التغذية فى 2021، وواجه اكثر من 
مليون شخص انعدام لألمن الغذائى ما بين متوسط إلى شديد. وبالنسبة للعالم، 
فإن مستوى انعدام األمن الغذائي ارتفع ليصل إلى أكثر من 29% فى 2021، 

بعد أن كان 21% فى 2014.
فى  هائل  فقدان  وسبب  كبرى  انتكاسة  كانت  كورونا  وباء  أن  التقرير  وذكر 
الوظائف واضطرابات، وأدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة 
واالسمدة، مما حرم ماليين من الناس من النظام الغذائي المناسب. وقالت وكالة 
أسوشيتدبرس إن هذا التقرير هو خامس تقرير سنوي عن انعدام األمن الغذائى 
الفاو واليونسيف ومنظمة  المتحدة بما فى ذلك  واألمن تصدره منظمات األمم 

الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى.

التعليم  إن   - رسالته  في   - جوتيريش  وقال 
واالقتصادات  للمجتمعات  األساس  حجر  هو 
لطالما  أنه  مضيفا   ، شخص  كل  وإمكانات 
بأولوية  التعليم يحظى  بالصدمة من أن  شعر 
الحكومية  السياسات  من  العديد  في  منخفضة 
"يذكرنا  وقال  الدولي،  التعاون  أدوات  وفي 
اليوم الدولي للتعليم لهذا العام بأنه لالستثمار 

في األفراد ، وإعطاء األولوية للتعليم.
تحويل  "قمة  أن  إلى  جوتيريش  وأشار 
جمعت  الماضي  العام  عقدت  التي  التعليم" 
التعليم حتى  أنظمة  معا إلعادة تصور  العالم 
المعرفة  إلى  الوصول  من  متعلم  كل  يتمكن 
والمهارات الالزمة للنجاح. وأوضح أن أكثر 
يصبح  أن  بضمان  تعهدت  دولة   130 من 
التعليم الجيد الشامل ركيزة أساسية للسياسات 
القمة  أطلقت  كما  العامة،  واالستثمارات 
مجموعة من المبادرات العالمية لحشد الدعم 
الفتيات،  وتعليم  األزمات،  في حاالت  للتعليم 
والتعليم األساسي، واألدوات الرقمية، وأنظمة 

التعليم الخضراء.
الوقت  أن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأكد 
التزامات  لترجمة  الدول  لجميع  قد حان اآلن 

القمة الخاصة بهم إلى إجراءات ملموسة توفر 
بيئات تعليمية داعمة وشاملة لجميع الطالب، 
القوانين  جميع  إنهاء  ضرورة  عن  فضال 
الوصول  تعيق  التي  التمييزية  والممارسات 

إلى التعليم. 
كما شجع جميع الدول على وضع التعليم في 

صميم االستعدادات لقمة األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة في عام 2023 وقمة المستقبل في 
عام 2024. وحث األمين العام أيضا المجتمع 
الدعوة  في  االستمرار  على  والشباب  المدني 
إلى المزيد من االستثمار األفضل في التعليم 

الجيد.

الحملة  يتجاوز  سوناك  ريشي  البريطاني  الوزراء  رئيس  كاد  ما 
في مقطع مصور من دون وضع  بعد ظهوره  التي طالته  اإلعالمية 
حزام األمان داخل سيارته، حتى انفجرت في وجهه أزمة سياسية أكبر 
حول  شكوك  تحوم  الذي  زهاوي،  ناظم  القوي  ورجله  وزيره  بطلها 

تورطه في التهرب الضريبي.
مساره  ليتلقى  شخص  ألي  التهمة  هذه  توجيه  يكفي  بريطانيا،  وفي 
رمزية  من  الضرائب  لدفع  لما  وذلك  القاضية،  الضربة  السياسي 
عاش  الـ18  القرن  في  البريطاني  السياسي  التاريخ  إن  بل  حساسة، 
كرة  البرلمان.ومثل  داخل  بالتمثيل  الضرائب  دفع  ربطت  احتجاجات 
األصول  ذي  زهاوي،  ناظم  على  الضغط  يزداد  المتدحرجة  الثلج 
العراقية، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حزب المحافظين، من أجل 

تقديم استقالته من منصبه الذي لم يعّمر فيه سوى 3 أشهر.
إلقالة  أكبر  ضغوطا  سوناك  ريشي  الوزراء  رئيس  يواجه  وكذلك 
زهاوي من منصبه كوزير بال حقيبة، بمبرر أن سوناك وصل لرئاسة 

المسؤولية".  وتحمل  الحكومية  بالمعايير  "االلتزام  بشعار  الوزراء 
التي  بريطانيا،  الضرائب في  متاعب زهاري مع مصلحة  بدأت  وقد 
من  تعد  والتي  والجمارك،  لإليرادات  الجاللة  صاحبة  بإدارة  تعرف 
أقوى المصالح الحكومية في البالد، يوليو/تموز العام الماضي، عندما 
دخلت مصلحة الجرائم المالية على الخط للتحقيق في السجالت المالية 

لزهاوي وكان حينها وزيرا للخزانة.
وظلت هذه التحقيقات طي الكتمان إلى أن كشفت صحيفة "غارديان" 
لمصلحة  غرامة  زهاوي  دفع  عن  البريطانية   )The Guardian(
الضرائب، وذلك خالل الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضي. بعد ذلك، 
كشفت صحيفة "ذا صن" )The Sun( عن قيمة الغرامة التي بلغت 5 
ماليين جنيه إسترليني.وحسب المصدر نفسه، فإن سبب هذه الغرامة 
هو عدم إدالء زهاوي بالتصريح المالي الصحيح في ما يخص عملية 
بيع أسهمه من شركة "يو غوف" )You Gov( التي يُعد أحد مؤسسيها، 

وهي اآلن أكبر مؤسسة استطالع للرأي في بريطانيا.

جدد حزب "شيوعيو روسيا" تضامنه الثابت 
الصحراوي  والشعب  البوليساريو  جبهة  مع 
مسألة  "االنتصار  بأن  قناعته  عن  وأعرب 
النضال  الى مواصلة  مستقبلية قريبة", داعيا 
النهائي,  النصر  لغاية  التقدمية  القوى  مع كل 
حسب ما أفادت به اليوم االثنين وكالة االنباء 

الصحراوية )وأص.)
أشاد حزب "شيوعيو روسيا" في رسالة تهنئة 
إعادة  بمناسبة  غالي  ابراهيم  الى  بها  بعث 
انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو ورئيسا 
"واص",  نشرتها  الصحراوية,  للجمهورية 
البوليساريو  لجبهة  ال16  المؤتمر  بنجاح 
بمخيمات  الداخلة  أشغاله بوالية  التأمت  الذي 
أظهر  أنه  مؤكدا  الصحراويين,  الالجئين 
"تصميم و استعداد شعب الجمهورية العربية 
االستقالل  لنيل  الديمقراطية  الصحراوية 
الكامل واالعتراف بدولة الجمهورية من قبل 

جميع دول العالم.”
وأضاف في رسالته الممضاة من قبل رئيس 
سيرغي  السياسي,  للحزب  المركزية  اللجنة 
االنتصار  بأن  مقتنعون  "نحن   : مالينكوفيتش 
مسألة مستقبلية قريبة. دعونا نواصل النضال, 
مع كل القوى التقدمية, إلى النصر النهائي.”
ومرة اخرى, جدد الحزب تضامنه الثابت مع 
جبهة البوليساريو وشعب الجمهورية العربية 

الصحراوية الديمقراطية.
لجبهة  عشر  السادس  المؤتمر  واختتم 
األحد,  أمس  مساء  أشغاله  البوليساريو 

أشاد  كلمة  غالي  ابراهيم  الرئيس  ألقى  حيث 
الشعب   "إرادة  بفضل  الحدث  بنجاح  فيها 
الصادق على جعل هذه  الصحراوي وعزمه 
المحطة نقطة تحول ضروري وملح, ينسجم 
شعار  يلخصها  التي  المرحلة"  متطلبات  مع 
و  االحتالل  لطرد  القتال  )"تصعيد  المؤتمر 

استكمال السيادة.)”
حزب تون�سي يوؤكد اأن احتالل املغرب 

لل�سحراء الغربية ظلم تاريخي 

�سي�سحح بالكفاح

الوطني  للحزب  العام  األمين  أكد  جهته  من 
محمد  بتونس,  االشتراكي  الديمقراطي 
للصحراء  المغرب  احتالل  أن  الكحالوي, 
بالكفاح  سيصحح  تاريخي  ظلم  الغربية 
يتمسك  المخزن  ان  الى  مشيرا  الميداني, 
به  لما تزخر  الصحراوية  باحتالل االراضي 

من ثروات منجمية و بحرية و فالحية.
أبرز  الدولية,  الجزائر  لقناة  له  وفي تصريح 
محمد الكحالوي ما يعيشه الشعب الصحراوي 
من تشرد وحياة لجوء في وقت يستنزف فيه 
منجمية  ثروات  من  بالده  خيرات  االحتالل 
و  وبحرية  والفوسفات  والغاز  كالبترول 
فالحية.وشدد في سياق ذي صلة على أن كل 
الوثائق والحقائق التاريخية تؤكد ان الصحراء 
وأن  متمايزان,   اقليمان  والمغرب  الغربية 
هذه القضية العادلة تم تبنيها من قبل االتحاد 
االفريقي منذ عقود كقضية تصفية استعمار, 
وكذلك من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة 

بتصفية  المعنية  الرابعة  اللجنة  خالل  من 
االستعمار.

تؤكد  الدالئل  "كل  الصدد:  هذا  في  وقال 
أن  و  للصحراويين,  الغربية  الصحراء  ان 
االستعمارية  القوات  من  وبإيعاز  المغرب 
مقابل  الصهيوني  الكيان  مع  بالتطبيع  قام 
أن  مضيفا  الغربية",  للصحراء  احتالله  دعم 
"احتالل الصحراء الغربية ضد منطق التاريخ 

ومنطق تحرير الشعوب.”
الذي  الصحراوي  الشعب  أن  على  شدد  كما 
تحرير  اساس  هو  الميداني  الكفاح  ان  اقتنع 
في  يفرط  ولن  بصحرائه  متمسك  أرضه, 
الصحراوية  القضية  ان  الى  الفتا  ارضه, 
العالم  احرار  كل  ومساندة  بدعم  تحظى 
والشعوب التقدمية والديمقراطية, مستدال على 
الدولي  بالحضور  الصحراوية  القضية  عدالة 
المميز في المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو 
الالجئين  بمخيمات  األحد  أمس  اختتم  الذي 

الصحراويين.
المؤتمر, قال:  التي قدمها حول  وفي شهادته 
بين رئيس  فيه  "وجدت شعبا موحدا ال فرق 
قضية  عندهم  العادي.  والمواطن  الجمهورية 
ان  وتأكدت  ارضهم,  تحرير  وهي  واحدة 
والوحيد  الشرعي  الممثل  البوليساريو,  جبهة 
معركة  تخوض  والتي  الصحراوي,  للشعب 
الى  مستعدة  االحتالل,  ضد  المسلح  الكفاح 
التفاوض والعمل السياسي من أجل الحرية و 

االستقالل.”

جوتريي�س ي�سدد مبنا�سبة اليوم الدوىل للتعليم: 

"التعليم حق اأ�سا�سى من حقوق الإن�سان"
اأكد الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س يف ر�سالة مبنا�سبة اليوم الدويل للتعليم الذي يوافق يوم الرابع والع�سرين 

من جانفي، ون�سرها املوقع الإلكرتوين الر�سمي ملنظمة الأمم املتحدة اأن التعليم حق اأ�سا�سى من حقوق الإن�سان.

الوكالت

ب�سبب ال�سكوك التي حتوم حول تورطه يف التهرب ال�سريبي

رئي�س الوزراء الربيطاين يواجه  �سغوطا اأكرب لإقالة زهاوي من من�سبه كوزير

اأعرب عن قناعته باأن النت�سار م�ساألة م�ستقبلية قريبة

حزب رو�سي يجدد ت�سامنه الثابت مع ال�سعب ال�سحراوي
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين:

االحتالل اعتدى بال�ضرب 
املربح على ثالثة اأ�ضرى 

اأثناء اعتقالهم
الفلسطينية،  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  كشفت 
تنكيلية قاسية  أن قوات االحتالل تمعن باستخدام طرق 
يتعرضون  حيث  الفلسطينيين،  األسرى  بحق  ومؤلمة 
والنفسي،  البدني،  التعذيب  أنواع  لشتى  اعتقالهم  أثناء 

واالعتداء عليهم بالضرب، والشتم بااللفاظ البذيئة.
بشهادات  الثالثاء،  أمس  لها،  تقرير  في  الهيئة  وأدلت 
خالل  من  اعتقالهم  أثناء  للضرب  تعرضوا  أسرى 
األسير  بينهم:  من  الفرارجة  جاكلين  الهيئة  محامية 
عاصف الدعامسة )30 عاماً( من مخيم الدهيشة في بيت 
لحم الذي تعرض لالنتهاك من قبل جنود االحتالل، بعد 
اقتحام منزله وتفتيشه بشكل عنيف، وتكسير محتوياته، 
وبعد ذلك تعرض للضرب المبرح على وجهه ما ادى 
وتحقيق  توقيف  مركز  الى  بعدها  ونقل  تكسيره،  الى 
في  وأمضى  له،  الثاني  االعتقال  وهذا  "عصيون"، 

االعتقال األول مدة )17 شهراً(
أما األسير عثمان عرفة )24 عاماً( من مخيم الدهيشة، 
فاعتقل على حاجز الظاهرية، حيث كان متواجدا على 
حضر  تواجده  واثناء  االسير،  شقيقه  الستقبال  الحاجز 
االرض  على  وطرحوه  المكان  الى  االحتالل  جنود 
وقاموا بالدعس عليه ومن ثم اعتقلوه، وتم نقله الى مركز 

توقيف وتحقيق "عصيون.«
بلدة  من  عاماً(   22( مسالمة  بالل  االسير  وتعرض 
بيت عوا في الخليل، للضرب المبرح أثناء اعتقاله من 
بيته، حيث ألقي في الجيب وقام جنود االحتالل بضربه 
توقيف  مركز  الى  ونقل  بنادقهم،  بأعقاب  و  بأقدامهم 

وتحقيق "عصيون.«
يقبعون في مركز توقيف وتحقيق  يذكر أن  44 اسيراً 

"عصيون" في ظل ظروف معيشية صعبة وقاسية.

 و�سط حملة اعتقالت وا�سعة

 يف ال�سفة الغربية 

ع�ضرات امل�ضتوطنني 
يقتحمون امل�ضجد
 االأق�ضى املبارك

ساحات  الثالثاء,  أمس  المستوطنين,  عشرات  اقتحم 
قوات  من  مشددة  بحراسة  المبارك,  األقصى  المسجد 
االحتالل الصهيوني، وقالت مصادر محلية في القدس, 
أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد 
جوالت  ونفذوا  المغاربة,  باب  جهة  من  األقصى, 
استفزازية في ساحات الحرم, واستمعوا لشروحات عن 
تلمودية  شعائر  بتأدية  بعضهم  وقام  المزعوم  "الهيكل" 
في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة, قبل أن يغادروا 
المصادر,  وأضافت  السلسلة،  باب  جهة  من  الساحات 
أن عددا من عناصر قوات االحتالل, اقتحموا المصلى 

القبلي في المسجد األقصى المبارك.
لسلسلة  الجمعة والسبت,  يوميا عدا  ويتعرض األقصى 
االحتالل  محاوالت  ضمن  المستوطنين,  من  اقتحامات 

لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 بيت حلم: الحتالل

 يغلق املدخل الغربي لبلدة تقوع

قرب  الطرق  مفترق  االحتالل،  قوات  وأغلقت  هذا 
المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأفاد 
قوات  بأن  لـ"وفا"،  مفرح  أبو  تيسير  تقوع  بلدية  مدير 
الشارع  على  الواقع  الطرق  مفترق  أغلقت  االحتالل 
االلتفافي الموصل الى محافظة الخليل وقرى جنوب بيت 
لحم، بحاجز عسكري، ومنعت مرور المركبات، ما أدى 

الى حدوث أزمات مرورية.

الحتالل يعتقل �سابا من القد�س

الماضية،  قبل  ما  الليلة   ، االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
شابا من مدينة القدس، وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، 
بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب يوسف دعنا من حي 
األقصى  المسجد  جنوب  سلوان  بلدة  في  اللوزة  عين 
أثناء  المبرح،  بالضرب  عليه  االعتداء  بعد  المبارك، 
قوات  أن   ، وأضافت  الحي،  شوارع  أحد  في  تواجده 
االحتالل نصبت حاجزا عسكريا في حي عين اللوزة، 
ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين، كما توغلت 
الصهيونية أمس، شرق  آليات وجرافات عسكرية  عدة 
بأعمال  وقامت  غزة  قطاع  من  الوسطى  المحافظة 

تجريف وتخريب في المكان.

لتح�سني اخلدمات يف املخيمات الفل�سطينية ودعم م�ساريع ذات اأولوية

اأبو هويل يبحث مع وفد من االحتاد االأوروبي 
احتياجات خميمات الالجئني

بحث ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، رئي�س دائرة �سوؤون الالجئني اأحمد اأبو هويل، مع وفد من مكتب متثيل الحتاد 

الأوروبي لدى فل�سطني تعزيز اآفاق التعاون امل�سرتك وال�سراكة لتح�سني اخلدمات يف املخيمات الفل�سطينية ودعم م�ساريع حيوية ذات اأولوية 

واحتياج لالجئني الفل�سطينيني، والدعم املايل مليزانية الأونروا للعام .2023

مع  لقائه  خالل  هولي  أبو  وتناول 
دائرة  مقر  في  األوروبي  االتحاد  وفد 
شؤون الالجئين بمدينة غزة وفق تقرير 
لوكالة األنباء الفلسطينية أمس أوضاع 
المخيمات  في  الفلسطينيين  الالجئين 
الكريم  العيش  تأمين  وسبل  الفلسطينية 
الى حين إيجاد الحل السياسي لقضيتهم 
طبقا لما ورد في القرار 194، وقرار 
بزيادة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

ميزانية  لدعم  المالية  مساهماتها 
االونروا.وضم وفد االتحاد األوروبي، 
تمثيل  بمكتب  التعاون  قطاع  رئيس 
إبراهيم  القدس  في  األوروبي  االتحاد 
دعم  العمليات  قسم  ورئيس  العافية، 
االقتصاد والتنمية االجتماعية ادواردو 
كومو، ومدير مكتب االتحاد األوروبي 

في قطاع غزة أيمن فتيحة.
لالتحاد  الثابت  الدعم  هولي  أبو 

الثنائية  االتفاقية  خالل  من  األوروبي 
لتمويل  الموقعة بين االتحاد واالونروا 
االونروا  لميزانية  السنوات  متعدد 
يورو  مليون   246 بقيمة  االعتيادية 
خالل 3 سنوات من 2021 – 2024، 
يعتبر  األوروبي  االتحاد  أن  الى  الفتاً 
ثالث مانح رئيسي ومؤثر لدى االونروا 
ما  الى  تبرعاته  قيمة  وصلت  بعدما 
لميزانية  دوالر  مليون   106 عن  يزيد 

االونروا االعتيادية في العام . 2022
ودعا االتحاد األوروبي إلى رفع قيمة 
مساهماته المالية للعام الجاري، تتناسب 
في  االونروا  اقرتها  التي  الزيادة  مع 
ميزانيتها االعتيادية للعام 2023 بنسبة 
بـ 3.8%.ووضع أبو هولي وفد االتحاد 
األوروبي في صورة أوضاع الالجئين 
في المخيمات في ظل التدهور المعيشي 
الى  معدالته  وارتفاع  الفقر  تفشي  مع 
وانعدام  الالجئين،  أوساط  في   %90
االمن الغذائي الى 65%، والبطالة الى 

60% وارتفاع السلع األساسية.
واطلع الوفد على احتياج المخيمات من 
تنفيذ  وأهمية  األولوية،  ذات  المشاريع 
المشروع المقترح حول تطوير شبكات 
مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي 
مناطق  في  الفلسطينية  المخيمات  في 

عمليات الوكالة الخمسة.
األوربي  االتحاد  استمرار  الوفد  وأكد 
مشددا  االونروا،  لميزانية  دعمه  في 
واإلنساني  الحيوي  الدور  أهمية  على 
رعاية  في  االونروا  به  تقوم  الذي 
وخدمة الالجئين الفلسطينيين، وأوضح 
الدفعة  سيصرف  األوربي  االتحاد  أن 
لدعم  المقرر  تمويله  من  األولى 

االونروا في شهر شباط القادم.
أهمية  األوروبي  االتحاد  وفد  وأكد 
في  المياه  شبكات  تطوير  مشروع 
المخيمات الفلسطينية في الدول العربية 
المضيفة، الفتاً الى انه تم تمويل اجراء 
مع  بالتنسيق  للمشروع  الفنية  الدراسة 
لتحديد  العرب،  المياه  خبراء  شبكة 

االحتياجات والتكلفة لتنفيذه مستقباًل.

على  جاء  ما  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  أدانت 
نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الوزراء  رئيس  لسان 
)ج(،  المصنفة  المناطق  في  الفلسطيني  البناء  بشأن 
سياق  ان  رغم  إنه  لها،  بيان  في  الخارجية  وقالت 
بالكلمات  تالعبه  إطار  في  يأتي  نتنياهو  تغريدة 
وااللفاظ إلرضاء شركائه في اليمين المتطرف حفاظاً 
تحريضاً رسمياً الذرع  تعتبر  أنها  إال  ائتالفه،  على 
االحتالل ذات العالقة بتصعيد حربها المفتوحة على 
المناطق،  تلك  في  كافة  بأشكاله  الفلسطيني  الوجود 
ومالحقة  مطاردة  بمواصلة  الحكومة  من  ورخصة 
المنازل والمنشآت  هذا الوجود سواء ما يتعلق بهدم 
بين  العالقة  قطع  يشمل  بما  أنواعها،  اختالف  على 
تلك  حتى  وغيرها  وأرضه  الفلسطيني  المواطن 

المنشآت التي تم تمويلها من االتحاد االوروبي.
وأكدت الوزارة أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني 
إجراءات  عبر  )ج(  المصنفة  والمناطق  القدس  في 
عمليات  على  تقتصر  ال  االحتالل،  دولة  وتدابير 
الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق 
كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا واالغوار 
تكتفي  ال  االحتالل  ودولة  والقدس،  االحمر  والخان 
كامل  على  سيطرتها  بفرض  تقوم  بل  الجرائم  بتلك 
واطالق  عليها  واالستيالء  )ج(  المصنفة  المناطق 
وتسييج  وسرقتها  لنهبها  االستيطانية  الجمعيات  يد 
مساحات واسعة منها وتخصيصها كعمق استراتيجي 
لتعميق وتوسيع المستعمرات الصهيونية وبناء المزيد 
منها، ولشق المزيد من الطرق االستيطانية التي تربط 
تلك المستعمرات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع 
استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الصهيوني في 
وابشع  اإلنسانية،  ضد  وجريمة  حرب  جريمة  أبشع 
واالتفاقيات  جنيف  واتفاقيات  الدولي  للقانون  انتهاك 

بأية  بالقيام  االحتالل  لدولة  تسمح  ال  التي  الموقعة 
إجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها 

االجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.
وأضافت، "كما تقوم سلطات االحتالل بفرض المزيد 
من الوقائع االستعمارية الجديدة على األرض وتنفيذ 
الباب  إلغالق  االستيطانية  مخططاتها  من  المزيد 
نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على 
أية  ولتخريب  الشرقية،  القدس  بعاصمتها  األرض 
جهود دولية وأميركية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة 
الصهيوني  واستخفاف  الجانبين،  بين  الثقة  وبناء 

رسمي بالمطالبات الدولية الهادفة لتحقيق التهدئة.«
األراضي  على  االستيالء  أن  على  الوزارة  وشددت 
قانون  اي  خارج  البشعة  الهدم  وعمليات  الفلسطينية 
وتعتبر  الجانب،  أحادية  اإلجراءات  صلب  في  تقع 

لألوضاع في ساحة الصراع وتهدد  تصعيداً خطيراً 
بتفجيرها بأية لحظة.

واختتمت الخارجية، "نقول للمجتمع الدولي ولإلدارة 
أنكم  ال  أو  عجزتم  أو  تستطيعوا  لم  إذا  األميركية: 
ال ترغبون في ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة 
غير  الجانب  احادية  إجراءاتها  لوقف  الصهيونية 
قضايا  مستقبل  حسم  محاولة  ذلك  في  بما  القانونية 
الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة االحتالل 
أن  لكم  فكيف  للتصعيد،  الحقيقي  السبب  هي  والتي 
حراكه  لوقف  الفلسطيني  الجانب  على  تضغطوا 
عن  للدفاع  الدولي  والقانوني  والدبلوماسي  السياسي 
على  وحقوقه  مصالحه  وحماية  الفلسطيني  الشعب 
المستوى الدولي وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير 

وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.؟!

اخلارجية الفل�سطينية:

ت�ضريحات نتنياهو دعوة ر�ضمية 
لت�ضعيد عمليات الهدم و�ضم املناطق )ج(

قام عنا�سر اجلي�س بالعتداء على ال�سكان

واإجبارهم على اخلروج من م�ساكنهم

�ضلطات االحتالل تهدم العراقيب للمرة الـ 212
السلطات  وجرافات  آليات  هدمت 
من  قوات  بحماية  الصهيونية، 
الثالثاء،  أمس  صباح  الشرطة، 
خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة 
باالقتالع  والمهددة  االعتراف 
والتهجير في منطقة النقب، للمرة 
التوالي .وحاصرت  على  الـ212 
الشرطة  من  معززة  قوات 
الصباح  ساعات  في  الصهيونية 

عناصرها  وقام  العراقيب  الباكر 
وإجبارهم  السكان  على  باالعتداء 
على الخروج من مساكنهم ومنازل 
تقوم  أن  قبل  والخيام،  الصفيح 
الجرافات الصهيونية بهدمها .وتعد 
فيها  تهدم  التي  األولى  المرة  هذه 
السلطات الصهيونية مساكن أهالي 
العراقيب، منذ مطلع العام، بعد أن 
هدمتها 15 مرة في العام الماضي. 

العراقيب  أنه تبقى في قرية  يذكر 
نحو  أفرادها  عدد  عائلة،   22
تربية  من  يعتاشون  نسمة،   800
الصحراوية،  والزراعة  المواشي 
وتمكن السكان في سبعينيات القرن 
وشروط  قوانين  وحسب  الماضي 
السلطات االحتالل من إثبات حقهم 
أصل  من  دونما   1250 بملكية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(23-21:

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

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

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

الخالق العظيم سبحانه وتعالى.

اأتدرون ما الكوثر؟ 

�شريعـــــة

قراآنيات

ثم �أن�شاأناه خلقا �آخر

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

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

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

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

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

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

عثيمين: 159/2[
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للقناة  تصريح  في  أوضح  ناصري،  باي  علي 
هذه  من  األهم  أن  الثالثاء  أمس  األولى  اإلذاعية 
المشاركة هو خلق ديناميكية من أجل فرص جديدة 
و  الجزائرية  المؤسسات  بين  الشراكة  و  للتصدير 
نظيرتها السودانية لتحقيق نمو في التدفق التجاري 
القطاع  في  القريب خصوصا  المستقبل  في  للبلدين 
الصيدالني.وتعرف هذه الفعالية مشاركة 38  شركة 
جزائرية من مختلف القطاعات الخاصة والعامة ، 
وفي جميع  الشعب كما يشكل هذا المعرض الهام  
ركيزة اقتصادية أساسية في توسيع شبكة العالقات 
الدول  وخدمات  لمنتجات  والترويج  التجارية 
تمتد  حيث  جديدة  تسويقية  منافذ  وفتح  المشاركة 
الحالي.وتشارك  الشهر  من   31 غاية  الى  الفعالية 
الجزائر في النسخة الـ 40 لمعرض الخرطوم الدولي 
)السودان( الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 
31 جانفي الجاري، وفق ما جاء في بيان لمؤسسة 
"تصدير"، وهي فرع للشركة الجزائرية للمعارض 

و الصادرات "سافكس"، أنه:" تحت رعاية وزارة 
التجارة وترقية الصادرات، وتشارك الجزائر على 
الوطني  الجناح  سيجمع  مربع،  متر   420 مساحة 
البناء  مواد  وهي  قطاعات  عدة  تمثل  شركة   38
،الزراعة واألغذية الزراعية، القطاعات الميكانيكية 
والكيمياء  الطاقة  والجلود،  المنسوجات  ،الصيدلة، 

باإلضافة الى الخدمات"، يضيف البيان.
في  الجزائر  "تواجد  أن:  المصدر  ذات  وأوضح 
اإلرادة  عن  تعبير  األول  المقام  في  هو  المعرض 
السودان،  في  مثمرة  شراكات  لتطوير  السياسية 
الجزائريين  االقتصاديين  للمتعاملين  وفرصة 
الجزائري، و  العرض  بتنوع  للتعريف  الحاضرين 
األهم خلق ديناميكية من أجل فرص جديدة للتصدير 
ونظيراتها  الجزائرية  الشركات  بين  والشراكة 
السودانية، و أيضا لنمو التدفق التجاري بين بلدينا 

في المستقبل القريب«.
حياة �سرتاح

عالجت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في األمن 
الحضري الرابع ألمن المقاطعة اإلداري حسين داي 
)03( قضايا متفرقة تمكنت خاللها من توقيف )04( 
أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة عن قضايا ترويج 
المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية مع الحيازة على 

أسلحة بيضاء محظورة مـن الصنف السادس.

والمستمر  الدائم  اإلشراف  تمت  التي  الحال  قضايا 
له  أشار  ما  حسب  جاءت  إقليميا  المختصة  للنياية 
بيان صدر عن خلية اإلعالم واالتصال أمس الثالثاء 
بينهم  لمعلومة مفادها وجود أشخاص من  استغالال 
امرأة يقومون بترويج المخدرات الصلبة، ما يعرف 
على  "التشوشنة  بمخدر  الحضري  المـحيط  في 
أمنية  خطة  تسطير  تم  وعليه  القبة  مدينة  مستوى 

محكمة لإلطاحة بهم.
)05( خمسة  العملية على  ضبط وحجز  وأسفرت 
 )64( "التشوشنة"،  الصلبة  المخدرات  من  أحزمة 
من  قطع   )05( العقلية،  المؤثرات  من  قرص 
ابيض  سالح   )12( الهندي"،  القنب  المخدرات 
ميزانين   )02( السادس،  الصنف  من  محظورة 
بـ  المقدر  الوطنية  بالعملة  مالي  مبلغ  الكترونيين 

)26.600( درج من عائدات الترويج.
وحسب المصدر فقد تم بعد استيفاء جميع اإلجراءات 
المختصة  النيابة  أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  القانونية، 

إقليميا
حياة سرتاح
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�سرطة اجلزائر العا�سمة

اإثر عمليات نوعية قادها اأفراد ال�شرطة 

الق�شائية لبئر التوتة بالعا�شمة

و�صع حّد لن�صاط �صبكة خمت�صة 
يف ال�صطو على املنازل واملحالت

فرقة  في  ممثلة  الجزائر  أمن والية  تمكنت مصالح 
الشرطة القضائية ألمن المقاطعة اإلدارية ببئر التوتة 
السطو على  تفكيك شبكة إجرامية مختصة في  من 

المنازل و سرقة المحالت التجارية.
قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة 
 04 توقيف  من  الفرقة  ذات  عناصر  مكنت  إقليميا 
أشخاص متورطين في القضية فيما يبقى أحدهم في 
التحريات في القضية حسب  حالة فرار.كما كشفت 
بيان صدر عن خلية اإلعالم واالتصال بذات المصالح 
أمس عن ضلوع المشتبه فيهم في عدة قضايا مشابهة 
الوطني، من خالل تعرف  الدرك  بإقليم اختصاص 
الضحايا على مرتكبي عمليات السطو محل التحقيق، 
من ضمنهم مواطن سلب منه مبلغ مالي قدره 300 
اقتحام مسكنها واالستيالء  تم  مليون سنتيم و عائلة 
على المجوهرات، علما ان  التحريات تبقى متواصلة 
اعتبارا لوجود معطيات موثوقة بخصوص ضحايا 
سيتم  القانونية،  اإلجراءات  استكمال  بعد  آخرين.و 
تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن 
قضية تكوين جماعة أشرار لغرض اإلعداد إلرتكاب 
جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد الليل 

و استحضار مركبة مع محاولة السرقة.
حياة �سرتاح

بجاية:

�صدور اأمر بالإيداع يف حق 
متورط يف �صرقة حمالت جتارية

األول  الحضري  باألمن  الشرطة  عناصر  تمكنت 
من  األسبوع  هذا  خالل  بجاية  والية  ألمن  التابعة 
يحترف  سنة   23 العمر  من  يبلغ  بشخص  اإلطاحة 
جاءت  العملية  التجارية.تفاصيل  المحالت  سرقة 
بعد تعرض محليين تجاريين كائنين بنهج األصوار 
مجهولين،  من طرف  بالكسر  للسرقة  بجاية  بمدينة 
الخارجية  األبواب  على  الفاعلون  إستولى  أين 
والنوافذ وجميع األغراض الموجودة داخل المحالت 
التجارية، الفرقة المحققة فور تسجيل الشكاوى تنقلت 
إلى عين المكان وباشرت عمليات المعاينة الميدانية 
والتقنية، والتي سمحت بالتعرف على الفاعل وتحديد 
هويته من خالل نظام التعرف اآللي على البصمات 
إعترف  والذي  فيه  المشتبه  توقيف  ليتم  أفيس"   "
جزائي  ملف  أنجز  وقد  السرقة،  عمليات  بإرتكابه 
وتم  بالكسر،  السرقة  قضية  فيه ألجل  المشتبه  ضد 
تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة 
18 شهر حبس  الفوري صدر ضده عقوبة  المثول 
نافذ وغرامة مالية قدرها 50000 دج مع أمر إيداع.
حياة �سرتاح

البي�ض:

حجز كمية من املخدرات 
وتوقيف امل�صتبه فيه

تمكنت عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية البيــض ، من حجز  15  كبسولة من 
نوع كلوراكسان تركيز 10 ملغ و 0,22 غرام من 
المخدرات و مبلغ مالي من عائدات الترويج وتــوقف 

المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة.
عناصر  تحصل  إثــر  القضية،  حيثيات  تعــود 
المصلحة الوالئية للشرطة القضائية على معلومات 
مؤكدة مفـادهـا وجود شخص يـقـوم بتخزين وترويج 
مسكنه  بإستغالل  العقلية  المؤثرات  و  المخدرات 
العائلي ، عليه تم تحديد هوية المشتبه فيه و إستصدار 
 ، إيجابية  نتائجه  كانت  التي  و  مسكنه  بتفتيش  إذن 
كلوراكسان  نوع  من  كبسولة   15 حجز  من  مكنت 
تركيز 10 ملغ و 0,22 غرام من المخدرات و مبلغ 
مالي من عائدات الترويج قدره: 11ألف و 300 دج  
إلى مقر المصلحة  وفتح تحقيـــق  ليتــم تحويلـه   ،

في القضيــة.
بعد استكمال اإلجراءات القانونية ، تـم تقديم المشتبه 
فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض،  أيــن 
نافذة مع اإليداع  صدر في حقه حكم بعامين حبس 
 100 قدرها:  مالية  و غرامة  العقابية  المؤسسة  في 

ألف دج.
حياة �سرتاح

م�شتفيدة من انتعا�ض الطلب ال�شيني

خام برنت يتجاوز 
88 دولرا للربميل

في  طفيفا  ارتفاعا  الخام  النفط  أسعار  ارتفعت 
مدعومة   ، الثالثاء  أمس  اآلسيوية  التعامالت 
في  للنفط  مستورد  أكبر  الصيني  الطلب  بانتعاش 
العالم، وعلى ضوء التوقعات االقتصادية العالمية 
برنت  خام  الشركات.وصعد  أرباح  صدور  قبيل 
بينما  للبرميل،  دوالر   88.24 إلى  سنتات  خمسة 
 13 األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  ارتفع 

سنتا إلى 81.75 دوالر للبرميل.
وبدأت أسعار النفط الخام في األسواق هذا العام، 
على ارتفاع إذ أظهرت الصين التي لم تعد تعمل 
الشراء،  من  المزيد  بقيود كورونا، عالمات على 
فيما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة 

على روسيا قد تؤدي إلى شح اإلمدادات.
للبترول  اآلجلة  العقود  إلى  المستثمرون  وعاد 
تراجع  مع  عامين،  من  أكثر  منذ  معدل  بأسرع 

المخاوف من انكماش دورة األعمال العالمية.
يذكر أن المتعاملين يراقبون هذا األسبوع المزيد من 
بيانات األعمال، التي قد تشير إلى قوة االقتصادات 

العالمية خالل موسم تقارير أرباح الشركات.
حياة �سرتاح

تزامنا مع اليوم العاملي لهذا الداء

طبعة �صاد�صة
 ل�صالون الإعالم 

حول مكافحة ال�صرطان 
مطلع فيفري الداخل

أعلنت جمعية "األمل" لمركز بيار وماري كوري, 
في بيان لها أمس الثالثاء, عن تنظيم الطبعة السادسة 
لصالون اإلعالم حول مكافحة داء السرطان, من 
2 إلى 4 فيفري القادم, بقصر المعارض بالصنوبر 
اليوم  بمناسبة  العاصمة(, وذلك  )الجزائر  البحري 

العالمي للسرطان.
بالشراكة  ينظم  الذي  الصالون  أن  البيان  وأوضح 
مع وزارة الصحة تحت شعار: "لنكن كلنا على علم 
الفاعلين  لكل  السرطان", سيكون "موعدا  بمرض 
هامة  "فرصة  وكذا  الداء"  هذا  مكافحة  مجال  في 

إلعالم كل المواطنين حول هذا المرض«.
سيمكن  الصالون  أن  إلى  المصدر  ذات  وأشار 
وعائالتهم  والمصابين  عامة  العريض  للجمهور 
مهنيين  مع  "التواصل  من  الخصوص  وجه  على 
وتوجيههم  إلعالمهم  مستعدين  ومختصين 
وفحصهم", كما يمكن لألولياء الذين يودون فحص 
لهم",  مخصص  جناح  في  بذلك,  القيام  أبنائهم, 
ناهيك عن تقديم نحو 20 محاضرة تتعلق بمواضيع 
"األكل الصحي, الرياضة, مكافحة التدخين والعناية 
النفسية«.أما بخوص المهنيين الفاعلين مباشرة في 
مجال مكافحة السرطان من أطباء ومختصين في 
األورام السرطانية ومسؤولي الصحة بعدة واليات, 
ببعضهم  "لاللتقاء  لهم  مناسبة  الصالون  فسيكون 
المحاضرات  إلقاء  خالل  و  االجنحة  في  البعض 
العلمية, التي ستسلط الضوء أساسا على مواضيع 
والبروستاتة  والثدي,  الدم  "سرطانات  بينها  من 
غرار  على  أخرى  مواضيع  عن  ناهيك  والرئة", 
"الغدة الدرقية وسرطانات األطفال والبنكرياس«.

الصالون سيعرف حضور  أن  الى  البيان  وخلص 
السرطان  مكافحة  مجال  في  ناشطة  جمعيات 

ومساعدة المرضى, من مختلف أنحاء الوطن.
حياة �سرتاح

�شيعرف م�شاركة 38 موؤ�ش�شة جزائرية، علي باي نا�شري:

معر�ض اخلرطوم فر�صة لل�صراكة 
ال�صيدلنية والت�صدير

اعترب نائب رئي�ض اجلمعية الوطنية للم�شدرين اجلزائريني علي باي نا�شري، تواجد اجلزائر 

يف الن�شخة الـ40 ملعر�ض اخلرطوم الدويل هو يف املقام الأول تعبري عن الإرادة ال�شيا�شية 

لتطوير �شراكات مثمرة مع ال�شودان و فر�شة للمتعاملني القت�شاديني اجلزائريني احلا�شرين 

للتعريف بتنوع العر�ض اجلزائري.

الإطاحة بامراأة �صمن �صبكة 
ترويج املخدرات"الت�صو�صنة" بالقبة

لفائدة امل�شتخدمني ال�شبيهني يف خمتلف الأ�شالك والرتب

م�صابقة توظيف جديدة يف �صفوف الأمن الوطني 
مسابقة  عن  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت 
مختلف  في  الشبيهين  المستخدمين  لفائدة  توظيف 

األسالك والرتب، تتضمن قرابة 300 منصب.
وأفاد بيان  للشرطة "المديرية العامة لألمن توظف 
طريق  عن   ،2022 سنة  بعنوان  مصالحها  لفائدة 
في  الشبيهين  للمستخدمين  واإلختبارات  المسابقات 

مختلف األسالك والرتب«.
بفيسبوك  الرسمية  صفحتها  عبر  الشرطة  ونشرت 

وعددها  المطلوبة  والرتب  التوظيف  شروط  أمس 
باإلضافة إلى مكان ونمط التوظيف، يمكن االطالع 

عليه.
وكانت نفس الجهة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري 
عن إطالق مسابقة توظيف لفائدة األعوان المتعاقدين 
في رتبة عامل مهني من المستوى األول، بموجب 

عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي.
حياة �سرتاح
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