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تطرقت برقية لوكالة األنباء الجزائرية إلى 
االنجازات التي حققتها البالد في السنوات الثالثة 
األخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون، هذا نصها:
تمكنت الجزائر خالل السنوات الثالث الماضية، 
تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

من تحقيق تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة، 
أساسها انتقال سياسي سلس يراعي المبادئ 

الدستورية واإلرادة الشعبية وطفرة اقتصادية مبنية 
على تثمين القدرات الوطنية وتحرير المبادرات 

والطاقات الشبانية.
وحظيت هذه التجربة بإشادة دولية واسعة من 
طرف عديد الهيئات األممية ومخابر البحث 
المختصة التي أجمعت عبر مختلف التقارير 

والمالحظات الصادرة عنها على التنويه بالنتائج 
اإليجابية للورشات اإلصالحية التي باشرها السيد 
عبد المجيد تبون عقب انتخابه رئيسا للجمهورية 
في ديسمبر 2019، وذلك من خالل استراتيجية 

شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة التف 
حولها الشعب الجزائري ومختلف القوى الحية في 

البالد.
وقد أعطى الرئيس تبون، في أول خطاب له 
بعد أدائه لليمين الدستورية، أهم محاور هذه 

االستراتيجية التي قال إن الهدف منها هو "استعادة 
الشعب لثقته في دولته وااللتفاف حولها بغية 

ضمان استقرارها ومستقبلها" مع استعادة هيبة 
الدولة من خالل "ترتيب األولويات واالستجابة 

للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير 
الجذري لنمط الحكم".

وقد انطلقت الورشة الكبرى الستعادة هيبة الدولة 
من خالل استكمال البناء المؤسساتي توازيا مع 
أخلقة الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد 

وتكريس استقاللية العدالة التي تواصل حربها على 
من تسببوا في اإلضرار بالمؤسسات ونهبوا المال 

العام، حيث وصلت البالد بمؤسساتها وهيئاتها 
الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة 

في الحاضر واألمل في المستقبل.
وارتسمت تلك المعالم الناصعة للجزائر الجديدة 
في سنة 2022 من خالل تجسيد أزيد من 80 

بالمائة من االلتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، 
حيث تجاوزت البالد بذلك مراحل مهمة وحققت 

األصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة وهي 
مكانتها المستحقة والطبيعية.

وتحقق المسار الشائك إلعادة البناء في ظرف 
زمني وجيز ومناخ جيو-سياسي واقتصادي 
عصيب عن طريق جو توافقي هيأ له رئيس 

الجمهورية بمباشرة مشاورات موسعة مع جميع 

الشركاء السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين 
من أجل تحقيق توافق حول القضايا الوطنية 

المهمة وتكوين جبهة وطنية يشارك فيها الجميع 
لرفع مختلف التحديات التي تجابهها الجزائر 

باقتدار.
وواصلت الجزائر الجديدة خالل هذه السنة تشييد 
أركانها بمؤسسات دستورية قوية تضمن تجسيد 

مبادئ الديمقراطية التشاركية واالستقاللية وسيادة 
القرار ومحاربة الفساد، حيث أشرف رئيس 

الجمهورية على تنصيب أعضاء المجلس األعلى 
للشباب وأعضاء المجلس األعلى للطاقة، باإلضافة 

إلى تنصيب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، 
التي تعد من بين أهم التعهدات التي سعى الرئيس 

تبون لتحقيقها ميدانيا بهدف استرجاع ثقة المواطن 
اعتمادا على مراقبة عمل المسؤولين والسهر 
على تنفيذ القرارات الحكومية وتطبيق قوانين 

الجمهورية.
ويأتي تنصيب هذه الهيئات الدستورية، بعد تلك 
التي ترسمت أو تجددت هياكلها خالل العامين 

األولين لعهدة الرئيس تبون، والمتعلقة بالسلطات 
الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك في 

إطار إعادة بناء مؤسسات تحظى بثقة الشعب 
وتحفظ حقوقه وتكرس الحريات العامة.

ولقي هذا المسعى تنويها خاصا من طرف الدول 
األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة التي أجمعت لدى استعراضها الشهر 
الماضي للتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر، 

على اإلشادة بنجاح الجزائر في التأسيس لبناء 
مؤسساتي صلب بنهج ترقية الحقوق األساسية 

والحريات العامة وأبرزت نجاعة الورشات 
اإلصالحية المفتوحة لترقية هذه الحقوق.

وبخصوص الطابع االجتماعي للدولة، فقد أكد 
رئيس الجمهورية بأنه "عقيدة راسخة لن نتخلى 

عنها" من خالل التدابير الكفيلة بدعم القدرة 
الشرائية للمواطن، رغم الظرف االقتصادي 

الصعب الذي أفرزته تداعيات األزمة الصحية 
العالمية.وقد وعد رئيس الجمهورية في ثالث لقاء 
له مع والة الجمهورية شهر سبتمبر الماضي بأن 

سنة 2023 ستكون حافلة بإجراءات جديدة تصب 
في صالح المواطن البسيط، الذي قال أنه "يظل 

األولوية ومحور اهتمام الدولة".
وقد عزز مشروع قانون المالية لسنة 2023 

المكاسب االجتماعية من خالل إجراءات تحسين 
القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم المواد 

ذات االستهالك الواسع، ورفع األجور دون أن 
يتضمن إدراج أي ضرائب جديدة، كما سمحت 

التدابير العملية في مجال محاربة كل أشكال 
المضاربة التي اثقلت كاهل المواطن، من إعادة 

األمور إلى نصابها بعد ان استقرت عمليات 
التموين ووفرة المواد.

وقد أمر الرئيس تبون بالتحضير للنصوص 
التطبيقية التي ستسمح برفع األجور ومنح التقاعد 
ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية 

بداية من يناير المقبل.وتم قبل ذلك، بأمر من 
رئيس الجمهورية، إعفاء جميع األشخاص الذين 

يتقاضون أجورا ال تتجاوز 30 ألف دج من 
الضريبة على الدخل اإلجمالي، فضال عن تخفيض 

معدل الضريبة على الدخل اإلجمالي لفائدة أكثر 
من 9 ماليين شخص.وإجماال، فقد تجاوزت 

قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويالت 
االجتماعية 5000 مليار دج، ويشمل ذلك 

التحويالت المباشرة والضمنية معا.

اختتمت أمس، أشغال الملتقى الدولي األول حول "حق المواطن في 
الوصول الى القضاء الدستوري في ضوء األنظمة المقارنة", بإشادة 

المشاركين بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر النواة 
األساسية لدولة الحق والقانون.

وفي التقرير العام حول الملتقى الذي جرت أشغاله على مدار يومين 
بقصر األمم, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 

وبمناسبة الذكرى األولى لتأسيس المحكمة الدستورية, تمت اإلشادة 
بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر "النواة األساسية 

لدولة الحق والقانون, بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها ضمن 
الهرم المؤسساتي الوطني, في ظل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس 

الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020".
كما أشاد المشاركون الذين مثلوا العديد من الهيئات الدستورية في الدول 

الشقيقة والصديقة, بمحتوى التعديل الدستوري واعتبروه "لبنة أساسية في 
بناء جزائر جديدة قوامها الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات".
ونوه ممثلو الهيئات الدستورية بالتجربة الجزائرية في مسألة رقابة مدى 

دستورية األحكام التشريعية أو التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الدستورية, 
مؤكدين ان هذه اآللية تعد "أداة لتحقيق تعاون وتكامل في عمل السلطات 

العامة في الدولة وتفعيل عملية الرقابة".
وأضاف المشاركون في ذات التقرير, أن من شأن هذا التعاون بين 

السلطات أن "يضفي مرونة على مبدأ الفصل بين السلطات بهدف حماية 
الحقوق والحريات األساسية للمواطن"، كما نوه المشاركون بالحصيلة 

اإليجابية لعملية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر وذلك منذ دخول هذه 
اآللية حيز التنفيذ وإلى غاية اليوم.

وبذات المناسبة, جدد رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, في كلمة 
ختامية تالها نيابة عنه, عضو المحكمة عمار بوضياف, ثناءه لرئيس 

الجمهورية نظير رعايته السامية لهذا الحدث, مضيفا أن هذا األمر "يعكس 
حرص السلطات العليا في البالد على ترقية العدالة الدستورية باعتبارها 

نواة اساسية لدولة الحق والقانون وللقيم السامية التي مهد لها التعديل 
الدستوري".

وقد شهد الملتقى الذي انطلقت أشغاله اول أمس بحضور رئيس المجلس 
الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي والوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان 
والمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية و القضائية, 

بوعالم بوعالم, بمداخالت لرؤساء وقضاة المحاكم الدستورية ولمختصين 
في القانون الدستوري, وصفها رئيس المحكمة الدستورية برفيعة المستوى.

وتم خالل الملتقى عرض بعض التجارب الدولية, على غرار التجربتين 
التركية واألنغولية, في ضمان توفير شروط وصول المواطنين إلى القضاء 
الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم األساسية, كما تم التطرق إلى التجربة 

الجزائرية في مجال الطعون االنتخابية.
وتم أيضا عرض التجارب المصرية والبينينية واألندونيسية والكورية 

الجنوبية في مجال الحجية المطلقة لألحكام ووصول المواطن إلى القاضي 
الدستوري وحماية حقوقه, إلى جانب التطرق إلى موضوع وصول المواطن 

إلى المحكمة الدستورية الجزائرية من خالل وسيلة الدفع بعدم الدستورية.
وقد حاول المشاركون في هذا الملتقى الدولي توضيح كيفية وصول 

المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال 
بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات 
وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.وقد شارك 

في أشغال الملتقى محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم وكذا 
ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية واإلقليمية للقضاء الدستوري, الى 

جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.
ع.ط

واأج

وكالة الأنباء اجلزائرية ت�سلط ال�سوء على اإجنازات الرئي�س تبون

اجلزائر متكنت من حتقيق جتربة دميقراطية وتنموية رائدة

اأ�ساد بالروح الوطنية ونبل الأخالق 

الريا�سية للراحل 

رئي�س اجلمهورية يعزي 
عائلة الفقيد حمفوظ قرباج

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة 
تعزية إلى عائلة محفوظ قرباج الذي وافته المنية أمس، 
عن عمر ناهز الـ69 عاما، أشاد فيها بالروح الوطنية 

للفقيد فيما تولى من وظائف ومسؤوليات وتعلقه باقتدار 
بنبل األخالق الرياضية.

وجاء في رسالة التعزية: "قضت مشيئة المولى تبارك 
وتعالى أن يرحل عن دنيانا المغفور له بإذن هللا محفوظ 

قرباج، الذي نفقد بانتقاله إلى جوار رب العزة إحدى 
الشخصيات المتميزة، فلقد أثرى الراحل مساره المتواصل 

في عالم الرياضة، حيث اضطلع باقتدار بمهامه مسيرا 
متعلقا بنبل األخالق الرياضية وحريصا على تطوير 

كرة القدم والرفع من مستواها، مثلما يشهد به رصيده 
على مدى سنوات طويلة، والذي عززه بما عرف عنه 
من محامد وكفاءة وروح وطنية فيما تولى من وظائف 

ومسؤوليات ومن موقعه مديرا للمطبعة الرسمية".
وأضاف رئيس الجمهورية قائال : "و أمام هذا المصاب 

األليم، أتوجه إليكم وإلى األسرة الرياضية بأخلص 
التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز 

وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. عظم هللا أجركم 

وأحسن عزاءكم. إنا هلل وإنا إليه راجعون".
ق. و

ارتكبتها جماعات م�سلحة مبنطقة 

كي�سي�س يف �سمال كيفو

اجلزائر تدين ب�شدة 
املجزرة املرتكبة 

يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

أدانت الجزائر بشدة المجزرة التي ارتكبتها جماعات 
مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث 

تشكل الخسائر الفادحة من األرواح البشرية تحديا 
قويا لمتطلبات حماية المدنيين في مناطق الصراع"، 

حسب ما ورد أمس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان أن الجزائر تدين بشدة المجزرة المروعة 
التي ارتكبتها جماعات مسلحة بمنطقة كيشيش في 
شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث 

تشكل الخسائر الفادحة من األرواح البشرية تحديا قويا 
لمتطلبات حماية المدنيين في مناطق الصراع.وأضاف 

ذات المصدر في ظل هذه الظروف الصعبة, تتقدم 
الجزائر بأصدق التعازي ألسر وأهالي الضحايا وتتمنى 

الشفاء العاجل للجرحى مؤكدة تضامنها مع شعب و 
حكومة الكونغو.

وخلص البيان الى أن الجزائر التي تؤكد على ضرورة 
احترام القانون الدولي اإلنساني في جميع الظروف, 

تدعو مختلف أطراف النزاع إلى الهدوء وضبط النفس 
ومواصلة الحوار بهدف إيجاد حل سلمي لألزمة 
الراهنة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ع.ط
امللتقى الدويل حول حق املواطن يف 

الو�سول اإىل الق�ساء الد�ستوري

الرئي�س تبون ي�شتقبل 
روؤ�شاء الوفود امل�شاركة 
استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس، 

بالجزائر العاصمة, رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى 
الدولي األول حول "حق المواطن في الوصول إلى 

القضاء الدستوري في ضوء األنظمة المقارنة".وحضر 
االستقبال، عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، وعبد 

العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية وبوعالم 
بوعالم مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون 
القانونية والقضائية.                                  ع. ط

اإ�سادة دولية بالتجربة اجلزائرية يف تاأ�سي�س املحكمة الد�ستورية 

التعديل الد�شتوري الأخري لبنة اأ�شا�شية يف بناء جزائر جديدة



تحتضن الجزائر ابتداء من نهار اليوم وعلى مدار 
يومين، أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول 

السلم واألمن في إفريقيا، وتأتي الندوة التي سيتم 
تنظيمها بوالية وهران، تحت عنوان: "دعم األعضاء 

األفارقة الجدد في مجلس األمن لألمم المتحدة في 
التحضير لمعالجة مسائل السلم واألمن في القارة 

اإلفريقية"، حيث اوردت وكالة األنباء الجزائرية أنه 
من المنتظر أن تعرف الندوة "مشاركة رفيعة المستوى 

خاصة على المستوى الوزاري للدول األعضاء في 
مجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، وكذا األعضاء 
األفارقة في مجلس األمن لألمم المتحدة، وكذا خبراء 

وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة األمم المتحدة".
وتؤدي الجزائر دورا بارزا في الدفاع عن التمثيل 
اإلفريقي في األمم المتحدة، خاصة وأنه من أبرز 

أهداف هذه الندوة، تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس 
السلم واألمن االفريقي واألعضاء األفارقة في مجلس 

األمن لألمم المتحدة في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق 
بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة إلفريقيا 
أثناء عملية صنع القرار في مجلس األمن األممي 

بشأن قضايا السلم واألمن المتعلقة بالقارة، ولقد سبق 
للجزائر قد دافعت بشراسة على حق الدول اإلفريقية في 
التمثيل بهذه الهيئة، وهو ما رافع لصالحه الممثل الدائم 

للجزائر لدى األمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، مؤخرا، حين تحدث عما 
أسماه ضرورة معالجة الظلم التاريخي، الذي تعرضت 

له القارة اإلفريقية بسبب الخلل المستمر في التشكيلة 
الحالية لمجلس األمن. في غياب تام الفريقيا في مسار 

اتخاذ القرارات الدولية بشأن مسائل السلم واألمن 

الدوليين، مؤكدا رفض الجزائر لتغييب القارة اإلفريقية  
بدون وجه حق في اتخاذ القرارات الدولية، خاصة 

بالنسبة للمسائل والقضايا المتعلقة بالمنطقة األفريقية.
وينتظر في سياق آخر، أن تناقش الندوة مسألة إسكات 

البنادق في افريقيا من خالل نزع السالح والسيطرة 
على انتشار األسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة 
وكذا معالجة آفة اإلرهاب والتطرف العنيف باإلضافة 

إلى مواضيع متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات، حيث 
ينتظر ان يكون للجزائر دور فعال في إنجاح هذه 
الندوة بالنظر إلى ريادة تجربتها في مجال مكافحة 
اإلرهاب ونجاحها الباهر في تحقيق المصالحة بين 

عديد االطراف المتخاصمة في دول الجوار، من خالل 
دعم مسار االستقرار وتثبيت الحلول السياسية في بلدان 

الجوار ما يجعل منها مرجعا دبلوماسيا هاما .  

ثمنت المجموعات البرلمانية لمجلس األمة, أمس, خالل جلسة علنية مخصصة 
لمناقشة نص قانون المالية لـ 2023 ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, 

بحضور وزير المالية ابراهيم جمال كسالي وأعضاء الحكومة، مواصلة الدولة 
لجهودها من خالل نص قانون المالية لسنة 2023 للمحافظة على الدعم, تكريسا 

لطباعها االجتماعي.
وفي هذا اإلطار, أثنى عضو مجلس األمة ورئيس كتلة حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي، عفيف سنوسة، على الخيارات االستراتيجية للدولة وْفق التوّجَهاِت 
الجديدِة والرؤيِة االستشرافية لرئيس الجمهورية، فيما حيا المؤسسة العسكرية وكافة 

َسات الجمهورية، على المجهودات الجبارة في سبيل حماية الوطن من كل  ُمؤسَّ
المخاطر والتهديدات، من أجل تثبيِت دعائم االستقرار السياسي الذي ننعم به بفضل 

اًل وبفضل ُشرفاء الوطن والمخلصين. هللا تعالى أوَّ
وأضاف المتحدث قائال، إن الرئيس عبد المجيد تبون اْسَتَطاَع منذ مطلع 2020 
إطالَق برنامٍج شامٍل إلحداِث التغييِر المنشوِد وتحقيِق التنميِّة المستديمِة وتْوِحيِد 
القوى السيّاسيّة والمجتمعيّة الحيّة حوَل َمْشروِعه الطُموح، كما أن الوقائُع َبًيّنْت 

أّن عودَة الجزائر إلى الواجهة ِالدوليِة للَِعِب األدواِر الريّاديّة قد أضحى واقًعا 
ملموًسا وحقيقًة ماثلًة للَعَيان، بعدَما َفَرَضْت بالُدنا منطَق النديّة في التَعاُمِل مع 

الّدوِل والُحُكوَماِت، وعلى ُمْسَتَوى التعاوِن االقتصادِي مع ُمْخَتلَِف األطراِف وتْنويِع 
راكاِت المـُْرِبحة والخاّلقة للثْروة.  الُشركاِء في إطار الشَّ

وبالمقابل دعا الحكومة إلى حّل معضلة االتصال المؤسساتي بما تملكه من وسائل 
وإمكانيات، لمواكبة التحوالت الرقمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 

المتسارعة في الجزائر والعالم. وكذا ضرورة اتّباع أنجع أساليب الشفافية في 

التسيير وإجراءات حذرة في مجال االنفاق العمومي واستغالل الوفرة المالية لخلق 
اقتصاد منتج وتنافسي.

بدوره، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني, أحمد الصالح 
لطيفي, أن   حيث أن الزيادات الملحوظة في ميزانية 2023 جاءت نتيجة توسيع 
دائرة الدعم االجتماعي, خدمة للمواطن، كما لفت إلى أهمية الزيادات في ميزانية 
العام المقبل والموجهة لتحسين الشبكة االستداللية للرواتب واألنظمة التعويضية 

للموظفين واستحداث منحة البطالة ورفع منح وعالوات التقاعد وكذا رفع حصص 
التخصيص الموجهة لصندوق الضمان للجماعات المحلية.

وثمن رئيس المجموعة البرلمانية لألحرار, الطاهر لزرق بدوره اتجاه الدولة, 
من خالل قانون المالية لسنة 2023, الرامي الى المزيد من الدعم االجتماعي بما 
يحافظ بالدرجة األولى على القدرة الشرائية للمواطن. ولفت أن الزيادات التي تم 
رصدها في ميزانية 2023 انصبت اساسا في صالح المواطن والسيما من اجل 

ادماج الشباب المتعاقد.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, ساعد عروس, فقد عبر عن ارتياحه 

لحزمة التدابير الواردة في قانون المالية ل2023 والتي تصب كلها في صالح 
المواطن, السيما لتحسين قدرته الشرائية. ولفت ان الدولة عبأت موارد مالية 

كبيرة, هي األضخم في تاريخ البالد, من خالل مشروع هذا القانون وذلك من أجل 
انجاح االقالع االقتصادي, مع ضمان خلوها عن اية زيادة على المواد االستهالكية 

األساسية والطاقوية. وأضاف أن قانون المالية الجديد أكد أن "الطابع االجتماعي 
للدولة هو خط أحمر في ظل جزائر الجديدة". 

عزيز.ط
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حتت�سن ابتداء من اليوم ندوة رفيعة حول ال�سلم بالقارة

�جلز�ئر مرجع دبلوما�سي هام حلفظ �لأمن يف �إفريقيا
�سارت اجلزائر خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية على نهج قاعدة ثابتة، اأ�سا�سها دبلوما�سية حكيمة تر�سخ عودتها 

القوية اإىل ال�ساحة الدولية الإقليمية، وجتعل كلمتها م�سموعة بني كربيات العوا�سم، فقد جنحت الآلة الدبلوما�سية 

اجلزائرية يف حتقيق التوافق حول كربيات امل�سائل واأعقدها، خا�سة ما تعلق منها بامللفات الإفريقية فكان لها دور 

بارز يف حل النزاعات بف�سل �سيا�ستها الر�سينة، كما �سمحت جتربتها الرائدة يف مكافحة الإرهاب بدعم اجلهود 

القارية للق�ساء على هذه الآفة، فكانت مرجعا لعديد الدول الإفريقية التي تعي�ش او�ساعا غري م�ستقرة.

اإميان. �ش

بوغايل ي�ستقبل �سفري 

�سلطنة عمان باجلزائر

حمادثات حول �سبل تعزيز 

�لتعاون بني �لبلدين
استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني, 

ابراهيم بوغالي، أمس, مع سفير سلطنة عمان 
بالجزائر, سيف بن ناصر راشد البداعي, سبل 

تعزيز التعاون بين البلدين، السيما العناية 
بالجانب البرلماني, حسب ما أورده بيان 

للمجلس.
وأوضح بوغالي أن "سلطنة عمان بلد شقيق 

تجمعه بالجزائر قواسم مشتركة عديدة، السيما 
من حيث التاريخ والثقافة, كما يتقاسم البلدان 

مواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا 
المطروحة على الساحة الدولية".

وبالمناسبة, دعا بوغالي إلى "استغالل هذه 
القواسم لدفع التعاون الثنائي وتنويعه على 

الصعيد االقتصادي مع إيالء مزيد من العناية 
بالجانب البرلماني الذي يبقى بحاجة إلى 

إنعاش" .وأبرز في ذات السياق أن تنصيب 
مجموعة للصداقة مع سلطنة عمان من شأنه 

أن "يرتقي بالتعاون في هذا الشق إلى المستوى 
المنشود".

من جهته, أكد السفير العماني "حرص بالده 
على تطوير عالقاتها مع الجزائر", مؤكدا أن 

"اللجنة المشتركة للتشاور السياسي التي ستنعقد 
شهر مارس المقبل, ستكون فاتحة آلفاق جديدة 
من التعاون الثنائي، خاصة وأن لسلطنة عمان 
استثمارات قائمة في المجال الطاقوي بالجزائر 

وهي عازمة على توسيعها لتشمل مزيدا من 
القطاعات".

ع.ط
يف اإطار ت�سهيل عملية 

مراجعة القوائم النتخابية

 �ل�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة 
لالنتخابات تتيح �إمكانية 

�لت�سجيل عن بعد
ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، 

أمس، بإمكانية المواطنين، في اطار 
المراجعة الدورية للقوائم االنتخابية، التسجيل 

األولي عن بعد في القوائم االنتخابية البلدية 
عبر موقعها االلكتروني الرسمي، وأوضحت 

السلطة في بيان لها أنه "يمكن للمواطنات 
والمواطنين الولوج الى موقع السلطة 

المستقلة عبر الرابط اآلتي:
 https://services.ina-elections.dz/register 

لتسجيل األولي عن بعد في القوائم االنتخابية 
البلدية في اطار المراجعة الدورية للقوائم 

االنتخابية" التي انطلقت يوم األحد الماضي 
وتتواصل إلى غاية 14 ديسمبر.

 كما ذكرت السلطة بأن مكاتب اللجنة البلدية 
المعنية بمراجعة القوائم االنتخابية "تبقى 

مفتوحة طيلة أيام األسبوع ماعدا الجمعة، 
من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة 

والنصف مساء".
وأوضح بيان الهيئة فيما يتعلق بالمواطنين 

المقيمين في الخارج، انه " يتعين عليهم 
التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو 
القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس 
إلجراءات"، أما بالنسبة للمواطنين 

والمواطنات غير المسجلين في القوائم 
االنتخابية والبالغين ثمانية عشر سنة كاملة 
يوم 31 ديسمبر 2022، فانهم "مدعوون 
لطلب تسجيل أنفسهم ببلدية محل إقامتهم 

على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم 
االنتخابية التي تعمل تحت إشراف السلطة 

الوطنية المستقلة لالنتخابات".
لتضيف بالنسبة للناخبات والناخبين الذين 

غيروا مقر إقامتهم أن عليهم " التقرب من 
اللجنة البلدية لمراجعة القوائم االنتخابية 

ببلدية مقر اقامتهم الجديدة من أجل إعادة 
تسجيلهم، حيث يجب أن يرفق طلب 

التسجيل في القوائم االنتخابية البلدية بوثيقة 
اثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل 

اإلقامة".
إيمان. س

املجموعات الربملانية مبجل�ش الأمة تثمن التدابري الورادة فيه

ن�س قانون �ملالية لـ 2023 كّر�س �لطابع �لجتماعي للدولة

سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع 
برنامج تكويني لفائدة 50.000 مهندس وحاملي 

شهادتي الليسانس والماستر في اإلعالم اآللي بحلول 
جوان 2025، وذلك بهدف تعزيز تكوين موارد 

بشرية "مؤهلة" في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال واإلعالم األلي، حسب ما أفاد به 

أمس بيان للوزارة.
وجاء في ذات البيان أنه في إطار "تعزيز تكوين 

موارد بشرية مؤهلة في مجال اقتصاد المعرفة 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واإلعالم اآللي 

والذكاء االصطناعي وإعداد كفاءات عالية وفائقة 

المهارة في هذا المجال وتماشيا مع زمن الرقمنة" 
سطرت الوزارة "مشروع برنامج تكويني لفائدة 

50.000 مهندس وحاملي شهادتي الليسانس 
والماستر في اإلعالم اآللي بحلول جوان 2025".

وأضاف نفس المصدر أنه "طبقا لتوجيهات الوزير 
كمال بداري تم ارسال مذكرة الى رؤساء الندوات 

الجهوية للجامعات لالتصال بمديري مؤسسات 
التعليم العالي بخصوص و ضع برنامج تكويني 

لبلوغ هذا الهدف في أفاق 2025", وتضمنت هذه 
المراسلة "تقديم جملة من المعطيات والمعلومات 

التي تتعلق باحتياجات مؤسسات التعليم العالي في 

مجال التأطير البيداغوجي في تخصص االعالم 
األلي وفي المواد ذات الصلة بهذه الشعبة, وكذلك 

بتعددات الطلبة "المسجلين في هذا التخصص 
بعنوان السنة الجامعية 2022 / 2023 حسب طور 

التكوين وسنة التسجيل.
وتضمنت هذه المذكرة أيضا -يضيف البيان ذاته 

-"احصاء طلبات التوظيف المقدمة من طرف حاملي 
الدكتوراه في اإلعالم األلي" وكذا "حاملي شهادة 
الدكتوراه في اإلعالم األلي غير الموظفين على 

مستوى كل مؤسسة جامعية".
ق. و

يف جمال الإعالم الآيل وبحلول جوان 2025، وزارة التعليم العايل تعلن:

برنامج تكويني لفائدة 50 �ألف مهند�س وحاملي �سهادتي �للي�سان�س و�ملا�سرت



حول  الجهوي  للملتقى  االفتتاحية  كلمته  في  المسؤول  ذات  أوضح 
عدد  أن  مستغانم،  والية  احتضنته  لالستثمار  التحفيزية  المنظومة 
الوكالة  مستوى  على  تسجيلها  تم  التي  الجديدة  االستثمارية  المشاريع 
الجزائرية لترقية االستثمار منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة حيز 
التنفيذ بلغ 233 مشروعا جديدا بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 44 ألف 
لترقية  الجزائرية  للوكالة  العام  المدير  أكد  الصدد  مليون دج.وفي هذا 
االستثمار أن بعض هذه المشاريع هي في إطار الشراكة مع األجانب، 
5.800 منصب  233  توفير زهاء  الـ  المشاريع  مضيفا أن من شأن 
بها  التزم  التي  التعهدات  حسب  االستغالل،  حيز  دخولها  فور  شغل 
المتحدث.وتوقع عمر ركاش أن تتضاعف  المستثمرون، يوضح ذات 
عدد المشاريع المسجلة في األيام المقبلة بالنظر إلى ما تشهده الشبابيك 
الوحيدة للوكالة من توافد للمستثمرين, مشيرا إلى أن الهدف األساسي في 

هذه المرحلة هو العمل معا من أجل ترقية االستثمار وإعطاء دفعة قوية 
لالقتصاد الوطني وتنويعه.وأكد ذات المسؤول عزم السلطات العمومية 
على مواصلة دعم االستثمارات وتحسين مناخ األعمال وتوفير األرضية 
المالئمة الستعادة الحركية االقتصادية, موضحا أن اإلصالحات األخيرة 
تهدف إلى توفير التحفيزات التي تساعد على تحرير المبادرات ودعم 
المقاوالتية.ومن جهته كشف ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية المدير العام للجماعات المحلية, يوسف رومان, عن 
مشروع تمهيدي لقانون جديد يحدد شروط وكيفيات االستفادة من العقار 
االقتصادي الملك الخاص للدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية وهو 
حاليا على مستوى األمانة العامة للحكومة. وأردف قائال أن هذا القانون 
سيصدر مع نصوصه التطبيقية في نفس الوقت مثلما كان الشأن بالنسبة 

للقانون 22-18 المتعلق باالستثمار.

بالمائة   1 نحو  الخام  النفط  أسعار  ارتفعت 
هبطت  أن  بعد  الثالثاء  أمس  تعامالت  خالل 
ما يقارب 4 بالمائة في الجلسة السابقة، ويأتي 
النفط  العقوبات على  تنفيذ  أن خّفف  بعد  ذلك 
بشأن  المخاوف  بحرا  المنقول  الروسي  الخام 
فائض المعروض، في وقت بدأت فيه الصين 
فيروس  بشأن  المفروضة  القيود  تخفيف 

كورونا، ما دّعم توقعات الطلب. 
برنت  لخام  اآلجلة  العقود  أسعار  وارتفعت 
2023-بنحو  فيفري  شهر  -تسليم  القياسي 

0.97 بالمائة إلى 83.48 دوالًرا للبرميل.
غرب  لخام  اآلجلة  العقود  سعر  زاد  كما 
تكساس األمريكي -تسليم جانفي 2023-بنسبة 
للبرميل،  دوالًرا   77.56 إلى  بالمائة   0.82
وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعامالتها، 

تحولت  إذ  تراجع،  على  الماضي،  اإلثنين 
بالمائة   4 بنحو  للهبوط  الخام  النفط  أسعار 
مسجلة أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين، 
بأن  والتكهنات  األمريكي  الدوالر  ارتفاع  مع 
االحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة معدالت 

الفائدة.
وحّددت مجموعة السبع سعًرا أعلى قدره 60 
دوالًرا لبرميل الخام الروسي، بهدف الحد من 
قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، 
لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم باإلجراء حتى 

لو اضطرت إلى خفض اإلنتاج.
الذي  الروسي،  النفط  أسعار  سقف  ويأتي 
واالتحاد  السبع  مجموعة  دول  فرضته 
األوروبي وأستراليا، على رأس الحظر الذي 
يفرضه االتحاد األوروبي على واردات الخام 

الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من 
وبريطانيا. واليابان  وكندا  المتحدة  الواليات 
في  العقوبات  تأثير  السوق  تدرس  وبينما 
-أيًضا- تراقب  كانت  الروسية،  اإلمدادات 
قبالة سواحل  النفط  لناقالت  ازدحاًما مرورًيا 
جديد  إثبات  على  أنقرة  إصرار  مع  تركيا، 
وفق  محللون  وقال  السفن،  لجميع  للتأمين 
تقارير إعالمية دولية: " التهديد بفقدان تأمين 
الحماية والتعويض سيحد من وصول روسيا 
الخام  يقلل صادرات  ما  الناقالت،  سوق  إلى 
بمقدار  أقل  يومًيا،  برميل  مليون   2.4 إلى 
التي  المستويات  يومًيا عن  برميل  ألف   500
ُشوهدت قبل غزو روسيا ألوكرانيا في أواخر 

فيفري من هذا العام".
حياة. �س

تم إبرام 15 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين محليين في مجال 
اختتام  في  أمس،  علم  ما  حسب  الغذائي,  واالبتكار  الغذائية  الصناعة 
الغذائي  واالبتكار  الغذائية  للصناعة  الوطني  للصالون  األولى  الطبعة 

"سيا الجزائر" )قسنطينة 2022(.
إيكسيلنس  "شوزن  مجمع  مدير  العشي،  مهدي  السياق  هذا  في  وأفاد 
التظاهرة االقتصادية  الذي بادر إلى تنظيم الصالون, أن هذه  قروب" 
قد  أيام  أربعة  الثقافة مالك حداد طيلة  دار  فعالياتها بهو  التي احتضن 
توجت بإبرام 15 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين محليين في 

عدة مجاالت تتعلق أساسا بالصناعة الغذائية واالبتكار الغذائي.
وتخص غالبية هذه االتفاقيات صفقات لتموين المؤسسات المتخصصة 
إنتاج  في  تدخل  التي  المحلية  األولية  بالمواد  الغذائية  المواد  إنتاج  في 
البالستيكية  والمواد  التغليف  مواد  وكذا  األلبان  ومنتجات  المعجنات 
المستعملة في الصناعات الغذائية, باإلضافة إلى إبرام اتفاقيات أخرى 
الستحداث فروع لمؤسسات بوالية قسنطينة، حسب ما صرح به ذات 

المتحدث لوكالة األنباء الجزائرية.
كما سجل هذا الصالون توافدا "الفتا" للزوار فاق 4 آالف زائر, حسب 
ما ذكره السيد العشي الذي أشار إلى األهمية التي يمثلها هذا الصالون 
وإبراز  لها  والترويج  محليا  المصنعة  الغذائية  بالمنتجات  للتعريف 

جودتها والتي أصبحت تنافس نظيراتها األجنبية, على حد تعبيره.
وقد شارك في الطبعة األولى لهذا الصالون ما ال يقل عن 30 عارضا 
محليا, حيث كان فرصة سانحة أمام المتعاملين االقتصاديين المحليين 

للترويج لمنتجاتهم في مجال الصناعة الغذائية واالبتكارات الغذائية.
وقد تصدرت أجنحة الصالون منتجات الصناعات الغذائية وطرق حفظ 
المجمدة  والمنتجات  واللحوم  األغذية  ومعالجة  والخضروات  الفواكه 
وكذا التكييف والتغليف، حيث تتوفر عديد المؤسسات الوطنية, خاصة 
وعمومية, على قدرات حقيقية تمكنها من تلبية احتياجات السوق الوطنية 
من جهة وإمكانية التوجه نحو التصدير وتنويع االقتصاد الوطني خارج 

قطاع المحروقات.
وبخصوص التوصيات المنبثقة عن هذا الصالون، فقد أكد المتعاملون 
ظل  في  الصادرات  تعزيز  على"ضرورة  باألساس  فيه  المشاركون 
االستثمار  قانون  صدور  بعد  خاصة  المعتمدة،  والتسهيالت  اآلليات 
القيمة المضافة  النشاط ذات  إلى تطوير قطاعات  الذي يهدف  الجديد, 
الموارد  وتثمين  ومتوازنة  مستدامة  إقليمية  تنمية  وضمان  العالية 
الطبيعية والمواد األولية المحلية وإعطاء األفضلية للتحويل التكنولوجي 

وتطوير االبتكار واقتصاد المعرفة.
ق. و/ و�أج

�إميان. �س
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الإفراج عن قوائم املقبولني بعد 15 فيفري القادم

انطالق ت�سجيالت م�سابقة "الدكتوراه" 
2023 ال�سبت املقبل

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة لتنظيم مسابقة 
االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث "الدكتوراه" لسنة 2023، وحسب الرزنامة 
ذاتها فسيتم فتح األرضية الرقمية "بروغرس" للتسجيل في المسابقة اعتبارا من 

السبت المقبل عل أن تستمر العملية لغاية 19 من الشهر الجاري.
إليداع  الجاري  ديسمبر   25 إلى   20 بين  ما  الفترة  الوصية  الوزارة  وحددت 
ملفات الترشح للمسابقة وكذا تأكيد الخيارات من طرف المترشحين والتي ستكون 
إلكترونيا عبر األرضية ذاتها، على أن تتم مراقبة مطابقة ملفات المترشحين من 
الرقمية على  التدرج عبر األرضية  فيما بعد  بالتكوين  المكلفة  المصالح  طرف 
مستوى المؤسسات الجامعية اعتبارا من 26 ديسمبر 2022 وحتى 02 جانفي 

الداخل.
أما الخطوة األخرى والتي تتعلق بدراسة ملفات الترشح المودعة عبر األرضية 
من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه فسيكون اعتبارا من يوم 03 جانفي 2023، 
وتأكيد  المسابقة  الجتياز  المقبولين  المترشحين  قائمة  عن  اإلعالن  في  لتشرع 
المشاركة وفقا لتواريخ المسابقات خالل الفترة ما بين 04 إلى 06 جانفي 2023، 
النتائج خالل  الغير مقبولين فرصة الطعن في  المترشحين  أمام  على أن يكون 
الفترة ما بين 7 إلى 9 من نفس الشهر والتي ستكون عبر أرضية "بروغرس"، 
ليتم الرّد على المقبولين نهائيا بعد انقضاء هذه المهلة بتاريخ 10 جانفي 2023.
أما بخصوص تواريخ إجراء هذه المسابقة فقد حددت بين 15 جانفي و15 فيفري 
من العام المقبل، ليتم اإلعالن عن النتائج النهائية بعد مصادقة الهيئات العلمية 

المؤهلة في أجل ثالثة أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجرائها.
حياة �سرتاح

 يطمح لت�سدير زهاء 3 ماليني طن

 من املنتجات احلديدية يف 2023

�سادرات مركب "تو�سيايل" 
تتجاوز الـ 800 مليون دوالر 

الكائن ببطيوة بوالية وهران عائدات  الحديد والصلب "توسيالي"  حقق مركب 
تصدير تجاوزت 800 مليون دوالر خالل التسعة أشهر األولى لسنة 2022.

لوكالة  تصريح  في  توبكيوقلو  ألب  اإلدارة  مجلس  عضو  أوضحه  ما  وحسب 
األنباء الرسمية أمس فإن مركب "توسيالي" قام بتصدير أزيد من 1ر1 مليون 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  طفيفة  زيادة  تسجيل  مع  الحديدية  المنتجات  من  طن 
هذه  تصدير  تم  دوالر.وقد  مليون   800 تجاوزت  وبمداخيل   المنصرم  العام 
والكريات  واألسالك  البناء  حديد  في  الخصوص  وجه  على  المتمثلة  المنتجات 
الحديدية واألنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل وغيرها انطالقا من موانئ وهران 
الالتينية  وامريكا  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  من  دول  نحو  ومستغانم  وأرزيو 
1.5مليون طن  إلى تصدير  إليه.وتطمح شركة "توسيالي"  وإفريقيا، كما أشير 
من مختلف المنتجات الحديدية وبلوغ 1 مليار دوالر من عائدات التصدير خالل 
العام الجاري مع العلم أنه تم تحقيق خالل العام المنصرم أزيد من 700 مليون 
دوالر كعائدات من نشاطاتها للتصدير.كما يسعى المركب خالل سنة 2023 إلى 
السوق  تلبية حاجيات  مع  الحديدية  المنتجات  من  3 ماليين طن  تصدير زهاء 

المحلية، وفق عضو مجلس اإلدارة.
حياة �سرتاح

�سندوق املوؤ�س�سات النا�سئة 

متويل ما يفوق 80 �سركة
 نا�سئة جزائرية

مول صندوق المؤسسات الناشئة، حتى نهاية السنة الجارية، ما يفوق 80 شركة 
ناشئة جزائرية متحصلة على عالمة "مشروع مبتكر" وعالمة "شركة ناشئة".

وأكد المدير العام للصندوق عقبة حشاني، في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية 
للمؤسسات  األول  اإلفريقي  المؤتمر  أشغال  في  مشاركته  هامش  على  أمس،  
وتقوم  الخدمة  حيز  حاليا  هي  فيها  االستثمار  تم  التي  الشركات  أن"  الناشئة، 
بتسويق خدماتها وسلعها محليا"، مبديا أمل الصندوق، خاصة بعد هذا المؤتمر 

الهام، رؤية الشركات الممولة تتجه لالستثمار على المستوى القاري.
وأفاد أن الصندوق الذي عزز مؤخرا قدراته التمويلية بموجب اتفاقية مع الخزينة 
العمومية  لتمويل صناديق استثمارية والئية, درس منذ نشأته، في أكتوبر 2020 

، مجموع 350 طلب تمويل, بمعدل دراسة من 20 إلى 25 ملفا في الشهر.
المعنية,  الناشئة  المؤسسة  نوعية  حسب  تمويلية  إمكانيات   3 الصندوق  ويقدم 
أقصى  كحد  سنتيم(  مليون   500( دج  مليون   5 غاية  إلى  التمويل  يتم  بحيث 
السوق  في  حاليا  الموجودة  الشركات  تمويل  و  بدايتها,  في  األولية  للشركات 
تمويلها  فيمكن  الناضجة،  للشركات  وبالنسبة  سنتيم،  مليار   2 الى  تصل  بقيمة 
ب 15 مليار سنتيم كحد أقصى. وتم حتى اآلن تمويل شركات ناشئة عبر 22 
والية متخصصة في 18 مجال نشاط, في اطار مقاربة اقتصادية بحتة, بحيث 

ال يطالب الصندوق هذه الشركات الناشئة بالفوائد وإنما يتعامل معها كشريك.
راس  مقاربة  ضمن  الشركات  في  يستثمر  "الصندوق  قائال:  حشاني  وأوضح 
المال المخاطر , ويدخل  مع الشركات كشريك يتحمل الربح والخسارة, بحيث 

ال يطالب حامل المشروع بالفوائد".
تثبت  التي  الشركات  في  يستثمر  الصندوق  أن  المسؤول  ابرز  ذلك  اثر  وعلى 
الى  التمويالت  تخضع  بحيث  الميدان,  في  قدراتها  وتؤكد  نجاعتها  الدراسات 
"مصفوفة اتخاذ القرار" التي تتضمن عدة شروط، أهمها مدى تجاوب السوق 
مع خصائص الخدمة المطروحة من طرف المؤسسة الناشئة ومدى قدرة حاملي 
المشاريع  على تطوير مشروعهم ومدى قابلية الفكرة للنمو والتطوير على المدى 

القصير، إلى جانب وجود هامش ربحي مالي للمؤسسة.
ق. �إ

�ست�سمح با�ستحداث 5800 من�سب �سعل فور دخولها حيز ال�ستغالل

233 م�سروع م�سجل 
يف اإطار قانون اال�ستثمار اجلديد 

بلغ عدد امل�ساريع امل�سجلة منذ دخول قانون ال�ستثمار اجلديد حيز التنفيذ 233 م�سروعا،وفق ما اأعلن عنه اأم�س، 

املدير العام للوكالة اجلزائرية لرتقية ال�ستثمار عمر ركا�س، الذي اأكد اأنه من �ساأن هذه امل�ساريع ا�ستحداث 5800 

من�سب �سغل فور دخولها حيز ال�ستغالل.

مع بدء تطبيق �سقف �سعر اخلام الرو�سي

اأ�سعار النفط اخلام ترتفع بـ 1 باملائة

اختتام �سالون ال�سناعة الغذائية والبتكار الغذائي: 

اإبرام 15 اتفاقية �سراكة ما بني متعاملني اقت�ساديني حمليني



لوزارة  بيان  حسب  سايحي،  الحق  عبد  وأكد 
بمدراء  جمعه  توجيهي  لقاء  خالل  أمس  الصحة 
بمشاركة  الصحية  والمؤسسات  للواليات  الصحة 
طريق  عن  نظم  المركزية،  اإلدارة  إطارات 
على” ضرورة  بعد،  عن  المرئي  التحاضر  تقنية 
إحداث  بغية  القطاع”،  رقمنة  عملية  في  اإلسراع 
التغيير “اإليجابي المنشود “في الميدان من خالل 

اإلمكانيات  واستغالل  والتوعية  اإلعالم  مضاعفة 
والوسائل التي سخرتها الدولة.«

والتشاور  للحوار  فضاء  »خلق  على  حث  كما 
والتنسيق وتفعيل قنوات للتواصل مع كل الفاعلين 
في قطاع الصحة بما فيهم أعضاء المجالس العلمية 
والطبية إلثراء مخططات العمل وتبني المقترحات 

التي يتم عرضها.«

وبالمناسبة، جدد سايحي، التأكيد على أن »خدمة 
مختلف  على  الحصول  من  وتمكينه  المريض 
مستخدمي  ظروف  وتحسين  الصحية  الخدمات 
الجديدة  الرؤية  ضمن  رئيسا  هدفا  يشكل  القطاع 
القطاع  لبعث قطاع الصحة«، مبرزا »استعداد« 
من أجل »مرافقة المؤسسات العمومية للصحة في 
تنفيذ أي إجراء أو مبادرة تصب في هذا المسعى.«
لقاء  »عقد  بـ  الوزير،  طالب  أخرى،  جهة  من 
وطني لمناقشة النتائج التي تم إحرازها مع إعادة 
التطبيب عن بعد )برعاية واليات الجنوب(  بعث 

لتدعيم األقطاب الطبية.«
وكان سايحي، قد استمع إلى عروض قدمها عدد 
من المسؤولين بالقطاع تمحورت حول » النظافة 
االستشفائية الضرورية على مستوى كافة الهياكل 
الصحية وكذا   تنظيم حمالت توعوية وتحسيسية 
االتصال  وسائط  وتدعيم  الصحي  الوسط  في 
وتنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة حول 

هذا الموضوع.«
عرض  إلى  الصحي  القطاع  مسؤول  استمع  كما 
حول »خطة رقمنة القطاع السيما ما تعلق بالفرز 
يقوم  التي  المعاينة  بعد  المستعجلة  للحاالت  اآللي 
بها طبيب االستقبال للحاالت الوافدة على مصالح 
االستعجاالت«، إلى جانب أهمية تنظيم يوم وطني 
حول صيانة المعدات الطبية، حيث أعلنت المديرة 
وهيبة  الصحية  والتجهيزات  للصيدلية  العامة 
الشهر  من   13 في  اليوم  هذا  تنظم  عن  حجوج، 

الجاري.

العيادات  وكذا  الجوارية  الصحية  ومؤسسات  المستشفيات  أغلب  عادت 
والفضاءات  اإلدارات  غرار  على  العمومية  الفضاءات  من  وعدد  الخاصة 
التجارية لتطبيق البرتوكوالت الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا 
جديدة  موجة  تسجيل  واحتمال  الوباء  تهديد  عودة  بسبب  ليس  وبصرامة، 
بين  كبيرا  انتشارا  تعرف  والتي  الموسمية  االنفلونزا  بسبب  وإنما  بالجزائر 
المواطنين هذه الفترة بينما يؤكد األطباء أن موجة االنفلونزا الموسمية الحالية 
من  للتقليل  سبيل  أهم  الوقائية  اإلجراءات  لتبقي  سنوات  منذ  األخطر  تعتبر 

خطورتها وتداعياتها.
اإدارات متنع الدخول دون كمامة ومواطنون يعودون لها اختياريا

وبسبب مخاوف من انتشار أكبر وغير مسبوق لفيروس لإلنفلونزا الموسمية 
وعلى  العمومية  الصحة  على  أخطار  من  يخلقه  وما   الجزائريين  بين 
العمومية  الهيئات  من  العديد  مسيرو   قرر  فقد  الضعيفة  المناعة  أصحاب 
منها المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية وحتي اإلدارات والفضاءات 

التجارية العودة لتطبيق البرتوكوالت الصحية وبصرامة.
 وحسب ما الحظناه في جولة قادت »الرائد« لعدد من هذه الهيئات فإن هذه 
األخيرة تفرض على زوارها ضرورة ارتداء الكمامات وكذا التباعد الجسدي 
وتمنع دخول األشخاص دون وقاية،  كما عادت وسائل التعقيم والوقاية لتسجل 
بالمقابل  الخاصة،  العمومية وحتى  الهيئات  العديد من  حضور على مستوى 
فان المواطنين بدورهم استشعروا خطورة موجة اإلنفلونزا الموسمية الحالية 
وهو ما دفعهم للعودة للتقيد باإلجراءات الوقائية وارتداء الكمامات بعد فترة 
يرتدون  مواطنين  النقل وجود  وسائل  حاليا عبر  يالحظ  التهاون، حيث  من 
باتوا  الجزائريين  من  العديد  فان  األسواق  عبر  وحتي  كمامات  يحملون  أو 
يرتدون األقنعة الواقية ويحرصون على ترك مسافة بينهم وبين األشخاص في 

الطوابير والمساحات المكتظة.
موجة خطرية وذروة مرتقبة يف غ�ضون اأيام

وقد كان العودة لتطبيق البروتوكوالت الصحية مطلب للخبراء والمختصين 
تعتبر  الموجة  الحالية خاصة وان هذه  الموسمية  االنفلونزا  بداية موجة  منذ 
األخطر منذ سنوات ليس في الجزائر فقط بل في العالم حيث كشفت العديد من 
التقارير لمؤسسات صحية عالمية ان فيروس االنفلونزا الحالي يعتبر خطير 
واعراضه مشابه ألعراض الكورونا وقد تصل مضاعفاته حد الوفاة خاصة 
وبالجزائر  الضعيفة،  المناعة  أصحاب  المصنفين ضمن  لألشخاص  بالنسبة 
فان المؤسسات االستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية وعيادات الخواص 
تشهد منذ منتصف شهر نوفمبر حالة استنفار قصوى، جّراء األعداد الهائلة 
من  معاناتهم  بسبب  األعمار  مختلف  من  يقصدونها   الذين  المواطنين  من 
والحمى  السعال  في  االعراض   هذه  وتتمثل  باإلنفلونزا  اإلصابة  أعراض 

الشديدة والمصحوبة بآالم حادة في المفاصل والعضالت وغيرها.

وقد كان المختص في األمراض المتنقلة، الدكتور محمد يوسفي، قد أكد في 
تصريح سابق له لوسائل اإلعالم  أن شهر ديسمبر يعد ذروة انتشار األنفلونزا 
الموسمية التي يتواصل انتشارها حتى نهاية مارس من السنة القادمة، ملفتا 
إلى أن »الوضع متحكم فيه حاليا نظرا لقلة الحاالت الخطيرة التي تستدعي 
من  المواطنين  الخبير  ذات  حذر  كما  المستشفى«،  داخل  للعالج  الخضوع 
اقتناء األدوية والمضادات الحيوية بشكل عشوائي، ما من شأنه خلق ندرة في 
بعض األدوية مثلما كان عليه الوضع سائدا أثناء انتشار كوفيد-19،  وبالتالي 
التأثير على صحة المواطنين ألن بعض المضادات الحيوية ال يمكن تناولها 

من دون استشارة الطبيب.
اإقبال متزايد على "التلقيح"

الموسمية هذه  االنفلونزا  التي خلقتها  الطوارئ  فان حالة  وفي سياق متصل 
على  ملفت  بشكل  االقبال  رفع  الخطيرة  واعراضها  المواطنين  بين  السنة 
في  الكبرى  التلقيح  حملة  انطالق  منذ  الفيروس  هذا  ضد  التلقيح  عمليات 
إقباال ملحوظا  الخدمات  العيادات متعددة  الماضي، حيث تعرف  15 أكتوبر 
لقاح  تعرض  التي  الصيدليات  تشهد  وبدورها،  اللقاح  لتلقي  المواطنين،  من 
األنفلونزا، طلبا شديدا على هذا األخير  خاصة من قبل المصابين باألمراض 
المزمنة وكبار السن، والمصابين سابقا بوباء كورونا حيث تعتبر هذه الفئات 
الموسمية وهو ما جعل السلطات  للتعقيدات جراء اإلنفلونزا  األكثر عرضة 

الصحية في الجزائر تمنح لها األولوية في التلقيح.
االنفلونزا قد تخلق �ضغط حقيقي على املنظومة ال�ضحية

والجهاز  الصدرية  األمراض  في  المختص  الطبيب  أكد  الموضوع  وفي 
األمراض  في  المعضلة  أن  نورين  علي  بالعاصمة  عيادة  التنفسي وصاحب 
التي  العدوي  على  السيطرة  هو صعوبة  الهواء  عبر  تنتقل  التي  الفيروسية 
المدارس  مستوى  على  األطفال  فئة  وخاصة  المواطنين  بين  سريعة  تكون 
ودور الحضانة، مضيفا في تصريح لـ«الرائد« أن أحسن وسيلة للوقاية هي 
يعرفونها  الجزائريون  بات  والتي  كورونا  وباء  من  الحماية  لتدابير  العودة 
ارتداء األقنعة  فعالية يضيف نورين هو  ويمكنهم تطبيقها بسهولة، وأكثرها 
الواقية وغسل االيدي باستمرار، وعن خطورة فيروس اإلنفلونزا الحالي أشار 
ذات المختص أنه كل موسم يتم تسجيل تغييرات وتحورات وكذا طفرات في 
فيروس االنفلونزا وهو ما يجعل هذا األخير يكسب خصائص مرضية كل مرة 
تشبه هذا الموسم لحد كبير خصائص الـ«كوفيد 19«، ونصح نورين الفئات 
التلقيح مضيفا ان تكرار  الهشة بضرورة  األكثر عرضة لإلنفلونزا والفئات 
التعرض لإلنفلونزا الموسمية ونزالت البرد يعتبر سبب مباشر في اضعاف 
مناعة الجسم وهو ما قد يخلق مزيدا من الضغط على المنظومة الصحية التي 

عانت لثالثة سنوات متتالية من ازمة صحية خطيرة وغير مسبوقة.
�ش.مو�ش
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من خالل م�ضاعفة االإعالم والتوعية 

وا�ضتغالل االإمكانيات والو�ضائل التي �ضخرتها الدولة

تعليمات �صارمة من الوزير 
�صايحي لرقمنة قطاع ال�صحة

دعا وزير ال�ضحة، عبد احلق �ضايحي، اإىل �ضرورة »االإ�ضراع« يف رقمنة قطاع ال�ضحة الإحداث »التغيري االإيجابي املن�ضود« 

من خالل م�ضاعفة االإعالم والتوعية، وا�ضتغالل االإمكانيات والو�ضائل التي �ضخرتها الدولة.

حياة �ضرتاح

رئي�س املنظمة اجلزائرية

 حلماية امل�ضتهلك يعترب

 ذلك اإخالال مببداأ املناف�ضة

ت�صريحات ترفع �صقف 
اأ�صعار ال�صيارات امل�صتوردة 

قبل بدء ت�صويقها؟!
قال أمس رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى 
تتحدث  والتي  السيارات  وكالء  بعض  تصريحات  أن  زبدي، 
عن أسعار مرتفعة للسيارات المستوردة حتى قبل بدء تسويقها 
في الجزائر تعتبر بمثابة رفع متعمد لسقف األسعار،  وهو ما 
يجعلها تتحول مستقبال إلى اتفاق أفقي بين الوكالء يعاقب عليه 

قانون المنافسة.
الرسمية  صفحته  عبر  له  منشور  في  زبدي  وأضاف 
بـ«الفايسبوك« بالقول » إّن ما جاء من تحليل منسوب لبعض 
الشروط، وإن  لدفتر  بعد قراءتهم  المحتملين،  السيارات  وكالء 
من  فيه  جاء  ما  نرفض  أننا  إال  اآلراء،  بعض  معهم  تقاسمنا 
تداول لقائمة األسعار التي تم التصريح بها«، وعاد زبدي إلى 
التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة، أحمد زغدار، في 
وقت سابق، بخصوص أسعار السيارات في الجزائر قائال: »لقد 
صرح وزير الصناعة، أن األسعار ستحددها تكلفة المنتوج«، 
بمبدأ  المساس  المستهلك،  حماية  جمعية  رئيس  رفض  كما 
المنافسة، مصرًحا »ندعو الوكالء المحتملين والذين سيضعون 
طلب اعتمادهم، التفاوض مع الوزارة الوصية لمحاولة التخفيف 
في  وسنكون  القانون،  به  يسمح  بما  والمصاريف  األعباء  في 
المساس  محاولة  دون  ولكن  المستهلك،  لمصلحة  خدمة  صفهم 

بمبدأ المنافسة والتأثير على بقية الوكالء«. 
�س.زمو�س

يف اإطار الطبعة االأوىل للموؤمتر 

االإفريقي للموؤ�ض�ضات النا�ضئة

الدعوة لإن�صاء عقد تعاون 
اإفريقي خا�ص بـ»ال�صتارت اأب« 
البيئي  النظام  في  والخبراء  المستشارين  من  العديد  أجمع 
للمؤسسات الناشئة أمس األول بالجزائر العاصمة على الفرصة 
التي يمثلها التعاون اإلفريقي البئي في ترقية المؤسسات الناشئة 
من  النوع  بهذا  القاري  و  اإلقليمي  االعتراف  خالل  من  سيما 

الهيئات االقتصادية.
وخالل حلقة النقاش التي كرست للسياسات العمومية الضرورية 
المنظمة  الناشئة في إفريقيا  البيئية للمؤسسات  لتطوير األنظمة 
في إطار الطبعة األولى للمؤتمر اإلفريقي للمؤسسات الناشئة، 
أوزاريتان  أوسوالد  نيجيريا،  جمهورية  رئيس  مستشار  أكد 
غوباديا على أهمية إنشاء عقد تعاون إفريقي خاص بالمؤسسات 

الناشئة. 
واعتبر غوباديا أن »األمر يتعلق أساسا بتشجيع إنشاء مشترك 
حول  األخيرة  هذه  بين  المبادالت  كذا  و  الناشئة  للمؤسسات 
بدوره دعا مسؤول  الهيئات«.  النوع من  بهذا  الخاص  اإلطار 
إلى  الفهري  نعمان  فيوتر«  ديجتال  »أور  التونسية  المؤسسة 
»تعاون رقمي أهم« بين الدول اإلفريقية بفضل اعتراف إقليمي 
و قاري للمؤسسات الناشئة، إلى جانب تبني إطار قانوني يتوافق 
كما  االبتكار.  و  الناشئة  للمؤسسات  البيئي  النظام  احتياجات  و 
القطاع،  هذا  في  التكوين  ترقية  أهمية  على  المشاركون  ركز 
الدول  بين  الخبرات  و  التجارب  تبادل  إمكانية  إلى  باإلضافة 
دون  للقارة  الناجحة«   »القصص  من  االستلهام  مع  اإلفريقية 
مستشار  ركز  جهته،  األجنبية.من  الخبرات  إلى  للتوجه  حاجة 
مبيندا  فريدي  الديمقراطية،  الكونغو  لجمهورية  الرقمنة  وزارة 
البيئة  المنشآت المرتبطة باألنظمة  على أهمية إنشاء و تطوير 
مبيندا  وأكد  مالئم.  تنظيمي  إطار  وإعداد  الناشئة  للمؤسسات 
ضمان  مع  الناشئة  للمؤسسات  بيئي  نظام  »إنشاء  أهمية  على 
النقاش  حلقة  وخالل  نشاطها«.  لمزاولة  الضرورية  األسواق 
المنظمة خالل أمس األول  تحت موضوع »تمويل المؤسسات 
أوسكيتا  دبودان  النيجيري  والمستثمر  المتداول  شدد  الناشئة«، 
على ضرورة أن يكون حاملي المشاريع »عدوانيين« في البحث 
التفكير في تعزيز شبكتهم  التمويل. وقال: »ببساطة يجب  عن 
خالل التظاهرات أو على األنترنت لعرض مشاريعهم باقتضاب 
آخرون  متدخلون  ذكر  كما  المحتملين«.  المستثمرين  على 
بوجود فرصة للجالية من الدول االفريقية بالخارج كمستثمرين 
محتملين، داعيا إلى وضع صناديق ضمان االعتمادات الموجهة 

للمؤسسات الناشئة. 
الثقل  إلى  سيقان  كول  النايجيري  المستثمر  تطرق  جهته،  من 
تجعل  التي  االفريقية  البلدان  من  العديد  تعرفه  الذي  اإلداري 
العديد من المستثمرين عازفين عن تمويل المؤسسات الناشئة. 
إرسان وهو جزائري مؤسس مؤسسة  مراد  ذكر  جانبه،  ومن 
ناشئة بالعربية السعودية بمساره قبل النجاح في تأسيس مؤسسة 
ناشئة. وقال في هذا الصدد: »فشلت عدة مرات في الحصول 
المستثمرين  جذب  طريقة  تعلم  لي  أتاح  هذا  لكن  تمويل  على 

وإقناعهم«.
�س.زمو�س

تعرف انت�ضارا كبريا  بني املواطنني هذه الفرتة

»النفلونزا املو�صمية« تفر�ص العودة للربتوكولت ال�صحية



برنامجا  خنشلة  لوالية  الغابات  محافظة  أطلقت 
للتشجير تهدف من خالله إلى غراسة أكثر من 
13 مليون شجيرة في فضاء السد األخضر خالل 
و2030،   2022 سنتي  بين  ما  الممتدة  الفترة 
جديد  للغابات  المحلي  المحافظ  به  أفاد  حسبما 

عكازي.
وأضاف عكازي أمس لوأج على هامش عملية 
التشجير التي أشرف عليها والي خنشلة يوسف 
و<<أوالد  ><بلقيطان<<  بمنطقتي  محيوت 
إحياء  بمناسبة  الطويلة  عين  ببلدية  تامرابط<< 
عملية  برمجة  تم  بأنه  للتطوع  الدولي  اليوم 
وغراسة  تشجير  سنوات   8 خالل  تستهدف 
السد  فضاء  في  ألف شجيرة  و720  مليون   13
تجسيد  إطار  في  أنه  كذلك  وصرح  األخضر. 
االعتبار  إعادة  إلى  الهادفة  الدولة  ورقة طريق 
الغابات  محافظة  فإن  النباتي،  الغطاء  وتثمين 
لوالية خنشلة قد شرعت هذه السنة ضمن برنامج 
تجسيد  في  األخضر  السد  وتوسيع  تأهيل  إعادة 
غراسة  إلى  باإلضافة  رعوية  غراسة  عملية 

 1.250 ب  تقدر  مساحة  على  الزيتون  أشجار 
هكتارا ببعض البلديات السهبية للوالية وذلك من 
طرف الشركة الجهوية للهندسة الريفية ><صفا 
البرنامج خالل  تم ضمن  األوراس" سابقا. كما 
و2030   2022 سنتي  بين  ما  الممتدة  الفترة 
شجيرة  ماليين   10 قرابة  غراسة  في  الشروع 
التي تخص األشرطة  التشجير  في إطار عملية 
الغابة  وتجديد  المثمرة  واألشجار  الخضراء 
هكتار.  ب8.300  تقدر  إجمالية  مساحة  على 
من  الممول  البرنامج  هذا  أن  عكازي  وأضاف 
السهوب  لتطوير  السامية  المحافظة  طرف 
غراسة  الفترة  ذات  خالل  اآلخر  هو  يستهدف 
غراسة  عمليات  إطار  في  شجيرة  مليون   3,8
ومصدات  المثمرة  واألشجار  الشوكي  التين 
تقدر  مساحة   على  الرعوية  والزراعة  الرياح 
العملية  هذه  أن  أفاد  كما  ب1.490هكتارا. 
تستهدف تثمين مشروع السد األخضر وتوسيعه 
من أجل مكافحة التصحر وحماية األراضي من 
المعيشي  اإلطار  تحسين  إلى  باإلضافة  التعرية 

الحضرية  والمناطق  الظل  بمناطق  للمواطن 
المساحة  بأن  كذلك  وذكر  خنشلة.  والية  عبر 
ألف   146 عن  تزيد  بالوالية  اإلجمالية  الغابية 
وهي  غابية  كتل  ثالث  على  وتتوزع  هكتار 
غابة بني ملول بأزيد من 67 ألف هكتار وغابة 
أوجانة  وبني  هكتار(  ألف   27( يعقوب  أوالد 
عبر  التشجير  إليها  يضاف  هكتار(  ألف   22(
مختلف البلديات على مساحة تصل إلى 29 ألف 
هكتار. تجدر اإلشارة إلى أن حملة التشجير التي 
انطلقت من بلدية عين الطويلة من خالل غراسة 
><بلقيطان<<  بمنطقتي  شجيرة  ألف   15
الدولي  اليوم  بمناسبة  تامرابط<<  و<<أوالد 
للتطوع )5 ديسمبر من كل سنة( شهدت مشاركة 
عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك واألمن 
والشركة  الغابات  محافظة  وأعوان  الوطنيين 
في  ناشطة  وجمعيات  الريفية  للهندسة  الجهوية 
والتعليم  التكوين  مركز  وطلبة  البيئي  المجال 

المهنيين بعين الطويلة.
�ش.زمو�ش/واج

الوطني  الملتقى  في  مشاركون  األول  أمس  أكد 
الواقع  الجزائر،  في  "الحبوب  حول  األول 
ضرورة  على  بمستغانم  المنظم  والتحديات" 
لتحسين  جديدة  وتقنية  علمية  مقاربات  اعتماد 
مردودية الحبوب ورفع اإلنتاج الوطني وتقليص 

فاتورة الواردات السيما من القمح اللين.
"الجياللي  بجامعة  الفالحي  الري  أستاذ  قال  و 
القادر  عبد  مروش  مليانة  لخميس  بونعامة" 
بتحسين  المتعلقة  والتقنية  العلمية  األبحاث  أن 
جوانب  عدة  تشمل  الحبوب  وإنتاجية  مردودية 
)الجينات(  البذور  أنواع  اختيار  غرار  على 
إلى  اليوم  بحاجة  وهي  والتسميد  الري  وطرق 
تثمين وتطبيق في المدى المنظور بشكل ميداني 
وفي وقت واحد. وذكر أن المرحلة األولى من 
مشروع البحث المتعلق بدراسة تأثيرات المناخ 
أصناف   6 ل  التقني  المسار  على  والمغياثية 
)والية  مليانة  بسهول خميس  الصلب  القمح  من 
السقي  إلى  اللجوء  أكدت ضرورة  الدفلى(  عين 

الفالحي التكميلي بشكل منتظم.
و بخصوص أصناف البذور المستعملة في إنتاج 
الحبوب أكد أستاذ العلوم الفالحية بجامعة "عبد 
إبراهيم  عثماني  لمستغانم"  باديس  بن  الحميد 
التي  األصناف  على  االعتماد  ضرورة  على 
قنطارا   40 تتجاوز  مردودية  تحقيق  بإمكانها 
في الهكتار بما في ذلك البذور المحلية المحسنة 

بشرط التطبيق الدقيق للمسار التقني واللجوء إلى 
السقي التكميلي السيما في المناطق التي تعرف 
نقصا في األمطار. و من جهته أكد أستاذ اإلنتاج 
بجامعة  الجزائر  في  الزراعية  واألنماط  النباتي 
على  رمضان  يو  بن  للمسيلة  بوضياف  محمد 
اإلنتاجية  الوحدة  حول  العلمية  األبحاث  تعميق 
تنوع وخصوصيات  مع  يتماشى  بما  وتطويرها 
القرارات  فهم  على  ويساعد  المناطق  مختلف 
و  اإلنتاج.  مراحل  خالل  الفالح  يتخذها  التي 
بعد أن دعا إلى إنشاء مرصد وطني لالستغالل 
اإلنتاج  تطوير  إن  المتحدث  ذات  قال  الزراعي 
بخيار  المتعلقة  القرارات  في  بالتحكم  مرتبط 
و  فالحية.  مستثمرة  كل  تعتمده  الذي  اإلنتاج 
العليا  المدرسة  نظمته  الذي  الملتقى  هذا  يهدف 
المالك"  عبد  بن  األمجد  محمد  "الشهيد  للفالحة 
جامعة   12 من  أساتذة  فيه  ويشارك  لمستغانم 
وثالث مدارس عليا وخبراء من مختلف المعاهد 
الوطنية المتخصصة في هذا المجال إلى دراسة 
الجزائري  االستهالك  نموذج  وترشيد  مراجعة 
برفع  العلمية  التظاهرة  هذه  ستتوج  و  للحبوب. 
واستهالكها  الحبوب  بتخزين  تتعلق  توصيات 
وإنتاج الحبوب في شمال وجنوب للبالد وأهمية 
تطوير األصناف والبذور المحلية, كما أشار إليه 

المنظمون.
�ش.زمو�ش

خالل �ضهر نوفمرب املنق�ضي

�شرطة بجاية تعالج
 318 ق�شية اإجرامية 

عالجت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية بجاية خالل شهر 
نوفمبر المنقضي من معالجة 318 قضية، تورط فيها 384 شخصا، من 
خاللها تم إيداع 49 شخصا الحبس، منها 24 قضية تتعلق بالجرائم الماسة 
بالشيء العمومي، تورط فيها 34 شخصا، صدر في حق 02 منهم أمر 
إيداع، كما تم معالجة 105 قضية تتعلق بالجرائم الماسة باألشخاص تورط 

فيها 117 شخصا، على إثرها صدر ضد 05 أشخاص منهم أمر إيداع.
تتعلق  قضية   86 أيضا  الفترة  نفس  خالل  المصلحة  نفس  عالجت  كما 
بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 105 شخصا، صدر 
ضد 24 شخص أمر إيداع، وقالت خلية اإلعالم في بيان لها أمس الثالثاء 
أنها سجلت بخصوص الجرائم الماسة باآلداب العامة معالجة 29 قضية 
بخصوص  إيداع،  أمر  منهم   04 ضد  صدر   ، شخص   33 فيها  تورط 
القضايا االقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 17 قضية تورط فيها 
20 شخصا، أودع 04 منهم الحبس.كما تم أيضا وفي نفس الفترة معالجة 
شخصا،   66 فيها  تورط  بالممتلكات  الماسة  بالجرائم  تتعلق  قضية   54
وصدر ضد 09 أشخاص أمر إيداع، باإلضافة إلى تسجيل ثالثة قضايا 

)03( تتعلق بالجرائم اإللكترونية تورط فيها 09 أشخاص.
حياة �ضرتاح

من بينهم مروجني خطرين للموؤثرات العقلية

توقيف 22 �شخ�شا 
بتهمة حيازة �أ�ضلحة بي�ضاء

 دون مقت�ضى �ضرعي يف �ضطيف
في إطار جهودها الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية باختالف أنواعها 
ردعية  وقائية  مداهمات  تأطير  على  يرتكز  إستباقي  عمل  نظام  وإنتهاج 
أطرت  االجرام،  أنواع  لشتى  حقيقي  كبح  بمثابة  هي  النطاق،  واسعة 
مصالح الشرطة بسطيف، في اليومين الماضيين مداهمة ركزة على أهم 
الفضاءات التي يتخذها المنحرفون مالذا لهم، دون إغفال بعض األحياء 
والشوارع المتواجدة بإقليم بعاصمة الوالية.المداهمة حسب بيان إعالمي 
صدر عن ذات المصالح أمس شهدت مراقبة 566 شخصا، ومتابعة 120 
منهم لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة بعد أن أوقفوا جميعا في حاالت 
تلبس بصدد إقترافها، من بينهم مروجين خطرين للمؤثرات العقلية، كما 
تم توقيف 22 شخصا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي، 
وهو السلوك التي تحذر مصالح الشرطة بموجبه وتذكر أنه غير قانوني 
وتترتب عليه عقوبة سالبة للحرية )الحبس( وفي إطار مساعيها الرامية 
إلى كبح اإلجرام المروري تم تحرير 167 مخالفة و 27 جنحة مرورية، 
مع وضع 52 دراجة نارية و04 مركبات بالمحشر كإجراء مكملة لبعض 
المخالفات المرورية التي تتطلب ذلك.هذا وال تزال مصالح الشرط بسطيف 
دائم  المعادلة األمنية بشكل  المواطن وإنخراطه في  تراهن على مساهمة 
ومتواصل، داعية إياه إلى التبليغ دون أي تأخير عبر الرقم األخضر 1548 

– 17 أو حتى من خالل إدراج إفادة عبر صفحتها على شبكة فايسبوك.
حياة �ضرتاح
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حياة �ضرتاح

ضد  شكاوي  تسجيل  بعد  أمس  إعالمي  بيان  حسب  جاءت  العملية  نتائج 
شخصين بسبب تنفيذهم عمليات سرقة بقطاع اإلختصاص، األولى متمثلة 
و  أدوات  طالت  اإلنجاز،  في طور  مسكن  داخل  من  بالتسلق  السرقة  في 
طالت  مركبة  داخل  من  بالسرقة  متعلقة  الثانية  بالبناء،  خاصة  تجهيزات 
مبلغ مالي  الثالثة متمثلة في سرقة دراجة نارية.على الفور باشرت أفراد 
الضبطية القضائية باألمن الحضري األول تحريات و أبحاث حول الفاعلين، 

و باإلستعانة بعامل التبليغ عبر األرقام الخضراء، تمكنت ذات المصالح بعد 
التدخل استجابة لنداء بعض المواطنين من توقيف المشتبه فيهما، اللذان كانا 
على متن الدراجة النارية محل السرقة، ليحوال إلى مقر الشرطة و مواصلة 
التحقيقات الالزمة.بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة، بما فيها 
القضائية  الضبطية  أفراد  مالكها،  إلى  النارية وتسليمها  الدراجة  استرجاع 

أنجزت ملفات جزائية ضد الموقوفين مع تقديمهم أمام الجهات القضائية.

يف عملية مكنت من توقيف �ضخ�ضني وا�ضرتجاع دراجة نارية

�لأمن �حل�ضري �لأول يطيح مبعتادي 
�ل�ضرقة مبختلف �أو�ضافها بغرد�ية

ا�ضتمراراً جلهود م�ضالح ال�ضرطة بغرداية الرامية اإىل الوقاية من اجلرمية، توقيف مرتكبيها و تقدميهم اأمام اجلهات الق�ضائية، 

خا�ضة ما تعلق بحماية املمتلكات العمومية واخلا�ضة، و يف عملية نفذت موؤخراً متكنت قوات ال�ضرطة بالأمن احل�ضري الأول بحي 

�ضعبة الني�ضان من الإطاحة ب�ضخ�ضني معتادي ال�ضرقات مبختلف اأ�ضكالها، اأين مت ا�ضرتجاع دراجة نارية حمل �ضرقة مع تقدمي امل�ضتبه 

فيهم اأمام اجلهات الق�ضائية.

خن�ضلة: 

حملة ت�ضجري ت�ضتهدف غر�س �أكرث
 من 13 مليون �ضجرية يف ف�ضاء �ل�ضد �لأخ�ضر

ق�ضنطينة:

 ك�ضف ور�ضة �ضرية
 لتفكيك وتعديل �ل�ضيار�ت

من  قسنطينة  والية  ألمن  الخروب  دائرة  بأمن  الشرطة  قوات  تمكنت 
كشف ورشة سرية تنشط في مجال تفكيك و تعديل المركبات و توقيف 
قضايا  عدة  في  متورطين  سنة   30 و   19 العمر  من  يبلغان  شخصين 
خلية  رئيس  من  األول  أمس  علم  ما  حسب  مركبات،  بسرقة  متعلقة 

االتصال واإلعالم بأمن الوالية.
األنباء  لوكالة  خليفة  بن  بالل  الرئيسي  الشرطة  ضابط  وأوضح 
الجزائرية، أن حيثيات القضية تعود لتلقي المصلحة عدة شكاوي من قبل 
ضحايا بخصوص تعرض مركباتهم لفعل السرقة من طرف مجهول، 
هوية  على  التعرف  من  مكن  القضية،  في  معمق  تحقيق  فتح  تم  حيث 
الفاعل الذي كان يوهم ضحاياه بعقد صفقة لشراء سياراتهم. وفصل ذات 
المسؤول األمني أنه بتمديد االختصاص إلحدى الواليات الداخلية، تم 
توقيف مشتبه فيه ثاني و اكتشاف ورشة سرية تنشط في مجال تفكيك و 
تعديل المركبات و حجز عتاد مستعمل في السرقات و ضبط ست )6( 
سيارات سياحية محل سرقة من عدة واليات و شاحنة أيضا محل سرقة, 
منها ما تم تزوير رقمها التسلسلي و كذا بطاقات رمادية و قطع غيار 
براغي مخصص  مفك  تم حجز  كما  مركبات.  لهياكل  معدنية  قطع  و 
لتشغيل محركات السيارات و رافعة محركات و مواد كيميائية مجهولة 
تستعمل في عمليات التعديل ليتم تحويل المعني رفقة المضبوطات لمقر 

المصلحة الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة, يضيف المصدر.
إجراءات جزائية  إنجاز ملف  تم  التحقيق،  االنتهاء من مجريات  وبعد 
في حق المعنيين قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن تهمة ><تكوين 
على  لالعتداء   منظم  إطار  في  لجناية  اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية 
إجرامية  جماعة  إطار  في  بالتعدد  السرقة  و  واألمالك  األشخاص 
منظمة وإلخفاء العمد ألشياء مسروقة متحصل عليها من جناية النصب 
واالحتيال عن طريق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وانتحال هوية واسم 
في صفيحة  حكم  قيد  إلى  تؤدي  أن  الجائز  من  كان  في ظرف  الغير 

السوابق القضائية<، حسب ما خلص إليه ذات المصدر األمني.
�ش.زمو�ش

اأم البواقي: 

 �ضركة �لإ�ضمنت ب�ضيقو�س 
ت�ضدر 40 �ألف طن من 

مادة �لكلنكر
أم  بوالية  سيقوس  اإلسمنت  شركة  أطلقت 
إلسمنت  الصناعي  للمجمع  التابعة  البواقي 
لتصدير  شحنة  األول  أمس  )جيكا(  الجزائر 
السنغال  نحو  الكلنكر  مادة  من  ألف طن   40

عبر ميناء عنابة.
و أوضح الرئيس المدير العام لشركة اإلسمنت 
سيقوس, فوزي بشيري, خالل تقديمه لعرض 
خاص حول الشركة بحضور والي أم البواقي, 
نحو  الكلنكر  تصدير  عملية  أن  نفلة,  سمير 
التصدير  عمليات  عديد  بين  من  تعد  السنغال 
عبر  دول  عدة  إلى  الشركة  بها  تقوم  التي 
العالم. و أضاف ذات المسؤول أن كمية مادة 
الكلنكر المصدرة انطالقا من شركة اإلسمنت 
من  أزيد   2020 سنة  بلغت  التي  و  سيقوس 
الجارية  السنة  نهاية  ستبلغ  طن,  ألف   450
)2022( 1 مليون طن. و ذكر الرئيس المدير 
العام للشركة أن الدول التي صدرت إليها مادة 
الكلنكر منذ سنة 2020 هي إيطاليا و إسبانيا 
الطوغو,  و  غانا  و  السنغال  و  الكاميرون  و 
و  ديفوار.  كوت  و  كولومبيا  إلى  باإلضافة 
لفت بشيري إلى أن قدرة اإلنتاج السنوية لهذا 
تبلغ  دائما,  عامال   462 يشغل  الذي  المصنع 
2,2 مليون طن, فيما تبلغ قدرة التخزين 80 
ألف طن و بقدرة تسويق قد تصل -حسبه- إلى 

10 آالف طن يوميا.
�ضارة.ز

م�ضتغامن:  

�لدعوة لعتماد مقاربات علمية وتقنية 
جديدة لتح�ضني مردودية �حلبوب



بناًء  املنا�سب  الب�سرة  غ�سول  اختيار  يتم 

على نوع الب�سرة كالتايل:

للوجه  غسواًل  اختيار  يجب  الجافة:  البشرة 
يحتوي على نسبة منخفضة من القلويات، والتي 
ال تحتوي على مواد منظفة؛ وذلك لتجنب تدهور 

البشرة الجافة، كما يجب أن يحتوي الغسول على 
نسبٍة مرتفعٍة من المرطبات، وفيتامين أ، وج، 
الشيخوخة  للحّد من ظهور عالمات  وه، وذلك 
دون  الفائضة  الزيوت  من  والتخلص  المبكرة، 

التأثير على رطوبة البشرة.
غسول  باستعمال  يوصى  الدهنية:  البشرة   

خالي من الزيوت للبشرة الدهنية، ويحتوي على 
حمض الساليسيليك، أو البنزويل بيروكسايد.

تكون  التي  البشرة  وهي  المختلطة:  البشرة   
ما بين الدهنية والجافة، حيث يمكن أن تحتوي 
وبعض  الدهنية،  المناطق  بعض  على  البشرة 
المناطق الجافة، وتعتبر منطقة الجبهة واألنف 
والذقن من أكثر المناطق الزيتية شيوعاً، بينما 
حول  والمنطقة  والرقبة  الخدين  منطقة  تميل 
وتنصح  طبيعية،  أو  جافة  تكون  أن  إلى  العين 
الدكتورة بادريشيا بانسال، العاملة في األكاديمية 
باستعمال  الجلدية،  األمراض  لطب  األمريكية 

غسوٍل معتدٍل غير قاٍس على البشرة.
بادريشيا  الدكتورة  تنصح  الحساسة:  البشرة   
بانسال باستعمال غسوٍل خاٍل من المعطرات أو 
الكحول، ويفضل استخدام غسول يحتوي على 
كما  األخضر،  الشاي  أو  أوالصبار،  البابونج، 
يجب تجنب الغسول الذي يحتوي على حمض 
وحمض  الساليسليك،  وحمض  الجليكوليك، 
 الليبويك، فهي تعمل على تهيج البشرة الحساسة.
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المدة  هذه  تكون  وقد  دقيقة،   20-10 بين  تتراوح  للقيلولة  المثالية  فالمدة 
فإّن  عام،  وبشكٍل  بأمراض،  المصابين  واألشخاص  لألطفال  أطول 
الحصول على قيلولة مناسبة خالل اليوم يفيد في جوانب ِعدة، وفيما يأتي 

بيان أبرزها: 
تقلل النعاس وتزيد من اإلنتاجية قد يُفيد أخذ قيلولة مناسبة خالل النهار 
في تقليل الشعور النعاس، خاصًة إذا امتّد السهر لوقٍت متأخر في الليلة 
السابقة، إذ تزيد القيلولة من النشاط والشعور باليقظة، وتزيد من سرعة 
ردود الفعل، إلى جانب تحسين القدرات والتفكير المنطقي، خاصًة عند 
وزيادة  األداء  رفع  في  إيجاًبا  أثره  ينعكس  مّما  العمل؛  في  قيلولة  أخذ 
اإلنتاجية. تحسن الذاكرة قد تساعد القيلولة على زيادة القدرة على تذكر 
األشياء والمعلومات وعدم نسيانها، سواًء كانت ألفاظ، أو مهارات حركية، 
أو غيره، إلى جانب ذلك، من المحتمل أْن تفيد القيلولة على المدى البعيد 

في حفظ المذكرات والمعلومات، وهو ما يستدعي االهتمام بفوائد القيلولة 
من  مجموعة  على  أجريت  التي  الدراسة  وفق  التعليم  مجال  في  خاصًة 
الطالب، ونشرت في مجلة (Sleep research society) عام 2019م.
الشعور  بمجّرد  النهار  خالل  بالقيلولة  االستعانة  يمكن  المزاج   تحسن   
والراحة سواًء كان مصحوًبا  االستلقاء  أّن  لوحظ  فقد  والكآبة،  باإلحباط 

بالنوم أم ال، يساعد على تحسين المزاج ورفع الروح المعنوية.
 تساعد على مواجهة التوتر يمكن االستفادة من أخذ قيلولة مدتها نصف 
بالضغط  اإلحساس  بالتوتر عند  الشعور  تخفيف  في  النهار  ساعة خالل 
النفسي، وفي هذا السياق أيًضا، ُوجد أّن القيلولة قد تساعد على التحكم 
التي  الدراسة  وفق  اإلحباط،  تحمل  وزيادة  االندفاع  كتقليل  بالعواطف؛ 
  (Personality and Individual Differences) نشرت في مجلة 

عام 2015م، وأّن قلة النوم لها أثر معاكس.

جمال ور�شاقة

متى يظهر احلمل؟

إّن وقت ظهور الحمل يعتمد على نوع التحليل الُمستخدم، إذ 
يمكن الكشف عن الحمل باستخدام عدة أنواع من االختبارات، 
من  الحمل  وجود  نتيجة  تُظهر  االختبارات  هذه  أغلب  وإّن 
اليوم األول لغياب الدورة الشهرية، أّما في حال عدم انتظام 
الدورة الشهريّة، فيمكن الكشف عن الحمل في الغالب بعد 21 
يوًما من ممارسة العالقة الجنسيّة، وبشكل عاّم فإّن اختبارات 

الحمل نوعان:
من  العادة  في  ويُمّكن  استخداًما  األكثر  وهو  البول:  فحص 
الدورة  اليوم األول من غياب  الحمل في  الكشف عن وجود 
الشهرية، وذلك عند مرور ما يُقارب عشرة أيام على حدوث 
الحمل، ويُوصى بإجرائه بعد مرور أسبوع على غياب الدورة 

الشهرية كوقت مثالّي لمعرفة النتيجة بدقة عالية.
خالله  من  يمكن  إذ  ودقة؛  حساسية  أكثر  وهو  الدم:  فحص 
الكشف عن وجود الحمل بعد مرور ما يُقارب 6 إلى 8 أيام 
على حدوث اإلخصاب، أي حتى قبل غياب الدورة الشهرية.

يجدر العلم أّن اختبارات الحمل المختلفة تعتمد على الكشف 
واختصاراً  المشيمائيّة  التناسليّة  الغدد  موجهة  هرمون  عن 
الدم والبول بشكٍل سريع بعد   hCGوالذي ترتفع نسبته في 
اإلخصاب، مع العلم أّن هذا الهرمون يُعرف بين عامة الناس 

بهرمون الحمل.

ن�شائح واإر�شادات لإزالة
 رائحة العرق من املالب�س 

والإر�سادات  الن�سائح،  لبع�ض  الآتية  النقاط  تتطّرق   

املتعّلقة بالق�ساء على رائحة العرق:

التقليل من استخدام ملّطفات األقمشة: حيث إنّها تتراكم على 
إلى  باإلضافة  الروائح،  المزيد من  إلى  يُؤّدي  مّما  المالبس؛ 
المعتادة،  الكمية  البكتيريا، فيجب استخدام نصف  المزيد من 

أو عدم وضعها.
غسل المالبس فوراً عندما تفوح منها رائحة: ينبغي العناية 
بالمالبس، وغسلها عندما تفوح منها رائحة العرق على الفور. 
لتكسير  الطريقة  هذه  تستخدم  التجميد:  بطريقة  االستعانة 
الرائحة،  لظهور  المسببة  بالمالبس  العالقة  العرق  جزيئات 
بالستيكية،  أكياس  في  المالبس  وضع  خالل  من  وذلك 

ووضعها في الفريزر، ثُم غسلها بالطريقة المعتادة.
من  كبيرة  حبة  خالل عصر  من  الليمون:  عصير  استخدام 
الليمون في الغسالة؛ مّما يؤدي إلى تكسير الزيوت الموجودة 
وبالتالي  فيه،  الموجود  الستريك  بفعل حمض  المالبس  على 

إزالة البكتيريا، والروائح الكريهة. 
استخدام الطرق الطبيعية للتجفيف: من خالل اعتماد طريقة 
تجفيف المالبس باالستعانة بالشمس والهواء الطلق، باعتبارها 

أفضل طريقة للتخلص من الروائح العالقة بالمالبس.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

كيف جتعل طفلك �شجاعًا
تعزيز روح التحدي ينبغي على اآلباء 
لدى  والمغامرة  التحّدي  روح  تعزيز 
تجارب  خوض  خالل  من  أطفالهم 
مثل:  عّدة،  بنشاطات  والقيام  جديدة، 
تجربة طعام  أو  الصف،  أمام  التحّدث 
الرياضيّة  التمارين  ممارسة  أو  جديد، 
ومن  أخرى،  أنشطة  أّي  أو  المختلفة، 
ثّم العمل على تشجيعهم والثناء عليهم 

عند قيامهم بذلك
معرفة مخاوف الطفل واالستماع له قد 
من  األطفال  خوف  إلى  السبب  يرجع 
ماهيّة  إدراك  عدم  إلى  األمور  بعض 
معرفة  ولعدم  واضح،  بشكل  األمور 

التي  األمور  عن  وأخرى  فترة  بين  سؤالهم  يجب  لذا  بعد،  األساسيات 
الذي يدخل مشاعر  التي يخافون حدوثها، األمر  تريبهم وتقلقهم أو تلك 

تخطي  على  ويساعد  واأللفة،  الحب 
المخاوف. على سبيل المثال قد يشعر 
الطفل بالخوف عند االنتقال إلى مدرسة 
جديدة، األمر الذي يستدعي أخذ الطفل 
للمساعدة على  المدرسة  في جولة في 
التي  المهمة  األماكن  بعض  معرفة 
سيحتاجها، مثل مكان الحمام، وطريق 

الذهاب إلى الصف المدرسّي.
على  يجب  والقناعة  الثقة  زيادة   
اآلباء محاولة بناء وغرس الثقة داخل 
الحقيقية  قيمتهم  بأّن  وتعليمهم  أبنائهم، 
حتى  أو  بهم،  الناس  بآراء  تحّدد  ال 
المواقف،  بعض  في  أدائهم  بمستوى 
فإّن  الثقة،  بامتالكهم  إذ  وبأنفسهم،  بشخصيّتهم،  ثقتهم  تعزيز  ينبغي  لذا 

شجاعتهم للقيام بأمور مختلفة ستزيد لديهم.

ما هي فوائد القيلولة؟
تعرف القيلولة بالنوم ملّدة ق�سرية عادًة خالل �ساعات النهار، ويف هذا ال�سياق ُيذَكر باأّن طول مّدة القيلولة يعّد العامل الأ�سا�سي 

الذي يحّدد مدى فعاليتها وفائدتها للج�سم، اإذ يجب اأن ل تكون طويلة جًدا بحيث متتد ل�ساعات، ول ق�سرية جًدا فال تتجاوز 

5 دقائق فقط.

طريقة اختيار الغ�شول املنا�شب للب�شرة
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بعد اخل�سارة اأمام الربازيل 

يف ثمن نهائي املونديال

الربتغايل بينتو يعلن 
ا�ستقالته من تدريب كوريا اجلنوبية 

منتخب  تدريب  من  ا�ستقالته  بينتو  باولو  الربتغايل   اأعلن 
كوريا اجلنوبية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة 

اأمام  خ�سارته  عقب  اأم�س،  اول  م�ساء  قطر 2022،  العامل  كاأ�س 

الربازيل )4-1(.وقال باولو بينتو، خالل املوؤمتر ال�سحفي: "كنا 

نعلم اأننا الأقرب للخ�سارة، واجهنا خ�سما قويا للغاية والأمور 

�سارت ب�سكل اأ�سعب بعد الهدف الأول، لقد قدمنا كل ما لدينا 

يف البطولة، اأريد اأن اأ�سكر لعبي فريقي واجلماهري على هذه 
الفرتة«.

واأ�ساف املدرب الربتغايل اأنه كان �سعيدا بقيادة منتخب كوريا 

الكوري  الحتاد  اأبلغ  اأنه  اإىل  م�سريا  �سنوات،   4 ملدة  اجلنوبية 

باولو  واأو�سح  الفريق،  عن  رحيله  بقرار  والالعبني  اجلنوبي 

بينتو اأنه �سيح�سل على ق�سط من الراحة خالل الفرتة املقبلة.

الوكالت 

مدير الحتاد اأول �سحايا كارثة اأملانيا 

يف مونديال قطر 2022

الم وخ�سرية و�سفاين�ستيغر
 من املر�سحني خلالفة بريهوف

 اأعلن الحتاد الأملاين لكرة القدم، اأول قرار اإقالة، بعد كارثة 
خروج املنتخب الأول من دور املجموعات بكاأ�س العامل "قطر 

عقد  "اإنهاء  قرر  اإنه  ر�سمي،  بيان  يف  الحتاد،  وقال   ،»2022
اأوليفري بريهوف مدير الحتاد«.

اأمام  اخل�سارة  بعد  البطولة  ودع  قد  الأملاين  املنتخب  وكان 

وحل  كو�ستاريكا،  على  والفوز  اإ�سبانيا  اأمام  والتعادل  اليابان 

بر�سيد  اخلام�سة،  املجموعة  يف  ثالثا  "املان�سافت"  منتخب 

بينما  "املاتادور"،  منتخب  خلف  الأهداف  وبفارق  نقاط،   4
هذا  ويعد  نقاط،  بـ6  ال�سدارة  يف  الآ�سيوي  جاء "ال�ساموراي" 

الإخفاق هو الثاين على التوايل للمنتخب الأملاين، بعد توديع 

مونديال رو�سيا 2018 من دور املجموعات اأي�سا.

وبعد نحو عقدين من العمل مع الحتاد الأملاين، رحل اأوليفر 

يف  التفكري  بداأ  والآن  الكرة،  احتاد  يف  من�سبه  عن  بريهوف 

البدائل املتاحة خلالفته، حيث يت�سدر هذه البدائل، خرباء 

من  فازوا  الذين  الذهبي  اجليل  وجنوم  التلفزيوين  التحليل 

الدوليون  النجوم  يربز  املتاحة،  البدائل  باملونديال.ومن  قبل 

ال�سابقون مثل ماتيا�س �سامر الذي عمل بالفعل من قبل مديرا 

ريا�سيا لالحتاد الأملاين خالل الفرتة من 2006 اإىل 2012، وقد 

املا�سي  جنوم  من  املر�سحة  الوجوه  اأبرز  ماتيو�س،  لوثار  يكون 

املر�سحني  �سمن  ويربز  الأملاين،  الحتاد  م�ستقبل  على  للعمل 

العديد من جنوم اجليل الذهبي الفائز بلقب كاأ�س العامل 2014، 

ومنهم من �سيقفز الآن اإىل جمال العمل الإداري.

لإدارة  مقرب  كم�ست�سار  يعمل  الذي  خ�سرية،  �سامي  وهناك 

مميزا  عمال  يقدم  الذي  مريت�ساكر  وبري  �ستوتغارت،  نادي 

هوفيدي�س  وبينديكت  اآر�سنال،  بنادي  ال�سباب  قطاع  يف  الآن 

الذي تدرب على يد بريهوف يف كاأ�س العامل بقطر، وبا�ستيان 

�سفاين�ستيغر الذي عزز قدراته كمحلل تلفزيوين، وفيليب لم 

القائد ال�سابق للمنتخب الأملاين، الذي يعمل حاليا يف الحتاد 

اأوروبا  اأمم  كاأ�س  لبطولة  الحتاد  ا�ستعدادات  �سمن  الأملاين 

القادمة )يورو 2024(، ويربز فريدي بوبيت�س الذي اأظهر اأن 

باإمكانه فعل الكثري.

الوكالت

 انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي ألول مرة في 
تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك 
بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 

.»2022
وشهدت الدقيقة 80 من المباراة مشاركة الحارس 
لتكون  بيكر،  أليسون  من  بدال  بيريرا  ويفرتون 
بذلك أشركت البرازيل كل العبيها الـ16 في كأس 

العالم 2022، بما في ذلك 3 حراس للمرمى.
ووفقا لشبكة "أوبتا" أصبحت البرازيل أول دولة 
في تاريخ كأس العالم تقوم بإشراك 26 العبا في 

نسخة واحدة من البطولة العالمية.
وحجز منتخب "راقصي السامبا" مقعدا له في ربع 
نهائي كأس العالم لكرة القدم إثر فوزه على نظيره 
الكوري الجنوبي )4-1(، في اللقاء الذي جمعهما 
بذلك  وضرب   ،»974" ملعب  على  أمس،  أول 
من  الـ22  للنسخة  النهائي  ربع  الدور  في  موعدا 
نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع منتخب 
الياباني  نظيره  على  بدوره  تغلب  الذي  كرواتيا 
بركالت الترجيح )3-1( في اللقاء الذي جمعهما 
أيضا، على ملعب "الجنوب" بمدينة الوكرة، وتقام 
يوم  النهائي،  ربع  في  وكرواتيا  البرازيل  مباراة 

الجمعة القادم، على ملعب "المدينة التعليمية«
سيلفا،  دا  لوال  البرازيلي  الرئيس  هنأ  جهته،  من 
أمام كوريا  البرازيل على فوزهم  العبي منتخب 

حسابه  عبر  رسالة  في  سيلفا  دا  وقال  الجنوبية، 
أساسه  على  تأهل  الذي  الفوز  بعد  "تويتر"  عبر 
"السيليساو" إلى ربع نهائي المونديال: "البرازيل 
السادس. مبروك لالعبينا«، وأضاف  اللقب  نحو 
نشر  "إنستغرام"،  على  حسابه  عبر  رسالة  في 
المنتخب  قميص  يرتدي  وهو  لنفسه  فيها صورة 
البرازيلي: "متفائلون بالنتيجة، مبروك لالعبينا«.

البرازيلي  المنتخب  انضم  العريض،  وبالفوز 
هولندا  بعد  الثمانية،  لدور  المتأهلين  لركب 
واألرجنتين وفرنسا وإنجلترا، ومن أجل مقعد في 
القياسي  الرقم  الذهبي، سيضرب صاحب  المربع 
ألقاب(، موعدا مع وصيف بطل  في البطولة )5 

العالم النسخة الماضية، منتخب كرواتيا.
الوكالت 

فرض العبو المنتخب الياباني أنفسهم كنموذج استثنائي في كأس العالم لكرة 
القدم في قطر 2022، بسبب مبادرة أثبتوا فيها أنهم من "كوكب آخر«.

بركالت  كرواتيا  منتخب  أمام  "الحزين"  الياباني  المنتخب  خروج  ورغم 
الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين األصلي واإلضافي لمباراتهما في الدور ثمن 
اليوم  منذ  اتبعوه  تقليد  الالعبين حافظوا على  أن  إال   ،1-1 بالتعادل  النهائي 

األول في البطولة العالمية.
وقام الالعبون بتنظيف غرفة تبديل المالبس وطي المناشف بعناية، إضافة 
لذلك ترك الالعبون وراءهم 11 رافعة ورقية مع لوحة كرتونية كتب عليها 
الرائعة،  لكم على األجواء  العربية واليابانية عبارة مفادها: "شكرا  باللغتين 
الحيوانات  من  اليابانية،  الثقافة  في  الرافعات  وتعتبر  لكم«،  ممتنون  نحن 
الغامضة التي ترمز إلى العمر الطويل والشفاء، حيث يعطي كل من المبتدئين 

في الملعب رافعة لتمثيل شكرهم لمضيفيهم.
واعتذر  للجمهور  المباراة  هاجيمي مورياسو عقب  الياباني  المدرب  وذهب 
لهم عن الخروج من المونديال، بانحناءة دامت لدقيقة، بعد أن ظهر منتخب 

الساموراي بشكل جيد في مباريات المونديال.
وواصل المنتخب الياباني، مسلسل الفشل في تخطي دور الـ16 ببطولة كأس 
العالم، للمرة الرابعة في 7 مشاركات، وودع نسخة 2002 على أرضه أمام 

تركيا بنتيجة 0-1، كما ودع نسخة 2010 بركالت الترجيح أمام باراغواي، 
الماضية في  النسخة  النهائي في  الساموراي"، مباراة ثمن  وخسر "محاربو 

روسيا على يد بلجيكا بنتيجة 3-2.
الوكالت

 الالعبون ومدربهم فر�سوا اأنف�سهم كنموذج ا�ستثنائي رغم الإق�ساء

رئي�س البالد يبعث ر�سالة حتفيزية لالعبي املنتخب

التعاون  مجلس  دول  في  والمقيمين  المواطنين  جميع  بإمكان   أصبح 
الخليجي الدخول إلى قطر واالستمتاع بأجواء المونديال من دون اشتراط 

الحصول على بطاقة "هيّا" التي كانت من قبل شرطا لدخول قطر.
بهذا  العمل  يتم  القطرية، على أن  الداخلية  بيان لوزارة  وجاء ذلك في 

القرار اعتبارا من أمس.
بواسطة  أو  الجوية  الموانئ  عبر  قطر  إلى  القادمين  على  وسيكون 
الحافالت عبر المنافذ البرية، الدخول إلى البالد وفق اإلجراءات العادية، 

دون الدخول على منصة "هيا" للحصول على البطاقة.

وفيما يخص القادمين عبر المنافذ البرية وبواسطة مركباتهم الخاصة، 
يمكنهم دخول قطر اعتبارا من الخميس المقبل، ويتوجب عليهم الحصول 
على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية قبل 12 ساعة من موعد السفر، 

دون دفع رسوم التصريح المسبق لدخول المركبات.
وكانت قطر قد اشترطت الحصول على بطاقة "هيا" للراغبين في دخول 
البالد بالتزامن مع انطالق مونديال 2022، وكانت البطاقة تتيح لحامليها 

دخول قطر وحضور المباريات، فضال عن حصولهم على التذاكر.
الوكالت

 حسم االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصير الهدف الفرنسي في مرمى 
المنتخب التونسي في الوقت البديل من المباراة التي جمعتهما في الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة األولى من نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ورفض االتحاد الدولي، االعتراض الذي قدمه االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
ودعم قرار حكم اللقاء الذي ألغى الهدف الفرنسي، معتبراً أن هناك مخالفة 
سبقت تسديدة أنطوان غريزمان ولهذا فقد رفض احتسابه، بعد أن اعتمده 
في مرحلة أولى غير أن غرفة الفيديو المساعد "الفار"، طلبت منه التدخل 
عدم  عن  الحكم  أعلن  حيث  فعاًل  حصل  ما  وهو  قراره  تعديل  أجل  من 

احتساب الهدف.
الفرنسي  المنتخب  الهدف باعتبار أن  الفرنسي، باحتساب  وطالب االتحاد 
يريد تفادي الهزيمة األولى له في الدور األول من مرحلة المجموعات في 
إلى االتحاد الدولي  المسابقات الكبرى منذ سنوات، وقدم احتجاجاً رسمياً 

الذي احتاج إلى أسبوع من أجل حسم موقفه بشكل رسمي ونهائي، وفق ما 
نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

واعتبر االتحاد الفرنسي، أنه ال يحق للحكم العودة إلى تقنية الفيديو في مثل 
هذه الوضعيات، خاصة بعد أن استؤنف اللعب من قبل المنتخب التونسي 
إثر تسجيل الهدف من غريزمان ودعم احترازه وتشبث بموقفه، ولكن في 

النهاية لم يتم اعتماد الهدف من قبل االتحاد الدولي.
وبعد قرار االتحاد الدولي، فإن المنتخب التونسي حقق انتصاره الوحيد في 
هذه النسخة بعد أن تعادل مع الدنمارك ثم خسر ضد أستراليا، وهو الفوز 
الثالث له في نهائيات كأس العالم بعد الفوز األول في 1978 ضد المكسيك 
ينتصر  التي  األولى  المرة  وهي  بنما،  على   2018 بطولة  في  وانتصاره 

خاللها المنتخب التونسي على منتخب أوروبي وكذلك على بطل العالم.
الوكالت

انحناءة طويلة ور�سالة من "كوكب اليابان" اإىل قطر

الربازيل تنفرد برقم قيا�سي
 الأول مرة يف تاريخ كاأ�س العامل

ح�سمت اجلدل بخ�سو�س هدف الديكة امام ن�سور قرطاج

"الفيفا" توؤكد �سرعية فوز تون�س اأمام فرن�سا يف املونديال

اأ�سبح باإمكانهم الدخول اإليها وال�ستمتاع 

باملونديال دون بطاقة "هيا"

قطر تزف خربا �سارا للمواطنني 
واملقيمني يف الدول اخلليجية
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ريا�ضي
اجلولة 13 من الرابطة الأوىل موبيلي�س: 

قمة عا�سمية بني �سو�سطارة وبلوزداد 
 تشهد الجولة 13 من بطولة 
القدم  لكرة  االولى  الرابطة 
"موبيليس"، المقررة اليوم، 
اتحاد  بين  عاصمية  قمة 
شباب  والمتصدر  الجزائر 
الذي  الوقت  في  بلوزداد، 
تطمح فيه شبيبة القبائل الى 
تأكيد صحوتها، بينما يسعى 
قسنطينة  شباب  المالحق 
عندما  أموره  تدارك  الى 

يستضيف جمعية الشلف.من جهته، يسعى شباب قسنطينة الى تصحيح مساره 
من اجل استعادة الثقة لما تبقى من مشوار البطولة، عندما يستقبل جمعية الشلف، 
بالمقابل، يطمح وفاق سطيف الى المواصلة المشوار على نفس المنوال، عندما 

يحل ضيفا هذه المرة على الصاعد الجديد، مولودية البيض.
شبيبة الساورة تسعى هي األخرى الى تسجيل فوز جديد مستغلة وضعية المضيف 

نادي بارادو الصعبة والراغب في مغادرة منطقة السقوط في أسرع وقت.
من جانب آخر، ستكون مولودية الجزائر على موعد في وهران امام المولودية 
المحلية، وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع االحتماالت، حيث يطمح كل فريق 
للعودة الى السكة الصحيحة. من جهة أخرى، بات الصاعد الجديد  الفوز  الى 
الذي ال يريد، هو  التدارك، عندما يستقبل نجم مقرة  أمام حتمية  اتحاد خنشلة 

اآلخر، التفريط في نقاط هذه المباراة.
وفي ذيل الترتيب، تسعى شبيبة القبائل الى تأكيد استفاقتها عندما تستقبل على 
ارضها أمل األربعاء، تحت أنظار المدرب الجديد ميلود حمدي، ويريد هالل 
تسجيل  واحدة،  بنقطة  واالخيرة  عشر  السادس  المركز  صاحب  العيد  شلغوم 

انتصاره األول هذا الموسم، عندما يستضيف اتحاد بسكرة.
ق.ر/واج

جلنة التاأديب التابعة للرابطة ت�سدر قراراتها: 

معاقبة �سباب بلوزداد ومولودية اجلزائر 
مبباراة واحدة دون جمهور

مباراة  عقوبة  تسليط    تم 
حضور  بدون  واحدة 
مالية  وغرامة  الجمهور 
علي  دينار   200.000 ب 
و  بلوزداد  شباب  فريقي 
بسبب  الجزائر،  مولودية 
و  النارية  األلعاب  استعمال 
الميدان  أرضية  على  قذفها 
خالل مباراة تسوية الرزنامة 
األولى  الرابطة  لبطولة 
موبيليس التي جرت يوم السبت الماضي بملعب 20 أوت حسبما أعلنت عنه 
أمس، الرابطة المحترفة لكرة القدم.كما تلقى الشباب والمولودية تنبيها وغرامة 
بين  بالمدرجات  جرت  التي  المناوشات  بسبب  دينار   100.000 قدرها  مالية 
أنصار الناديين، وعوقب العب المولودية الجزائر، دبيح شعيب بمباراة نافذة، 
وغرامة مالية قدرها 30.000 دج، الحتجاجه على قرار الحكم.وعاقبت لجنة 
الجزائر، مصطفى  التحاد  المساعد  المدرب  من  كال  للرابطة،  التابعة  التأديب 
أمالل والالعب هواري بعطوش بمباراة نافذة وغرامة مالية ب 30.000 دينار 
التي جمعت االتحاد بوفاق  المباراة  الحكم خالل  بسبب احتجاجهما على قرار 
سطيف )1-1(.وسلطت غرامة مالية على وفاق سطيف و شبيبة القبائل على 
200.000 دج بسبب غياب مدرب  300.000 دج  و  بغرامة قدرها  التوالي 

رئيسي على خط التماس.
ق.ر/واج

تويف اأم�س و�سيدفن اليوم برباقي

رئي�س الرابطة ال�سابق قرباج يف رحمة اهلل 
 انتقل إلى رحمة هللا، أمس، 
المحترفة  الرابطة  رئيس 
محفوظ  سابقا  القدم  لكرة 
بعد  هللا،  ذمة  إلى  قرباج 
المرض،  مع  صراعه 
سنة،   69 يناهز  عمر  عن 
الثرى  الفقيد  وسيوارى 
رزين  سيدي  بمقبرة  اليوم 
أكدته  ببلدية براقي، حسبما 
أمس. المصادر  من  العديد 

وتقدمت العديد من الهيئات الكروية والرياضية واألندية بتعازيها الخالصة، وفي 
مقدمتها االتحادية الجزائرية لكرة القدم، والرابطة المحترفة، واللجنة األولمبية 
الجزائرية.وقدمت وزارة الشباب والرياضة، التعازي في وفاة رئيس الرابطة 
الرسمية على  الوزارة، عبر صفحتها  بيان  السابق،وجاء في  المحترفة األولى 
الفايسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء هللا و قدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن هللا 
تعالى، محفوظ قرباج الرئيس األسبق لفريق شباب بلوزداد، و للرابطة المحترفة 
لكرة القدم، أكرم هللا مثواه وطيب ثراه، أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير 
الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بخالص العزاء وصادق المواساة 
إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وإلى أسرة كرة القدم، سائال المولى عز وجل أن 
يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله 

وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.
ق.ر

االتحادية  رئيس  إيتو،  صامويل   أثار 
الغضب  من  حالة  القدم،  لكرة  الكاميرونية 
بسبب  الجزائرية،  الجماهير  بين  واالستياء 
كأس  منافسات  خالل  به  قام  عنيف  اعتداء 

العالم 2022.
الجماهير  إيتو من عالقة متوترة مع  ويعاني 
الكروية الجزائرية، منذ المواجهة التي جمعت 
الماضي، وانتهت  المنتخبين، في مارس  بين 
العالم  كأس  إلى  الكاميرون  منتخب  بتأهل 
2022، في ظل غضب جزائري من قرارات 
الحكم الغامبي باكاري غاساما بمباراة اإلياب.

مقطع  انتشار  األخيرة  الساعات  وشهدت 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  فيديو 
يظهر فيه إيتو وهو يعتدي بشكل عنيف على 
بعد   ،974 ملعب  محيط  في  الحاضرين  أحد 
ثمن  في  الجنوبية،  وكوريا  البرازيل  مباراة 
يلتقط  إيتو  وكان   ،2022 العالم  كأس  نهائي 
يظهر  أن  قبل  الجماهير  مع  الصور  بعض 
ليقوم العب برشلونة  شخص ويتحدث معه، 
بعنف.وبعد  عليه  باالعتداء  السابق  اإلسباني 
وهو  عليه،  المعتدى  الشخص  الواقعة، ظهر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  مرتادي  أحد 

الجزائريين، في مقطع عبر قناته على موقع 
لالعتداء  تعرض  من  أنه  ليؤكد  "يوتيوب"، 
الواقعة  تفاصيل  عن  ويكشف  إيتو،  قبل  من 
لدى  شكوى  بتقديم  قام  أنه  وأكد  للجماهير، 
الشرطة القطرية، بعد الواقعة، مؤكدا أنه لن 

يترك حقه من رئيس االتحاد الكاميروني.
الغامبي  الحكم  عن  إيتو  "سألت  وأوضح: 
وقام  جنونه،  جن  ولكنه  غاساما،  باكاري 
باالعتداء علي هو والشخص الذي كان برفقته، 
وخدوش،  لجروح  تعرضي  في  تسببوا  لقد 
بي". الخاصة  التصوير  آلة  لكسر  إضافة 
"اليوتوبر"  حرمان  الفيفا  قررت  جهتها،  من 
الجزائري من الحضور في كل المالعب التي 
الحادثة،  هذه  بعد  المونديال  مباريات  تشهد 
وأكدت قناة بي.إن سبورتس الفرنسية أمس، 
في برنامج "إنسايد قطر"، أن الفيفا اتخذت هذا 
القرار بعد انتشار مقطع الفيديو، وهو ما أكدته 
قناة "إنفوسبور" الفرنسية أيضا.وأكدت القناة 
االعتداء  تهمة  للجزائري  وجهت  "فيفا"  أن 
اللفظي على أحد سفرائها، بما أن إيتو أصبح 
في  وحضوره  سنوات،  منذ  لالتحاد  سفيراً 
لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية لم يكن بصفته 

رئيس االتحاد الكاميروني لكرة القدم.
ق.ر

للدولي  بالنسبة  مواتية  الفرصة   تبدو 
مانشستر  نجم  محرز،  رياض  الجزائري 
سيتي، الستعادة بريقه، حيث أنه سيكون على 
السماوي  الفريق  مع  جديد  دور  مع  موعد 
مع  بالتزامن  يخوضه  الذي  المعسكر  خالل 
مصادر  أكدته  حسبما   ،2022 العالم  كأس 
نادي  بعثة  أمس.وتوجهت  إنجليزية  إعالمية 
اإلماراتية  العاصمة  إلى  سيتي  مانشستر 
األمد،  قصير  بمعسكر  للقيام  أبوظبي، 
بعد  الكروية  المنافسات  لعودة  استعدادا 
وقالت   ،2022 العالم  كأس  منافسات  نهاية 
األيام  إن  نيوز"  إيفينينغ  "مانشسر  صحيفة 
دولة  في  سيتي  مانشستر  سيقضيها  التي 
اإلمارات ستكون مهمة بالنسبة لمحرز، رغم 
عدم إقامة أي لقاءات ودية.وأوضح المصدر 
إيرلينغ  النرويجي  الهداف  رفقة  محرز،  أن 
هاالند، سيكونان بمثابة قائدي تشكيلة المدرب 

اإلسباني بيب غوارديوال، باعتبارهما صاحبا 
الدور األكبر في المجموعة، ال سيما في ظل 
غياب معظم النجوم لمشاركتهم في المونديال.
مدى  بإظهار  أوال  مطالبا  محرز  وسيكون 

غوارديوال،  بيب  لمدربه  البدنية  جاهزيته 
بخصوص  مرة  من  أكثر  في  انتقده  والذي 
الموسم  النقطة، خالل الشطر األول من  هذه 
الجاري، وسيعمل على إبراز قدرته على لعب 
دور قيادي داخل الفريق، مما سيساعده على 
كسب نقاط إضافية لدى الطاقم الفني لفريقه، 
والذي ينتظر منه الكثير خاصة بعد أن جدد 

عقده مع النادي حتى صيف 2025.
ومن المتوقع أن يكون محرز حاضرا بشكل 
أساسي في أولى مباريات مانشسر سيتي بعد 
خالل  الفريق  مع  تدربه  ظل  في  المونديال، 
فيها منافسوه على مركزه،  التي غاب  الفترة 
 22 يوم  ليفربول،  غريمه  فريقه  يالقي  لما 
بطولة  منافسات  ضمن  الجاري،  ديسمبر 
كأس رابطة المحترفين اإلنجليزية، في أولى 

مبارياته بعد كأس العالم 2022.
ق.ر

أمس  بريطانية  إعالمية  مصادر  كشفت 
ومسيري  أنصار  لدى  توجه  وجود  عن 
عن  للتخلي  اإلنجليزي  هام  وست  نادي 
خدمات المدرب ديفيد مويس، ما من شانه 
أن يصب في مصلحة الدولي الجزائري 

سعيد بن رحمة.
هام  وست  ناديه  مع  رحمة  بن  ويعاني 
يونايتد اإلنجليزي خالل الموسم الحالي، 
بسبب طريقة تعامل المدرب ديفيد مويس 
معه، حيث ال يمنحه فرصة اللعب بشكل 

منتظم، مما يؤثر سلبا على مستواه.
مرار  هام  وست  جماهير  وطالبت 
وتكرارا المدرب اإلسكتلندي عبر مواقع 
التواصل االجتماعي بمنح حرية أكبر لبن 

رحمة، دون تقييده بالمهام الدفاعية التي ال يجيدها.
نشر  اللندني،  النادي  أخبار  بمتابعة  المختص  نيوز"  "هامرز  موقع 

النادي  إدارة  فيه  تقريرا مطوال، طالب 
بفسخ عقد ديفيد مويس، في ظل النتائج 
الموسم  بداية  منذ  للفريق  السلبية 
خطوات  بعد  على  وتواجده  الجاري، 
المهددة  األندية  منطقة  دخول  من  قليلة 
بالهبوط، وطالب الموقع بالسعي للتعاقد 
برينتفورد،  مدرب  فرانك،  توماس  مع 
من خالل اتباع نفس خطوات تشيلسي، 
الذي خطف غراهام بوتر من برايتون، 

لخالفة األلماني توماس توخيل.
توماس  وصول  أن  الموقع  وأوضح 
هام  لوست  الفنية  للعارضة  فرانك 
لبن رحمة،  بالنسبة  سيكون أجمل خبر 
الدنماركي هو من  المدرب  أن  باعتبار 
كان وراء جلبه للدوري اإلنجليزي، وفتح له باب التألق مع برينتفورد.
ق.ر

اعتدى بال�سرب على م�سجع �ساأله عن احلكم غا�ساما

يقود �سبان مان�سي�سرت �سيتي رفقة الرنويجي هالند

الأن�سار يطالبون اإدارة و�ست هام بالتخلي عن خدمات املدرب ال�سكتلندي

اإيتو ي�سعل غ�سب اجلماهري الكروية 
اجلزائرية بت�سرف عنيف 

 
lالفيفا تعاقب " اليوتوبر" اجلزائري وحترمه من ح�سور مباريات املونديال

حمرز ي�سعى ال�ستغالل ترب�س اأبوظبي 
ال�ستعادة بريقه وثقة غوارديوال

رحيل موي�س والتعاقد مع توما�س فرانك 
�سيكون يف �سالح بن رحمة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى

دائرة بومدفع
بلدية حسينية

رقم التعريف الجبائي : 098444275125713
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 03 / 2022
تعلن بلدية حسينية عن طلب عروض مفتوح قصد انجاز عملية:

تموين المطاعم المدرسية لسنة 2023 والمقسمة ألربعة حصص:
-الحصة 01: تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية العامة.    

-الحصة 02 : تموين المطاعم المدرسية بالخضر و الفواكه. 
-الحصة 03: تموين المطاعم المدرسية بمادة اللحوم. 
–الحصة 04 : تموين المطاعم المدرسية بمادة الخبز.

بإمكان المؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن الحائزة على سجل تجاري يتضمن موضوع طلب العروض ويوافق 
نشاط نوع كل حصة أعاله. سحب دفتر الشروط من األمانة العامة للبلدية مقابل دفع مبلغ 2000 دج.

على المشاركين إرفاق عروضهم بالوثائق القانونية أدناه مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام المادة 04 من دفتر الشروط.
01 -  ملف الترشح :

-التصريح بالترشح )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد( – التصريح بالنزاهة 
)مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(– نسخة من القانون األساسي بالنسبة 

للشركات. – الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة. – سجل تجاري حسب 
نوع الحصة. – قائمة الوسائل المادية. –المراجع المهنية. –شهادات اثبات المحل التجاري.

02 -  العرض التقني :
-التصريح باالكتتاب )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(–مذكرة تقنية تبريرية 

)مملوءة بعناية تامة. ممضاة ومختومة ومؤرخة من طرف المتعهد(–تعهد بتسليم التموينات باألرقام و 
األحرف ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد. –دفتر الشروط )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم 

ومؤرخ من طرف المتعهد(
03 -  العرض المالي :

-رسالة التعهد )مملوءة بعناية تامة. ممضية ومختومة ومؤرخة من طرف المتعهد(
-جدول األسعار بالوحدة )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(

التفصيل الكمي والتقديري )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(
تقدم العروض في ظرف مقفل ومبهم تكتب عليه عبارة

)ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض(
طلب العروض رقم 03 /  2022

مع ذكر عنوان العملية وتسمية رقم الحصة
إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسينية

حدد أجل إيداع العروض ب خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن في الصحافة او في 
النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )BOMOP( أو في بوابة الصفقات العمومية. إلى غاية الساعة 

منتصف النهار )12:00( آلخر يوم من أجل تحضير العروض لدى األمانة لعامة للبلدية.
المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 90 يوما زائد مدة تحضير العروض.

كل المترشحين والمتعهدين مدعوون لحضور جلسة فتح األظرفة.

ANEP : 2216024007  الرائد: 2022/12/07

ع. بكريي

والي المدية من جهته أكد على أنه  مع كل طبعة 
جديدة من المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي يكون 
اإلبداع هو السيد ويكون الهدف تجديد الرؤية الفنية 

حول مسار المسرح الجزائري بالحفاظ على الموروث 
التاريخي الفني ومواكبة المستجدات من منطلق أن 

المسرح هو مرآة المجتمع ، هذا واشاد موس باالهتمام 
البالغ الذي يوليه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية 
لقطاع الثقافة والفنون الذي كان احد اهم التزاماته الـ 

54  من خالل تشجيع اإلنتاج الفكري والثقافي والفني 
لخدمة النمو االقتصادي معلنا في ختام كلمته عن 

االفتتاح الرسمي للطبعة 13 للمهرجان
أما ممثلة وزيرة الثقافة والفنون  وسيلة بوحالسة فقد 

عبرت عن فخرها باالحتفاء بالفن الرابع كما تعرضت 
للدفع القوي للحركة الثقافية وتفعيل المشهد الثقافي عبر 

بعث المهرجانات الثقافية مؤكدة دعم الدولة لمختلف 
التظاهرات الثقافية مشيدة في نفس السياق بالتاريخ 

النضالي والثقافي لوالية المدية وبأبناء المدية خصوصا 
في المجال الثقافي لتختتم كلمتها باإلعالن الرسمي 

أصالة عن نفسها ونيابة عن وزيرة الثقافة عن افتتاح 
للطبعة 13للمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي. 

وقد شهد الحفل عرض بورتي لمسيرة الفنان المسرحي 
سيراط بومدين وتكريم زوجة الفنان وابنته باالضافة 

الى تكريم عديد الفنانين والمصورين الذين برزو 
في عالم المسرح على غرار الفنان إيكاريوان عبد 

الرحمن، والكاتب محمد بورحلة، الممثل عبد الحليم 
زريبيع، وكل من المصور عبد العزيز لشلح ورضوان 
خليل الشرفي كما تخلل الحفل وصلة موسيقية من تقديم 

الفنانة نبيلة بوزناق خريجة مدرسة الحان وشباب من 
ذوي الهمم إلى جانب عرض فكاهي من تنشيط الفنان 

الكوميدي مراد صاولي بعنوان احنا خير منهم. 

ندوات ثقافية خاصة بالمهرجان
وتخلل المهرجان ندوات قدم خاللها الفنان الكوميدي 

عنتر هالل مداخلة تضمنت سيرة الفنان حسن الحسني 
ودوره في مسرحية "جلول الفهايمي" وأشار إلى 
بداياته مع الكشافة اإلسالمية في صغره ودخوله 

مسرح الهواة ، ثم مسرح قسنطينة، دراسة المسرح،  
لتواصل الفنانة اد نضال الجزائري مداخلة خصصتها 

عن الفنان الكبير "صالح أوقروت" قائلة: أنه فنان 
ينتمي لواقع معيش، يعبر عن طموحات إنسان و آماله 

،  كما أنه متواضع ، مشيرة  ذات المتحدثة إلى أنها 
استفادت كثيرا من الفنان باعتباره قامة فنية سامقة  .

المنافسة على جائزة العنقود الذهبي 
للمهرجان تنطلق..

وانطلقت المنافسة على جائزة العنقود الذهبي 
بالمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية  بقاعة 
العروض لدار الثقافة حسن الحسني. حيث استهلت 
المنافسة على الساعة مساء بمسرحية ميكانيزما من 

إنتاج جمعية نشاطات شباب المستقبل معسكر، اخراج 
قادة تاتي، وتمثيل الفنانين منصور بن عوف يونس، 
بومعزة بدر الكمال، وريلس بتول، ستي أحمد فاطمة.

المسرحية عبارة عن دراما اجتماعية تدور أحداثها 
داخل بيت زوجين يكنان لبعضهما الود والحب ما يدفع 

الزوج إلى توريث زوجته جزءا كبيرا من ممتلكاته 
ألنه يتوهم أنه سيلقى حتفه قريبا ، فيقوم باستدعاء 
مندوب التأمين الذي  كلفه بكتابة عقد الملكية، لكن 

كل شيئ يتغير لما تدخل جارتهما المختلة عقليا بينهما 
بالصدفة وهي تحمل بندقية تحاول قتل أحدهم ليمون 

ختام العرض نزيجا بين الخوف والبكاء والرومانسية...
في إطار التنافس على جائزة العنقود الذهبي بالمهرجان الوطني 
للمسرح الفكاهي بالمدية انطلقت المنافسة  بقاعة العروض لدار 

 Special الثقافة حسن الحسني بمسرحية بانتورا
من إنتاج لتعاونية الثقافية تافتيكا العلمة، تأليف بـالل 
لعــرابـة وإخراج ســفــيـان عـطــيـة ومن من تمثيل 

الفنانين بالل شرفة، عاطف كرميش،المسرحية عبارة 

عن مسرحية ثنائية كالسيكية بطابع هزلي فكاهي، 
تعالج في مضمونها قضايا إجتماعية كثيرة مجسدة في 
مجموعة من المواقف الطريفة بين الممثلين الرئيسيين 

بـأسلوب سلس مهذب ال يتعارض مع أي عرف أو 
دين أو سياسة أو منطق. لتكون بعد العرض مباشرة 

مناقشة العرض بقاعة مكتبة دار الثقافة من لدن طلبة 
الجامعة  وفنانيين وأكادميين في المجال.

حضور مميز للجمهور 
لم يتخلف الجمهور المدايني عن حفل افتتاح المهرجان 

الوطني للمسرح الفكاهي في طبعته الـ 13 رغم  
تزامنه  مع موعد اجراء مقابالت الدور ثمن نهائي 

لبطولة كأس العالم المقامة في قطر  حيث بقي محافظا 
على تقاليده في مثل هذه التظاهرات و شهدت قاعة 
المحاضرات الكبرى بكلية الحقوق توافد للجمهور 

المداني العاشق للمسرح قبل ساعات من انطالق حفل 
االفتتاح الذي كان مميزا، فيما فضل الكثير من الشباب 

المولع بالرياضة والمسرح حضور حفل االفتتاح من 
جهة ومتابعة مباراة فرنسا وبولندا والتي تزامنت 

وحفل االفتتاح عبر الهواتف النقالة .
الفنان مراد صاولي يرسم البسمة على الشفاه  

على هامش حفل االفتتاح عبر الفنان مراد صاولي 
لـ "الرائد" انه سعيد بعودة المهرجان بعد غياب دام 
3سنوات بسبب فيروس كورونا وان هذا المهرجان 

اكد عبر طبعاته المتوالية على نجاحه وإال لما استمر 
لمدة 13 سنة ، شاكرا جمهور المدية المتذوق 

والعاشق للمسرح والذي يجعل الفنان يعمل معهم بكل 
ارتياح وعن العرض المبرمج صرح لنا بانه سيقوم 

خالل العرض الفكاهي احنا خير منهم بإجراء مقارنة 
بسيطة بين أعراس الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة 

والذي استمتع به وصفق له كثيرا.

"الرائد" تر�سد الأجواء وح�سور مميز للجمهور

املهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي باملدية ي�سنع االبت�سامة
تعرف مدينة املدية هذه الأيام حدثا ثقافيا مميزا، ويتعلق الأمر باملهرجان الوطني للم�سرح الفكاهي  يف طبعته الثالثة ع�سر والتي حملت هذه ال�سنة 

هذه الطبعة هو ال�ستمتاع اجلمايل مبا اأبدعته ا�سم الفنان الراحل �سرياط بومدين، حيث اأكد حمافظ املهرجان �سعيد بن زرقة اأن الرهان خالل 

املواهب اجلزائرية على الركح عرب م�سارح الوطن.

اإ�سـهـــار

ANEP : 2216024148  الرائد: 2022/12/07
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المنافسة الرسمية على مستوى قاعة ابن زيدون، عرض  وعرف برنامج 
الفيلم القصير "طول الليل" للمخرج الجزائري فيصل حموم الذي رسم عبر 
حركة الكاميرا وتنقلها بين فضاءات مختلفة في الجزائر العاصمة محطات 
الوالدة  تدخل  و  إغتيالها  تم  التي  الوحيدة  والدين إلبنتهما  فقدان  مأساة  من 
في حالة نفسية مرضية تجعلها تواصل لبحث عن ابنتها في محطة القطار 

وفضاءات التسلية و تقوم بوضع إعالن بصورها في الشوارع.
وقد استطاع المخرج و المنتج فيصل حموم على مدار 17 دقيقة من زمن 
ابنتها من  التيه التي تعيشها األم التي ترفض فكرة وفاة  الفيلم تلمس حالة 
معاناتها بصمت  تتقفى  و  الزوج  مساندة  الكئيب رغم  وجها  خالل مالمح 

رفضا لوفاة وحيدتها ويحمل الفيلم كما هائال من العاطفة. 
للمخرج  "الجسر"  التحريك،  نوع  من  القصير،  الفيلم  دخل  ثانية  من جهة 
الجزائري محمد الطاهر شوقي بوكاف، ومدته 6 دقائق غمار المنافسة وهو 
العمل الذي يتطرق برمزية لمعاناة والد وابنه المريض يسافران على حمار 
للوصول إلى المستشفى للعالج وتخلل الرحلة متاعب كثيرة تعكس برمزية 

معاناة إجتماعية و بيئية كالتلوث واإلختناق المروري.
السينما  فئة  في  األولى  بالمرتبة  الفائز  "جسر"  القصير  الفيلم  واستطاع 
والسمعي البصري لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي 
التأثيرات  بفضل  الجمهور  إهتمام  يجذب  أن  الـ15  طبعتها  في   "2021
الصوتية والتركيب والتحريك الجيد على المستوى التقني وأيضا الموضوع 
فيلم  الجمهور  تابع  والداللة.كما  بالرمزية  تعج  نسجه على حكاية  تم  الذي 
دقيقة   17 ومدته  دوموند،  رومان  الكندي  للمخرج  األوغاد"  أيها  "وداعا 
وتدور وقائع الفيلم القصير حول استضافة الوزير األول و زوجته 3 عمال 
نظافة بمناسبة اإلحتفال  بعيد الميالد بمنزلهم و نلج عبر لقطات مختلفة إلى 

مواقف طريفة متقاطعة بين الطرفين بأسلوب كوميدي هزلي.
ونغوص عبر الخط الدرامي للقصة لقضايا تسيير و جمع النفايات و مختلف 
المشاكل التي تعترض عمال النظافة و الرؤية السطحية التي يمتلكها البعض 

لمخاطر النفايات على البيئة والصحة العمومية.
المخصص  بالجزائر  للسينما  ال11  الدولي  المهرجان  فعاليات  وتتواصل 

فيلما من مختلف   60 10 ديسمبر وسط مشاركة  إلى غاية  الملتزم،  للفيلم 
البلدان بينها 25 عمال ضمن المنافسة، وتركز هذه الدورة خصوصا على 

قضايا المقاومة والمرأة والبيئة.
حياة �سرتاح

السينما  أن  الفي  عبود  الفلسطيني  المخرج  قال 
المحتل  ضد  الكفاح  وسائل  من  قوية  وسيلة 
لكونها  بالسالح،  الكفاح  جانب  إلى  الصهيوني، 

تنشر الصورة الحقيقية لالحتالل.
أدلى  صحفية  تصريحات  في  قال  الفي  عبود 
فيلمه  عرض  هامش  على  مؤخرا  بالجزائر  بها 
ضمن  يعرض  الذي  سلب"  قصة  "حمص: 
الجزائر  لمهرجان  الرسمية  المنافسة  فعاليات 
وسيلتين  لديه  كفلسطيني  إنه  للسينما،  الدولي 
الكفاح  وهما  االحتالل  ضد  والكفاح  للمقاومة 
"المعلومات  قوله:  وتابع  فقط،  والسينما  المسلح 
والجيل  كبيرة،  بسرعة  تنتشر  الراهن  وقتنا  في 
أو  الفلسطينيين  سواء  السينمائيين  من  الجديد 
الصور  نشر  وفي  التقنية  في  يتحكمون  العرب 

واسع  نطاق  على  عليها  الفعل  وردود  واألفالم 
افتراضيا".

لموقع  المتحدث  أشار  الفيلم  محتوى  وحول 
ليس  الحمص  طبق  توظيف  أن  إلى  المهرجان 
الطبق  له شخصيا، ألن هذا  بالنسبة  مهما كثيرا 
يعرفه الجميع وموجود في حياتهم اليومية، ولكن 
ليس  ومجتمعه  بتفكيره  االحتالل  أن  وراءه  ما 
له هوية، له ديانة فقط، لذلك يسعى إلى اختراع 
مخطط  وفق  تدريجيا  بالسطو  وقوميته  هويته 
سواء  وتراثهم  الفلسطينيين  هوية  على  مدروس 
الموسيقي أو اللباس التقليدي.وبخصوص اإلنتاج 
الصناعة  أن  إلى  لفت  فلسطين  في  السينمائي 
صعيد  على  سواء  وقائمة  موجودة  السينمائية 
رغم  الوثائقية،  أو  القصيرة  أو  الروائية  األفالم 

محاربة المستعمر لها بشتى الوسائل كما يحدث 
مع فيلم "فرحة" الذي يتحدث عن النكبة وجرى 
عبود  المخرج  وأبرز  "نتفليكس"،  على  عرضه 
أن هذا العمل واقعي ويفضح االحتالل، لذلك تشن 
ضده جملة همجية من اللوبي الصهيوني بفرنسا 

وأمريكا لوقف عرضه.
تتغير  األمور  أن  الخصوص  هذا  في  واعتبر 
للقضية  خدمة  لألفالم  يسوق  جديد  جيل  بظهور 
على  وسريع  متطور  بشكل  للحقيقة  ونشرا 
اإللكترونية،  والمنصات  التواصل  منصات 
أنه  الفلسطينية، أوضح  األفالم  للتمويل  وبالنسبة 
من  الدعم  يختلف  إذ  كثيرا،  ليس  لكن  موجود، 
إلنتاج  تمويل  إيجاد  فرص  مثال  أخر،  إلى  بلد 
من  أحسن  وفرنسا  قطر  في  فلسطينية  أفالم 
غير  الممول،  وفكر  توجه  إلى  بالنظر  أمريكا، 
أن األساس في القضية هو مضمون الفيلم، ألنه 
بإمكانك إنجاز فيلم بمليون دوالر وبإمكانك أيضا 
إنجاز فيلم بمائة دوالر.وثمن المتحدث في ختام 
الندوة أهمية أن عرض فيلمه حمص: قصة سلب 
في الجزائر، بحضور جمهور تفاعل مع أحداثه 
وبدا تجاوبه طبيعيا جدا بالنظر إلى العالقة بين 
الدائم  الجزائريين  وتعاطف  والجزائر،  فلسطين 

مع إخوتهم الفلسطينيين
حياة �سرتاح

يتناول الفيلم القصير الموسوم بـ "القصر" للمخرجة البريطانية جو بريشار، 
الدولي  الجزائر  لمهرجان  الرسمية  المنافسة  ضمن  مؤخرا  عرض  الذي 
إنتاج  دقيقة،   29( المتحدة  المملكة  من  القصير،  الفيلم  فئة  للسينما، ضمن 
البريطاني وذاكرته،  المجتمع  الرأسمالية على حساب  أثر توسع   ،)2021
من خالل قصة مكان اسمه قصر نادي بينغو المتواجد في لندن من خالل 
من  لندن  سكان  يرتاده  الذي  النادي  هذا  إنقاذ  يحاول  الذي  باتريك  قصة 
الفقراء والمرضى وكبار السن، للتنفيس، هدفهم قضاء يوم سعيد فيه، ذلك 
نشاطات  النادي  يقدم  والشرب،  األكل  فإلى جانب  يوفره من خدمات،  لما 

وألعاب تنسي كل زائر إليه همه على اختالفه.وحسب البطاقة التقنية للعمل 
فتبدأ المشكل لما قررت السلطات البريطانية هدم البناية التي تتواجد وسط 
باتريك  وقد عمل  بنايات حديث وعمالقة،  مشروع عمراني ضخم، يضم 
الزبائن  القرار، وصورت المخرجة تمسك  تنفيذ  صاحب المحل على منع 
أنه يحظى بود  المتهالكة إال  الذي تأسس عام 1965، رغم هالته  بالمكان 
الناس فيتردون عليه باستمرار، فكان أشبه لهم بِقبلة السعادة، لكن سرعان 

ما اختفت في 2020، رغم محاوالت الردع.
حياة �سرتاح

للمخرجة جوليانا فاجنول

"�صمت الأثري".. 
�صوت من ل �صوت له �صينمائيا

مواصلة للمسابقة الرسمية لمهرجان الجزائر الدولي للسينما، في فئة 
األفالم الوثائقية، تابع جمهور “فيكا” مؤخرا بقاعة ابن زيدون برياض 
للمخرجة  األثير  الوثائقي صمت  العمل  العاصمة،  الجزائر  في  الفتح 
جوليانا فانجول التي قّدمت في 78 دقيقة المسار المتميّز المرأة وزنها 
من بارود، وضع موقفها الشجاع ضد الفساد وتصميمها الدؤوب على 
خدمة المجتمع المكسيكي، حياتها المهنية في خطر مراراً.صمت األثير 
المذيعة   راهن  من  جزءا  يسرد   ،)2020 المكسيك  سويسرا-  )إنتاج 
كارمن أريستيغوي التي يعّدها المكسيكيون الصوت البديل الموثوق به 
للرواية الحكومية الرسمية”، فهي رمز “الشجاعة والمصداقية وصوت 
من ال صوت له، قادها يقينها الرافض للفساد والتضليل إلى الكثير من 
المواقف المفصلية في حياتها وحياة بني جلدتها، فكارمن أريستيغوي 
المدعومة بفريق من الصحفيين االستقصائيين الذين آمنوا بنفس مبادئها 
السياسية  المهنية والقانونية وكذا  المطبات  وغاياتها، تغلبت على كل 
فضح  في  الشديدة  ورغبتها  بمصداقيتها  متسلحة  اإلجرامية  وحتى 
تحالف الساسة ورجال العصابات.وتمّكنت المخرجة جوليانا فانجول 
من التوّغل إلى دائرة كارمن أريستيغوي الضيقة، وولجت عالمها الذي 
ال يهدأ، وبنت معها عالقة ثقة مّكنتها من االقتراب من هذه الشخصية 
التي أضحت من قادة الرأي والمؤثرين فيه، وطوال أربع سنوات وهي 
أهم  المخرجة  عايشت  الوثائقي،  العمل  هذا  إنجاز  تطلب  التي  المدة 
المحطات التي مرت بها أريستيغوي منذ فصلها عن العمل بمحطة أم 
في أس اإلذاعية حيث كانت تقّدم برنامجا يتابعه أكثر من 18 مليون 
بعد  توظيفها،  عن  األخرى  المحطات  عزوف  عند  ووقفت  مستمع، 
شراء  شملت  التي  األبيض"،  البيت  بـ"فضيحة  يسمى  ما  عن  كشفها 
من  منزاًل  نييتو(  بينيا  إنريكي  الرئيس  السابقة)زوجة  األولى  السيدة 
المكسيكيون  فتجمع  للمصالح،  صارخ  تضارب  في  حكومي  مقاول 
النظام  تحّكم  منتقدين  األثير،  إلى  أريسيغوي  بعودة  باآلالف مطالبين 
السياسي في السياسات اإلعالمية وانتهاجه لمبدأ “تكميم األفواه.“كارمن 
أريستيغوي قّررت أخذ زمام المبادرة وعدم ربط قناعاتها بأي جهة، 
مصادر  خالل  من  المنتشر  المتعمد  التضليل  ضّد  الكفاح  وواصلت 
األخبار والفساد الحكومي وتجارة المخدرات ذات الصلة. وأنشأت– مع 
عدد من زمالئها الصحفيين – منصة إخبارية منفصلة، متغلبين في ذلك 
على الخوف محافظين على معنوياتهم لمواصلة الكفاح المشترك من 
أجل الديمقراطية والعدالة.وخالل النقاش الذي أعقب عرض الوثائقي، 
أريستيغوي  كارمن  شخصية  أّن  فانجوا  جوليانا  المخرجة  أوضحت 
مدهشة للغاية، وطوال 4 سنوات مليئة باألحداث المأساوية لم تبد أّي 
للكلمة من معنى،   بكّل ما  امرأة قوية وشجاعة  ترّدد فهي  أو  خوف 

مشيرة إلى أّن التفاؤل عند أريستيغوي واجب أخالقي.
حياة �سرتاح
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يف اليوم الرابع من فعاليات الطبعة الـ 11 ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما

3 اأفالم ق�سرية تدخل املناف�سة الر�سمية
ا�ستمتع جمهور الطبعة الـ  11 ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما، اأم�ض اأول بثالث عرو�ض اأفالم ق�سرية متنوعة وذلك يف 

اإطار املناف�سة الر�سمية للمهرجان، تطرقت، بح�سور املخرجني، لق�سايا البيئة والنفايات و املعاناة النف�سية جراء تعقيدات 

املجتمع احلديث املادي.

اأكد اأن امل�سرح هو الفن الأكرث �سعبية

رابية ميثن اإعادة بعث الن�ساط 
امل�صرحي يف اجلزائر

أكد الممثل و الكاتب المسرحي عبد الحميد رابية أن المسرح الجزائري 
لطالما شكل انعكاسا للمجتمع و نجح بفضل مواهب األجيال المتعاقبة 
بعيد.« حد  إلى  للمجتمع  الحقيقة  الصورة  "عكس  في  الممثلين  من 
أوضح رابية في تصريح لوكالة األنباء الرسمية أمس أول على هامش 
المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي الذي افتتح مؤخرا أن أعمال كبار 
توري  ومحمد  قسنطيني  رشيد  غرار  على  الجزائر  في  الرابع  الفن 
الذين  القادر علولة  الدين بشطارزي وعبد  كاتب و محي  ومصطفى 
و  طموحات  و  تطلعات  ترجمت  للمجتمع،  "مرآة"  المسرح  جعلوا 
"الفن  هو  المسرح  أن  المسرحي  الفنان  أضاف  المجتمع.و  مخاوف 
األكثر شعبية و أن الجمهور بكل أطيافه يحب متابعته و يرى نفسه 
المسرح  نجاح  أن  معتبرا  أمامه"  المعروضة  الشخصيات  خالل  من 
للمواطن فوق  المعاش  الواقع  الجزائري يكمن في "ثباته على عكس 
الصدد، دعا  أو فكاهي.«و في هذا  المسرح في شكل ترفيهي  خشبة 
المتحدث الكتاب المسرحيين إلى "المحافظة على هذا الطابع االجتماعي 
للمسرح و االستمرار في هذا النهج ألن مستقبل الفن الرابع بالجزائر 
الوطيدة  العالقة  هذه  على  الحفاظ  في  الرغبة  و  القدرة  بهذه  مرهون 
في  نفسه  رؤية  يحب  "الجمهور  أن  مضيفا  والمجتمع"  المسرح  بين 
الشخصيات التي تمثل على خشبة المسرح ويتابعها باهتمام ويتفاعل 
مع أفعالها وعواطفها ، مما يشجعه على التنقل إلى المسرح حيث يأمل 
أن يجد تعبيرا عن انشغاالته.«كما أكد أن أفضل حل لعودة الجمهور 
نفسه  المواطن على  فيها  يتعرف  "تقديم مسرحيات  الفن هو  إلى هذا 
بسهولة و تعبر عن انشغاالته و همومه" بالشكل الذي يجعله يشعر في 
نهاية العرض "أنه تخلص من مشاكل الحياة اليومية" معتبرا في ذات 
الوقت تنظيم العديد من المهرجانات المخصصة للفن الرابع منذ بداية 
السنة الجارية "مشجع للغاية" و "يبشر بإعادة بعث النشاط المسرحي 
وزارة  جهود  تساهم  أن  في  أمله  عن  رابية  أعرب  الجزائر.«و  في 
الثقافة والفنون في إعادة بعث اإلنتاج المسرحي والكشف عن جيل من 
الكتاب المسرحيين والممثلين القادرين على مواصلة العمل الذي أنجزه 

من سبقوهم في المجال.
و قال أنه من "السهل تحقيق هذا التحدي" شرط التكفل بتكوين الكتاب 
المتخصصة  التكوينية  الهياكل  عدد  وتعزيز  والممثلين  المسرحيين 
اإلنتاج  لتمويل  إعانات  تخصيص  جانب  إلى  المسرحية  الفنون  في 

المسرحي.
حياة �سرتاح

املخرج الفل�سطيني ليف عبود:

عر�ض �سمن املناف�سة الر�سمية ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما

"ال�سينما هي و�سيلتنا الوحيدة ملقاومة املحتل ال�سهيوين"

"الق�سر" يتحدث عن اأثر تو�سع الراأ�سمالية 
على ح�ساب املجتمع الربيطاين وذاكرته
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املر�سد املغربي ملناه�سة التطبيع 

يدين الخرتاق ال�سهيوين للبالد

"ال�شعب املغربي بريء
 من كل االتفاقيات التطبيعية"
التطبيع أحمد  المغربي لمناهضة  المرصد  أدان رئيس 
السعي  ومسلسل  الصهيوني  "االختراق  ويحمان, 
للصهينة الشاملة للبالد, والحاق المملكة المغربية بكيان 
الحكومة  تقدمت  أن  بعد  وذلك  العنصري",  االحتالل 
المغربية للبرلمان بما يسمى "مشروع قانون للمصادقة 
على اتفاقية التطبيع والشراكة", مشددا على أن الشعب 

المغربي بريء من كل االتفاقيات التطبيعية.
اعتبر  لإلعالم,  الفلسطيني  المركز  مع  حوار  وفي 
أحمد ويحمان, "هذه الخطوة إمعانا صارخا في امتهان 
كرامة المغاربة, وضرب بكل التزامات المغرب إزاء 
الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل, وذلك في أوج عربدة 
االحتالل وجيش حربه وشرطته العنصرية, وارتكاب 

المجازر تلو المجازر في حق الشعب الفلسطيني".
المغربي بريء من كل  الشعب  أن  السياق,  وأكد, في 
الكيان  و  بالده  بين  تحصل  التي  التطبيعية  االتفاقيات 
"الفضيحة,  ب  حاليا  يحدث  ما  واصفا  الصهيوني, 
الشعب  تجاه  المغرب  التزامات  لكل  وضرب 

الفلسطيني".
ايام   المغربي صادق منذ  النواب  الى أن مجلس  يشار 
على ما يسمى "مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية 
االقتصادي  "التعاون  يسمى  وما   éوالشراكة التطبيع 
سخط  أثار  ما  الصهيوني",  الكيان  مع  والتجاري 
الذي  الموقف  بشدة  أدانوا  الذين  التطبيع,  مناهضي 

يسيء الى الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
ونبه ويحمان الى أن "غالبية الشعب المغربي وأحزاب 
من  كثيرة  وجمعيات  كثيرة  ونقابات  كثيرة  سياسية 
المنبثقة  المؤسسات  هذه  في  تطعن  المدني  المجتمع 
السنة  من  سبتمبر   8 األخيرة  االنتخابات  مهزلة  عن 

الماضية", وبالتالي "فما بني على باطل فهو باطل".
وأضاف ذات المتحدث "هذه الحكومة ال شرعية لها وال 
وضغوط  باالستبداد  مفروضان,  ورئيسها  هي  شعبية 
القوى االستعمارية واللوبي الصهيوني على المغاربة, 
لفرض التطبيع وتكريس االختراق والهيمنة الصهيونية 

على الشعب, وهو ما نراه في كل ما يجري بالبالد".
التي  المؤامرات  من  المغربي  المرصد  رئيس  وحذر 
لنشر  خبيث  مخطط  "هناك  قائال  المنطقة  ضد  تحاك 
الفوضى والفتن, وإشعال الحروب العرقية و اإلثنية و 
المناطقية )..(", مردفا "هذا هو المشروع الخبيث الذي 
يتم التحضير له للمغرب والمنطقة للحصول على النفط 

والغاز والذهب والفوسفات وكل خيرات المنطقة".
الكيان  يسمى  ما  لنقل  "للتحضير  باإلضافة  هذا  كل 
الصهيوني الى هذه المنطقة بعد فشل مشروع الحركة 
صواريخ  أصبحت  منذ  بفلسطين  العالمية  الصهيونية 
الصهيوني  العمق  تدك  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة 

وتصل للكيان".

لمجلة  اليونانية  السلطات  وسمحت 
بدخول  الفرنسية   )Le Point( لوبوان 
الستقبال  خصص  الذي  المعسكر 
والذي  النظاميين،  غير  المهاجرين 
الدولية  اإلنسانية  المنظمات  تصفه 
وبحسب  أوروبا".  بـ"غوانتانامو 
في  الموجود  المعسكر  يمتد  المجلة، 
هكتار  مساحة  على  زيفرو  جزيرة 
أمنية  لمراقبة  ويخضع  ونصف، 
حثيثة على مدار الساعة، حيث ينتشر 
رجال األمن في كل مكان، إلى جانب 
كاميرات  فيها  بما  المراقبة،  كاميرات 

الطائرات المسيرة.
وكلف   ،2019 عام  المعسكر  وُدشن 
االتحاد  قدمها  يورو  مليون   43 بناؤه 

األوروبي لليونان كما أوضح ذلك مدير المعسكر ديمتري أكسيوتيس للمجلة، 
ويرى مسؤولون أوروبيون في هذا المعسكر نموذجا يمكن استنساخه في دول 
لـ3 آالف شخص، وهناك  يتسع  المعسكر  إن  المجلة  وقالت  أخرى.  أوروبية 
أماكن مخصصة لـ200 قاصر، ويضم حاليا نحو ألف مهاجر يتوزعون على 
الثامنة مساء  بين  المعسكر  داخل  التنقل  الجنسية.ويحظر  مناطق بحسب  عدة 
المعسكر  داخل  الحياة  أن  التأكيد  على  أكسيوتيس  وحرص  والثامنة صباحا، 
بمساحة  غرف  من  الضرورية  الحياة  مرافق  يضم  حيث  ومناسبة،  مريحة 

مشتركة،  ومطابخ  مربعا،  مترا   25
وقاعات للدراسة، ومساحات للرياضة.
المنظمات  معها  تتفق  ال  صورة 
تلقب  التي  الحكومية  غير  اإلنسانية 
بكونه  لوبوان-  -حسب  المعسكر 
فيه  تراقب  أوروبا"  "غوانتانامو 
حركة  بكثافة  المنتشرة  الكاميرات 
مدار  على  النظاميين  غير  المهاجرين 
الساعة، وترتبط تلك الكاميرات بمركز 
وزارة  مقر  في  يوجد  بعد  عن  تحكم 

الهجرة بالعاصمة أثينا.
األمن  عناصر  إن  لوبوان  وتقول 
يتلقون  ساموس  بمعسكر  الموجودين 
ذاك،  المراقبة  مركز  من  أوامر 
ويتحركون على أساس تلك التعليمات، 
وينفذون المطلوب.ونقلت المجلة عن رودي -وهو مهاجر من الكونغو برازافيل- 
قوله إن فقدان الحرية صعب مهما كانت الظروف، على الرغم من اعترافه 
تكثر  مهاجرين  أخرى الحتجاز  معسكرات  من  أفضل  هو  المعسكر  هذا  بأن 
فيها حوادث االعتداء والعنف.وبحسب المجلة، فإن إدارة المعسكر تنظم برامج 
بينها برامج ترفيهية وتعليمية،  لفائدة المهاجرين الموجودين داخل المعسكر، 
العالم  كأس  مباريات  متابعة  على  الرجال-  -خاصة  المهاجرون  ويحرص 

المنظمة في قطر على الرغم من أن منتخباتهم الوطنية لم تتأهل للمونديال.

قضية  رفع  أمس  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  أعلنت 
قوات  قبل  -من  عاقلة  أبو  شيرين  الزميلة  اغتيال 
االحتالل الصهيوني- إلى المحكمة الجنائية الدولية 
في الهاي.ويأتي هذا اإلجراء بعد مرور 6 أشهر 
الفريق  الوحشي لشيرين، قام خاللها  منذ االغتيال 
القانوني للشبكة بتحقيق دقيق ومفصل في القضية، 
شهود  روايات  إلى  تستند  جديدة  أدلة  عن  وكشف 
عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو واألدلة 

الجنائية المتعلقة بالقضية.
ووفق بيان صادر عنها، أكدت الجزيرة أنها تبرز 
للمحكمة  العام  المدعي  إلى  المرفوع  الملف  في 
من  المقتبسة  الجديدة  األدلة  أن  الدولية  الجنائية 
تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح 
أن شيرين وزمالءها تعرضوا إلطالق نار مباشر 
السلطات  ادعاء  وأن  االحتالل،  قوات  قبل  من 
تبادل إلطالق  ُقتلت خطأ خالل  بأنها  الصهيونية، 
األدلة  أن  إلى  الشبكة  له.وأشارت  أساس  النار، ال 
لم  أنه  تؤكد  العام-  المدعي  مكتب  إلى  -المقدمة 

يكن هناك أي اشتباك أو إطالق نار بالمنطقة التي 
كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها 
االحتالل.  قوات  قبل  من  مباشر  بشكل  وزمالءها 
بوضوح،  مرئي  مكان  في  الصحافيون  وكان 
الطريق،  على  ببطء  مجموعة  ضمن  ويسيرون 

ولم  المميزة،  اإلعالمية  مرتدين ستراتهم وخوذهم 
يكن هناك أشخاص آخرون.

وتقوض هذه األدلة -التي تقدم اليوم للمدعي العام 
تحقيق  إليه  خلص  ما  الدولية-  الجنائية  للمحكمة 
الجيش الصهيوني، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد 
الجزيرة  الستهداف  أوسع  حملة  من  جزًءا  كان 
عن  الجزيرة  البيان.وعبرت  وفق  وإسكاتها، 
الدولي ومنظمات حقوق  ترحيبها باهتمام المجتمع 
اإلعالم،  حرية  عن  المدافعة  والهيئات  اإلنسان 
المسؤولين  لمحاسبة  الدعوة  ومواصلتها  بالقضية. 
أنها  إلى  الشبكة  البشعة.ولفتت  الجريمة  هذه  عن 
تنظم -بعد تقديم الملف- مؤتمراً صحافياً في الهاي، 
للجزيرة،  القانوني  الفريق  من  ممثلون  يحضره 
وأفراد من عائلة الراحلة، وصحافيون، ومسؤولون 
حرية  عن  مدافعة  وهيئات  حقوقية  منظمات  من 
اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  جددت  اإلعالم.وقد 
كل  اتخاذ  عبر  لشيرين،  العدالة  بتحقيق  التزامها 

اإلجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة القتلة.

موقعها  على  الكترونية  عريضة  )أمنستي(,  الدولية  العفو  منظمة  أطلقت 
 50000 جمع  اجل  من   ," الزفزافي  لناصر  الحرية   " شعار  تحت  الرسمي 
المعتقل  سراح  إطالق  أجل  من  المغربية,  للدولة  طلب  إرسال  و   , توقيع 
13 ديسمبر  السياسي و زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي, و حدد تاريخ 
الجاري, كآخر اجل لجمع التوقيعات.وأرفقت " أمنسيتي " العريضة, برسالة 
المأساوي  الواقع  فيها  أبرزت  أخنوش,  عزيز  المغربية  الحكومة  رئيس  الى 
والعمل  بالتعليم   " تعلق  ما  خاصة  المغرب(,  )شمال  الريف  منطقة  لسكان 
والرعاية الطبية المحدودة للغاية", مشيرة الى أن هذه المنطقة مهمشة من قبل 
الحكومات المغربية المتعاقبة, و أن"  المعتقل السياسي ناصر الزفزافي, الذي 

يؤمن بشدة بالعدالة والمساواة, يندد بهذا الواقع منذ عدة سنوات".
ناصر  راس  مسقط  الحسيمة  مدينة  في  اندلعت  التي  بالمظاهرات  وذكرت, 
السمك  لبائع  المأساوية  الوفاة  اثر  على   ,2016 أكتوبر  شهر  في  الزفزافي  
يعرف  ما  ليبدأ  بضائعه,  المغربية  السلطات  أن صادرت  بعد  فكري  محسن 
االجتماعية  الحقوق  من  بمزيد  تطالب  شعبية  حركة  هو  و  الريف,  بحراك 
واالقتصادية.واستدلت في السياق بإحدى مقوالت ناصر الزفزافي و التي جاء 
للتهميش  لنقول ال  الشوارع  إلى  أبناءالفقراء والبسطاء, خرجنا  فيها  " نحن 
المغربية اعتقلت مئات  بأن قوات األمن  الرسالة,  أفادت  الفساد"، كما  وليس 
المتظاهرين, مشيرة الى انه تم القاء القبض على ناصر الزفزافي في 29 مايو 

2017, و أثناء احتجازه قام األمن المخزني بتعذيبه, ليدان بعدها بالسجن لمدة 
20 عاما, اين تم وضعه في عزلة, ما ادى الى تدهور وضعه الصحي.

 20 بالسجن  الزفزافي  ناصر  على  ُحكم   ,2018 يونيو   27 "في  وأضافت, 
عاما",  حيث "يعيش في عزلة و ظروف يرثى لها, كما أنه يعاني من عدة 

مشاكل صحية, وتحرمه إدارة السجن من الرعاية الطبية الكافية".
 وأكدت منظمة العفو الدولية , ان ناصر الزفزافي لم يمارس اال حقه في حرية 

التعبير بشكل سلمي".
وطالبت منظمة العفو الدولية, رئيس الحكومة عزيز أخنوش" باإلفراج الفوري 
وغير المشروط عن ناصر الزفزافي, المحتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه 
في حرية التعبير والتجمع", وريثما يتم اإلفراج عنه, تضيف, " نطلب منكم 
ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة, وحصوله 

الكامل على الرعاية الطبية, واتصاله المنتظم بأسرته ومحاميه".
جدير بالذكر, أن محكمة االستئناف بمدينة الدار البيضاء, قضت في 5 أبريل 
2019, بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي, إضافة إلى 
أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين. وخاض 
زعيم حراك الريف منذ اعتقاله في مايو 2017, سلسة من االضرابات عن 
سجناء  وباقي  سراحه  وإلطالق  بالمعتقل,  تواجده  ظروف  لتحسين  الطعام 

الحراك.

و�سفته املنظمات الإن�سانية الدولية باأنه "غوانتانامو اأوروبا"..

مركز يوناين الحتجاز 
املهاجرين غري النظاميني

"مع�سكر �سامو�س" مركز جديد بنته اليونان يف بلدة زيفرو بجزيرة �سامو�س بتمويل كامل من الحتاد الأوروبي لحتجاز املهاجرين 
غري النظاميني، وت�سعى ال�سلطات اليونانية اإىل الرتويج له باعتباره منوذجا يحتذى به، فيما ي�سري مراقبون اإىل اأنه يخفي 

حقيقة وجود مراكز اأخرى يعي�س فيها املهاجرون و�سعا �سعبا جدا.

الوكالت

بعد مرور 6 اأ�سهر منذ الغتيال الوح�سي ل�سريين

اجلزيرة ترفع ق�ضية اغتيال اأبو عاقلة اإىل املحكمة اجلنائية 

تطالب فيها باإطالق �سراح نا�سر الزفزايف

منظمة العفو الدولية تطلق عري�ضة الكرتونية �ضد املغرب

دون م�سا�س بحرية التعبري..

مطالبات يف الكويت
 مبواجهة احل�ضابات الوهمية 

على من�ضات التوا�ضل
تتزايد المطالبات في الكويت بضرورة اتخاذ إجراءات 
على  الوهمية  بالحسابات  تُوصف  ما  تواجه  ملموسة 
مستخدميها  ومالحقة  االجتماعي،  التواصل  منصات 
كثيرون  ويطالب  الفتنة".  بـ"مثيري  إليهم  يُشار  ممن 
أمن  يراعي  المنصات،  هذه  يضبط  تشريع  بإصدار 
بكرامة  المساس  أو  الفتن  ويمنع  وقيمه،  المجتمع 
قانون  فإن  المراقبين،  الناس وسمعتهم. وبحسب بعض 
الجرائم اإللكترونية 63/2015 قد ال يكون وسيلة فّعالة 
مرتكبي  تجاه  الالزمة  العقوبات  وتحديد  حد  لوضع 
بسبب  واسًعا  جداًل  الكويت  الجرائم.وتشهد  هذه  مثل 
يتم  التي  االجتماعي  التواصل  منصات  حسابات  بعض 
أو  المسؤولين  أو  الوزراء  بعض  لمهاجمة  استغاللها 
أعضاء مجلس األمة، وهو ما أشار إليه النائب السابق 
وهمية  القائمين على حسابات  "تعمد  فهاد عن  عبد هللا 
مع  بالتزامن  آخرين  ونواب  سمعته  تشويه  ومموليها 

انتخابات مجلس األمة ثمًنا لمواقفهم".
عن  الماضي  العام  أفرجت  أن  العامة  للنيابة  سبق  كما 
الشاعر جمال الساير على خلفية توجيهه -في تغريدات 
المالية،  وسياساتها  للحكومة  الذعة  انتقادات  عدة- 
ودعوته القيادة السياسية إلى محاربة الفساد في البالد، 
قضية  مثل  اإلنسان  حقوق  قضايا  بعض  عن  ومدافعته 
النيابة  فوجهت  اإلقامات؛  تجارة  ومهاجمته  البدون 
العامة له تهمتي المساس بالذات األميرية وإذاعة أخبار 

كاذبة.



م�صتوطنون يقتحمون الأق�صى

 واإخطارات وقف بناء ب�صلفيت

توغل �صهيوين 
حمدود �صمايل قطاع غزة

lخري�صة: تغول االحتالل يهدف 
ملنع ت�صاعد احلالة الثورية بال�صفة

سلفيت،  في  بناء  وقف  إخطارات  الثالثاء،  أمس   ، االحتالل  قوات  سلَّمت 
المستوطنين  عشرات  اقتحم  فيما  طوباس،  في  منشآت  بتصوير  وشرعت 
المسجد األقصى، وسلمت قوات االحتالل، 10 إخطارات وقف عمل وبناء 
في المنطقة الشرقية، والجنوبية الشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
 5 سلّمت  االحتالل  قوات  أن  هناك  فلسطينية  محلية  مصادر  وأوضحت 
إخطارات وقف عمل وبناء لمنازل مأهولة بالسكان، و4 أخرى لمنازل قيد 
اإلنشاء، وإخطارا ألرض تجري فيها أعمال حفريات، وذلك في المناطق 

المسماة " خلة القرن"، و"دار الضرب"، و "الميدان.«
الرأس األحمر جنوب شرق طوباس،  كما داهمت قوات االحتالل، منطقة 
التابعة  المركبات  إحدى  وبدأت  للمواطنين،  منشآت  بتصوير  وشرعت 
سكنية  خيام  عدة  بتصوير  وشرعت  المنطقة،  بمداهمة  االحتالل  لسلطات 
على  المزارعون  يعمل  زراعية  تصوير طريق  إلى  باإلضافة  للمواطنين، 

تأهيلها في المنطقة.
مناطق،  في عدة  تدريبات عسكرية  االحتالل،  قوات  أجرت  األغوار  وفي 
منها: منطقة "الشق" في خربة الفارسية، باإلضافة إلى خربة سمرة، وأقام 
للمواطنين، ويعيقون عمليات حراثة  الزراعية  الجنود خياًما في األراضي 

األراضي، ما يؤدي إلتالف المحاصيل الزراعية في المنطقة.
المبارك، من باب  المسجد األقصى  اقتحم مستوطنون،  القدس، فقد  أما في 
على  قيودا  فرضت  التي  االحتالل  شرطة  من  مشددة  بحماية  المغاربة، 
عند  واحتجزتها  بعضهم،  هويات  في  ودققت  الوافدين،  المصلين  دخول 
أبوابه الخارجية، وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، بأن 
عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى منذ الصباح، ونفذوا جوالت 
وتلقوا  الشرقية،  منطقته  في  تلمودية  طقوسا  وأدوا  باحاته،  في  استفزازية 

شروحات عن "الهيكل" الزعوم.
في  محدودة  مسافة  صهيونية  عسكرية  آليات  أمس،  صباح  توغلت،  كما 
الهيا  بيت  بلدة  شمالي  األمني  السياج  قرب  الزراعية  المواطنين  أراضي 
شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطالق نار وقنابل غاز صوب األراضي 

شرقي القطاع.
وأفادت مصادر محلية بتوغل خمس جرافات وكباش، تساندها ثالث دبابات 
مدفعية، داخل أراضي المواطنين مسافة تقدر بحوالي 50 متًرا؛ انطالًقا من 
بوابة مستوطنة "نتيف هعسترا، شمالي بلدة بيت الهيا، ونقلت "وكالة صفا" 
عن شهود عيان أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين 

المحاذية للسياج األمني.
وأشارت إلى أن عملية التوغل تزامنت مع إطالق نار قوات االحتالل وقنابل 
غاز صوب صيادي العصافير شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة؛ وصوب 
وتتعرض  إصابات،  دون  الوسطى؛  المحافظة  شرقي  الزراعية  األراضي 
نار صوب  وإطالق  توغل  لعمليات  واآلخر  الحين  بين  الحدودية  المناطق 

األراضي الزراعية؛ تحت ذرائع أمنية.
الساحة  إن  خريشة  حسن  التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  وقال 
في الضفة الغربية تشهد وجود مقاومين جدد متحدين؛ هدفهم الرئيسي هو 
لتكون  المقاومة  هذه  تعميم  على ضرورة  خريشة  وأكد  االحتالل،  مقاومة 
انتفاضة شاملة في كل األراضي الفلسطينية، مشدًدا على أن الحالة النضالية 

ألبناء شعبنا ممنوع المساس فيها.
الفلسطيني  الشباب  من  كبيرة  أعداد  تنضم  شهيد  ارتقى  "كلما  وأضاف: 
للمقاومة، وهذا ما يشكل تهديدا لالحتالل، ما يجعله يتغول بطريقته الوحشية 

على أمل أن ينهي ذلك.«
وعد أن قمع وتغول االحتالل الكبير وعملية القتل المبرمجة تهدف لتخويف 
وترهيب المواطنين ومنعهم من االستمرار في الحالة الثورية المتصاعدة، 
المكلومة ورفع معنويات  العوائل  وأشاد بدور أمهات الشهداء في مشاركة 

أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى أنه ليس من مصلحة السلطة استمرار تصاعد الحالة الثورية في 
الضفة، باعتبارها متمسكة باالتفاقيات والتنسيق األمني مع االحتالل، بل من 
مصلحتها إبقاء الوضع كما كان في السابق، ولفت إلى أن "االنتفاضة الشعبية 
للشعب  قيادات  أنفسهم  يسمون  لمن  واستجابة  فصائلي،  غطاء  إلى  بحاجة 

الفلسطيني في إطار منظمة التحرير.«
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البالغ 28 عاماً، أفراد  ورافق أدهم بشير، 
باب  حتى  وخطيبته  وأشقائه  عائلته  من 
الحركة  إلى نشطاء من  باإلضافة  السجن، 
ورددوا  الفلسطيني،  بالداخل  الوطنية 
من  كان  بشير،  باعتقال  منددة  هتافات 
بينها "حرية حرية ألسرانا الحرية"، و"يا 
زينة  مدوها  األرض  تحت  الماي  مواسير 
شباب فلسطين على السجن ودوها"، و"يا 
أسرانا شدوا الحيل إلى ما يخلص هالليل.«
التوتر:  عليه  بدا  الذي  بشير  أدهم  وقال 
الجميع  يحمي  هللا  ظالم،  الحكم  "طبعا 
وتهون على األهالي«، أما والدته صابرين 
مضيفة  كثير"،  ظالم  "الحكم  فقالت:  بشير 
أن ابنها حوكم بسبب الرأي العام اليهودي، 
وليس بحكم قانوني. وتابعت: "هذه لحظات 

صعبة جدا إن شاء هلل خير. اآلن سيبعد عني ابني هو اعتقل بالسابق 
ونعرف معنى السجن.«

وقال سمير بشير، والد أدهم: "هذا ظلم، حرقوا لي قلبي، حسبي هللا 
ونعم الوكيل فيهم. هللا يهون على الشباب. اإلعالم كبروا القضية كثير، 
يظهر  أن  "مع  قائال:  وتابع  لماذا«،  إلقاء حجر. عشر سنوات  بسبب 
هم ضخموا  سنوات على ضربة حجر  ليس حكم عشر  ولكن  الحق، 
التحقيقات وكل هذه  ابني غير معتاد ال على سجن وال على  األمور. 

األمور. إن شاء هلل يكون خير.«
وأصدرت المحكمة المركزية في حيفا، في 28 نوفمبر الماضي، حكًما 
بقيمة  أدهم بشير، وفرضت غرامة مالية  بالسجن لعشر سنوات على 
واإلخالل  إرهابي  بعمل  "القيام  بتهمة  وذلك  بحقه  شيكل  ألف   150

بالنظام.«
ورمى  الكرامة،  هبة  في  شارك  قد  بشير  كان  االتهام،  الئحة  ووفق 
 12 بيوم  غنشفيلي  مور  صهيوني  سيارة  على  آخرين  رفقة  حجارة 

أطلق  أن  وسبق  عكا،  في   2021 ماي 
الصهيونية  والسلطات  القضائي  الجهاز 
معتقلي  بحّق  وعنصرية  جائرة  أحكاماً 
اعتقال  تواصل  أنها  علماً  الكرامة"،  "هبّة 
34 شابا من عكا، ونحو خمسين من باقي 

المدن المختلطة.
قال األسير المحرر أمير مخول: "كان هناك 
والمخابرات،  والتحقيقات  دموي  عدوان 
اآلن هناك عدوان قضائي في مسعى لكسر 
شوكة هذا الشعب وترهيبه وترويعه وكسر 
إرادة الشباب". وأضاف: "أدهم بشير ليس 
قضيته  سنتابع  السجون  سلطة  أمام  وحيدا 
وكل  عائلته،  مع  التضامن  وسنواصل 

عائالت األسرى بهبة الكرامة.«
ومضى يقول هؤالء صنعوا الكرامة لشعبنا 
ونحن اآلن مطالبون أن نقوم بدورنا في الضغط لخفض مدة الحكم ما 
أمكن، وشدد على ضرورة عدم التعامل مع الحكم كحدث عابر، معتبراً 
حوكموا  فلسطينيين  إلى  مخول  وأشار  معقولة.  غير  األحكام  هذه  أن 
المحاكم  أمام  وحتى  الغربية  بالضفة  مماثلة  حاالت  في  أقل  بفترات 

العسكرية التابعة لالحتالل.
شهدتها  التي  الكرامة  هبّة  خلفية  على  اعتُقلوا  قد  الشبّان  مئات  وكان 
فلسطينيو  خرج  عندما  التاريخية  الساحلية  والمدن  العربية  البلدات 
الداخل في تظاهرات تضامناً ودعماً للقدس والمسجد األقصى وقطاع 
غزة، ورفضاً لعمليات التطهير العرقي في حّي الشيخ جّراح، وتنديداً 
الشرطة  بحماية  العرب  المواطنين  على  المستوطنين  باعتداءات 

الصهيونية.
الوطنية  السياسية  القيادات  الصهيونية  المؤسسة  تالحق  الهبة  ومنذ 
بالداخل الفلسطيني، عبر االعتقال وأروقة المحاكم، وتتهمهم بالتحريض 

عبر مشاركتهم منشورات في "فيسبوك".

عن  األسود"،  "عرين  مجموعة  أعلنت 
قوات  ضد  نار  إطالق  عمليات  خمس  تبنيها 
عمار  الشاب  إعدامها  على  رداً  االحتالل، 
جنوبي  حوارة  بلدة  في  كان  حينما  عديلي، 
الجمعة  يوم  الغربية،  الضفة  شمالي  نابلس 

الماضي.
"نفذ  مقتضب،  بيان  في  المجموعة،  وقالت 
عمار  الشهيد  إعدام  على  ورداً  العرين  جند 
مفلح في تمام الساعة )23.00( وحتى الساعة 
عمليات  خمس  الجمعة  يوم  من   )12.00(
االحتاللي  حوارة  حاجز  تجاه  نار  إطالق 
تجمعات  واستهداف  فوريك،  بيت  وحاجز 
بثالث  االحتاللية  جرزيم  نقطة  على  الجنود 
جند  وانسحب  متتالية  نار  إطالق  عمليات 
البيان: "كما وتصدى  العرين بسالم«، وتابع 
الخاصة  القوات  القتحام  العرين  أسود 
خالل  الماضي،  األحد  يوم  فجر  الصهيونية 

اقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من 
جند  يقف  "هنا  البيان:  الرصاص.«وأضاف 
في  الباسلة  لمقاومتنا  وإكباراً  إجالاًل  العرين 
غزة الصامدة ونحييها تحية األحرار لألحرار 
مطلق  القدمين  حافي  األسد  ذلك  ونخص 
أقدامك  نقبل  لك  ونقول  الستريال،  صواريخ 
الذي  الغبار  ونقبل  والكرامة  بالعزة  المليئة 

المس هذه األقدام الطاهرة.«
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة 
إطالق  عقب  فلسطيني  استشهاد  الفلسطينية، 
الضفة  شمالي  عليه  النار  االحتالل  قوات 
الغربية، وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، 
"باستشهاد  أبلغتها  المدنية  الشؤون  "هيئة  أّن 
عليه،  النار  االحتالل  إطالق  عقب  مواطن 
مقطع  وأظهر  نابلس«،  جنوب  حوارة  في 
وتم  الفلسطينيين  أحد  التقطه  للحادث  فيديو 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  تداوله 

أحد  مع  باأليدي  يتدافع  وهو  إسرائيلياً  جندياً 
ومن  منه،  اإلفالت  يحاول  الذي  الفلسطينيين 
ثم قام الجندي بإطالق النار من مسافة الصفر 
تجاه الفلسطيني الذين كان ملقى على األرض.
األحمر"  "الهالل  جمعية  قالت  جانبها  من 
الفلسطيني في بيان سابق، إّن جيش االحتالل 
"منع سيارة اإلسعاف التابعة له من الوصول 
إال  الحديثة،  والدتها  ورغم  المصاب«،  إلى 
أن  استطاعت  أّن مجموعة "عرين األسود"، 
فلسطين،  في  فائقة  بسرعة  اسماً  لها  تصنع 
"عرين  اسم  يكن  لم  جداً  قريبة  فترة  فحتى 
حضور  هناك  كان  لكن  معروفاً،  األسود" 
من  الماضي،  العام  منذ  للمقاومين  فاعل 
المؤطرين،  غير  الشبان  من  مجموعة  خالل 
االحتالل  مواجهة  في  السالح  حملوا  الذين 
خالل  له،  التصدي  وقرروا  اإلسرائيلي، 

اقتحاماته المتتالية لمدينة نابلس.

اإلثنين  أمسية  منذ  فلسطينيين،  أصيب عدة 
الماضي خالل مواجهات اندلعت مع قوات 
االحتالل في قرية أوصرين جنوب نابلس، 
باسترداد  للمطالبة  الغربية،  الضفة  شمالي 
قريتهم،  ابن  عديلي  عمار  الشهيد  جثمان 
الجمعة  يوم  االحتالل  قوات  قتلته  الذي 
نابلس،  جنوب  حوارة  بلدة  في  الماضي، 
آخرون  أصيب  كما  جثمانه،  احتجزت  ثم 
بمواجهات وهدمت قوات االحتالل مصلى 
عدة  في  أخرى  بهدم  وأخطرت  ومنشآت 

مناطق من الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي أوصرين مبارك 
أمس  تصريحات صحفية  في  الهادي،  عبد 
"إن مواجهات اندلعت بعد وقفة أمام منزل 
باسترداد  للمطالبة  عديلي،  عمار  الشهيد 
جثمانه، حيث أغلق الشبان الشارع الرئيسي 
االستيطاني المحاذي للقرية وأشعلوا هنالك 
قوات  فالحقتهم  المطاطية،  اإلطارات 
لوقوع  أدى  ما  القرية،  لداخل  االحتالل 
اإلسعاف  مدير  قال  إصابات.«بدوره، 
والطوارئ في الهالل األحمر الفلسطيني في 
نابلس أحمد جبريل "إن شاًبا أصيب بقنبلة 

وشاباً  الوجه  في  للدموع  مسيل  سام  غاز 
المغلف  المعدني  بالرصاص  بجروح  آخر 
مع  مواجهات  خالل  الكتف،  في  بالمطاط 
االحتالل في قرية أوصرين جنوب نابلس، 
نقل على أثرها لتلقي العالج في مستشفيات 
نابلس، كما أصيب 13 شاباً باالختناق بالغاز 
أصيب  آخر،  جانب  للدموع.«من  المسيل 
السام  بالغاز  باالختناق  فلسطينيين،  عدة 
المسيل للدموع في قرية حوسان غرب بيت 
لحم جنوبي الضفة، وفي بلدة الخضر جنوب 
بيت لحم، كما اندلعت مواجهات أخرى في 

وقوع  دون  لحم  بيت  شمال  عايدة  مخيم 
الشبان  بين  مواجهات  إصابات.واندلعت 
الفلسطينيين مع قوات االحتالل عند مدخل 
مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة، 
فيما كان عشرات من طلبة جامعة فلسطين 
التقنية "خضوري" والمواطنين الفلسطينيين 
أصيبوا في وقت سابق من اليوم، باالختناق 
بمواجهات  للدموع  المسيل  السام  بالغاز 
قوات  وأغلقت  المخيم،  مدخل  عند  أخرى 
االحتالل مدخل الجامعة ومنعت الطلبة من 
قوات  منها.واقتحمت  الخروج  أو  دخولها 

االحتالل مدرسة يبرود األساسية المختلطة 
بهدف  الضفة،  وسط  هللا  رام  شرق  شمال 
لكن  المراقبة،  كاميرات  تسجيالت  سحب 
سياق  ذلك.في  من  منعتها  التدريسية  الهيئة 
"مصلى  االحتالل  قوات  هدمت  منفصل، 
رسول هللا" في منطقة "خلة طه" ببلدة دير 
قبل  إنشاؤه  تم  والذي  الخليل،  في  سامت 
الطوب  من  متًرا   80 بمساحة  أشهر  ثالثة 
ما  وفق  الصاج،  من  وسطحه  واإلسمنت 
الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أكدته 

الفلسطينية في بيان صحافي.

من اإعداد: حياة �صرتاح

الحتالل يوا�صل التنكيل بامل�صاركني يف هبة الكرامة
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ت�صليم نف�صه لق�صاء حمكوميته ملدة ع�صر �صنوات، على خلفية اأحداث هبة الكرامة التي اندلعت يف ماي 2021 احتجاجا على 

العدوان الإ�صرائيلي على القد�س وقطاع غزة.

رداً على اإعدام ال�صهيد عمار عديلي

"عرين االأ�صود" تتبنى 5 عمليات 
�صد االحتالل ال�صهيوين

قوات الحتالل حتاول �صحب ت�صجيالت كامريات املراقبة

اإ�صابات بعد وقفة تطالب با�صرتداد جثمان ال�صهيد عمار عديلي جنوب نابل�س
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في  وطيور  حيوانات  أسماء  الكريم  القرآن  في  ورد 
مواضع عدة إشارة إلى أنهم من أجناس األمم التي خلقها 
هللا تعالى على وجه األرض قال تعالى : }َوما من دابة 
أمثالكم  أمم  إاّل  بجناحيه  يطير  طائر  وال  األرض  في 
الخلق  في  آدم  بني  يا  أمثالكم  أي    ]38  : ]األنعام   }
والرزق، ومن هذه الطيور طائر جاء ذكر وصفه في 
سورة األنفال وأشار إليه كثير من المفسرين. قال تعالى 
: } َوما كاَن َصالتُُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت إاِلَّ ُمكاًء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوا 
اْلَعذاَب ِبما ُكْنتُْم َتْكُفُروَن { ]األنفال: 35[ فما المقصود 
كلمة  التفسير  علماء  فسر  وبماذا  ؟  اآلية  في  مكاء  بـ 
مكاء ؟   قال ابن عطية األندلسي في المحرر الوجيز 
الفعال  وزن  على  المكاء   : العزيز  الكتاب  تفسير  في 
الصفير قاله ابن عباس والجمهور، فقد يكون بالفم وقد 
يكون باألصابع والكف في الفم، قال مجاهد وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن، وقد يشارك األنف يقال مكا يمكو إذا 
صفر، ومكت است الدابة إذا صفرت يقال وال تمكو إال 
است مكشوفة ومن هذا قيل لالست مكوة قال أبو علي: 

فالهمزة في ُمكاًء منقلبة عن واو.
في  يصفر  أي  يمكو  ألنه  المّكاء  للطائر  قيل  هذا  ومن 
العين كخطاف، واألصوات  بشد  فّعال  تغريده، ووزنه 
كالبكاء  العين  بتخفيف  فعال  على  تجيء  األكثر  في 
وجاء  ونحوه.  والنباح  والجؤار  والدعاء  والصراخ 
: وما كان  والتنوير”  “التحرير  ابن عاشور  تفسير  في 
العذاب  فذوقوا  وتصدية  مكاء  إال  البيت  عند  صالتهم 
بما كنتم تكفرون ]األنفال: 35[ معطوفة على جملة وهم 
34[ فمضمونها  ]األنفال:  الحرام  المسجد  يصدون عن 
جملة:  عقب  وموقعها،  العذاب،  الستحقاقهم  ثان  سبب 
وما كانوا أولياءه ]األنفال: 34[ يجعلها كالدليل المقرر 
النتفاء واليتهم للمسجد الحرام، ألن من كان يفعل مثل 
حقيقا  فكان  المتقين،  من  يكن  لم  هللا  مسجد  عند  هذا 
باعتبارها  الجملة  فعطفت  عنه،  المسجد  والية  بسلب 
سببا للعذاب، ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية 
األول  االعتبار  كان  ولكن  ذلك،  لصح  عنهم  الوالية 
يفيد  موقعها  كون  مع  عليه  أدل  العطف  ألن  أرجح 
االعتبار الثاني. والمكاء على صيغة مصادر األصوات 
إذا  يمكو  مكا  يقال:  والنواح،  والبكاء  والثغاء  كالرغاء 

صفر بفيه، ومنه سمي نوع من الطير المكاء بفتح الميم 
بعد  آخره  في  بهمزة  مكاكيء  وجمعه  الكاف،  وتشديد 
الياء، وهو طائر أبيض يكون بالحجاز.وعن األصمعي 
قلت لمنتجع بن نبهان »ما تمكو« فشبك بين أصابعه ثم 

وضعها على فمه ونفخ.
أما في تفسير القرطبي : قال ابن عباس: كانت قريش 
ذلك  فكان  ويصفرون،  يصفقون  عراة،  بالبيت  تطوف 

عبادة في ظنهم والمكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق، 
قاله مجاهد والسدي وابن عمر رضي هللا عنهم. ومنه 
قول عنترة: وحليل غانية تركت مجدال تمكو فريصته 
كشدق األعلم تمكو أي تصوت ، ومنه مكت است الدابة 
على  الصفير،  المكاء  السدي:  قال  بالريح.  نفخت  إذا 
في  وجاء  المكاء.  له  يقال  بالحجاز  أبيض  طائر  لحن 
الحسين قال، حدثنا  الطبري : حدثني محمد بن  تفسير 

أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: “وما 
كان صالتهم عند البيت إال مكاء وتصدية”، و”المكاء”، 
اء”، يكون  الصفير، على نحو طير أبيض يقال له “المكَّ
الكاف،  الميم وتشديد  المكاء  بضم   ( الحجاز،  بأرض 
وجمعه ” مكاكي  طائر نحو القنبرة، إال أن في جناحيه 
فيهما  يصفر  ثم  يديه،  يجمع  ألنه  بذلك،  سمى  بلًقا. 
طائر  ماهو  التصفيق.  و”التصدية”،  حسًنا.(  صفيًرا 
المكاء ؟ وأورد محمد بن موسى الدميري ) من فقهاء 
في  المكاء  808 هـ ( فصال عن طائر  توفي  الشافعية 
كتابه “حياة الحيوان الكبرى” قال فيه :  ” الُمَكاء ” بضم 
الميم وبالمد والتشديد طائر يصوت في الرياض، يسمى 
مكاء ألنه يمكو أي يصفر كثيرا ووزنه فعال كخطاف. 
العين  بتخفيف  فعال  على  تأتي  األكثر  في  واألصوات 

كالبكاء والصراخ والرغاء والنباح والجؤار ونحوه.
كثيرا.   ويصوت  يصفر  الطائر  وهذا  المكاكي  وجمعه 
قال البغوي في تفسير المكاء: الصفير وهو في اللغة اسم 
طائر أبيض يكون بالحجاز له صفير، وقال ابن السكيت 
في إصالح المنطق: يقال: مكا الطائر ومكا الرجل يمكو 
مكوا، إذا جمع يديه وصفر فيهما، وكأنهم اشتقوا له هذا 

االسم من الصياح. 
وجمعه المكاكي والمكاء الصفير قال هللا تعالى: } َوما 
كاَن َصالتُُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت إاِلَّ ُمكاًء َوَتْصِدَيًة { أي صفيرا 
أو تصفيقا. وقال ابن قتيبة: المكاء الصفير أي بالتخفيف 
أي  ويمكو  الرياض  في  يصفر  طائر  بالتشديد  والمكاء 
يصفر.  قال الشاعر: إذا غّرد المكاء في غير روضة 
فويل ألهل الشاء والحمرات قال البطليوسي في الشرح: 
إن المكاء إنما يألف الرياض فإذا غرد في غير روضة، 
وعند  النبات،  وعدم  الجدب  إلفراط  ذلك  يكون  فإنما 
مال  له  يكن  لم  لمن  فالويل  والحمير،  الشاء  يهلك  ذلك 
بموجب  المكاء  طائر  تعريف  في  جاء  ومما  غيرهما. 
رتبة  من  الطير  من  جنس  “المكاكي  الحديث:  العلم 
العصافير المشقوفة المنقار وهي قريبة من الخطاطيف 
وتتميز بمنقار كثير التفلطح معقوف الطرف بشعر عند 
أغبر أصدأ  الحاجة وريشها  االنفتاح عند  كثير  قاعدته 
الجنس  هذا  وأصل  مسرولة.  وسيقانها  سوداء  بخطط 

مكاء الحجاز ويسميه العلماء بمكاء أوربية”. 

فقه املعامالت
اأتبع ال�سيئة احل�سنة متحها

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

هل ذكر ا�سم طائر يف �سورة الأنفال ؟ 

جاء في وصية النبي صلى هللا عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي هللا عنهما أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن« 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهذه الوصية رويت يطرق مختلفة عن الصحابة رضوان هللا عليهم تشهد 

لمكانة هذه األمور العظيمة التي يجب على المسلمين رعايتها.
وفي حديث أبي هريرة، »عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى هللا وحسن 
الخلق« خرجه اإلمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال ابن رجب عن هذا الحديث أنه وصية عظيمة جامعة 

لحقوق هللا وحقوق عباده، وبين أوجه هذه الحقوق التي تعد وصايا النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته. 
الوصية األولى: التقوى وهو حق هللا تعالى على عباده، فإن حق هللا على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى 
وصية هللا لألولين واآلخرين. قال تعالى: }ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا هللا{ ]النساء: 
131[ . وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل 
بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 
قال ابن رجب: وتارة تضاف التقوى إلى اسم هللا عز وجل، كقوله تعالى: }واتقوا هللا الذي إليه تحشرون{ 
]المائدة: 96[، وقوله: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبير بما تعملون{ 
]الحشر: 18[، فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى، فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، 
التقوى وصية هللا تعالى لجميع خلقه، ووصية من وصايا  الدنيوي واألخروي. وكان  وعن ذلك ينشأ عقابه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة 

نفسه بتقوى هللا، وبمن معه من المسلمين خيرا.
ولما خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى هللا وبالسمع والطاعة 
ألئمتهم. ولما وعظ الناس، قالوا له: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: »أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة« 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، كان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني 
أوصيكم بتقوى هللا، وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا اإللحاف بالمسألة، 
فإن هللا عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: }إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 

وكانوا لنا خاشعين{ ]األنبياء: 90[. 
وكتب عمر إلى ابنه عبد هللا: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى هللا عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، 
ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجالء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجال على سرية، 
فقال له: أوصيك بتقوى هللا الذي البد لك من لقائه، وال منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا واآلخرة. وكتب عمر 
بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى هللا عز وجل التي ال يقبل غيرها، وال يرحم إال أهلها، وال يثيب إال 
عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلنا هللا وإياك من المتقين. الوصية الثانية: “أتبع السيئة 
الحسنة تمحها”، وذلك أن العبد لما كان مأمورا بالتقوى في السر والعالنية مع أنه البد أن يقع منه أحيانا تفريط 
في التقوى، إما بترك بعض المأمورات، أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره بأن يفعل ما يمحو به هذه 

السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة، قال هللا عز وجل: }وأقم الصالة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين{ ]هود: 114[ . 

وفي ” الصحيحين ” عن ابن مسعود »أن رجال أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى هللا عليه وسلم، فذكر 
ذلك له، فسكت النبي صلى هللا عليه وسلم حتى نزلت هذه اآلية، فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: هذا له خاصة؟ 
قال: ” بل للناس عامة« . وقد وصف هللا المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه 
الوصية في قوله عز وجل }وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقين 
– الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهللا يحب المحسنين – والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال هللا ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون – أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين{ 
]آل عمران: 133 – 136[. وقد يراد بالحسنة في الحديث )أتبع السيئة الحسنة تمحها( التوبة من تلك السيئة 
قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة، فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في عالنية، فأحسن حسنة 
في عالنية، لكي تكون هذه بهذه وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها. وقد أخبر هللا في كتابه أن 

من تاب من ذنبه، فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه. 
وذلك في مواضع كثيرة، كقوله تعالى }إنما التوبة على هللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولئك يتوب هللا عليهم{ ]النساء: 17[ ، وقوله: }ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وآمن وعمل عمال صالحا  تاب  }إال من  وقوله   .]119 ]النحل:  لغفور رحيم{  بعدها  إن ربك من  وأصلحوا 
فأولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات{ ]الفرقان: 70[ وقوله: }وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ 
]طه: 82[. وقال ابن عباس في قوله تعالى: }ما جعل عليكم في الدين من حرج{ ]الحج: 78[، قال: هو سعة 
اإلسالم، وما جعل هللا ألمة محمد من التوبة والكفارة. قال ابن رجب الحنبلي معقبا على هذه اآليات: وظاهر 
هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى هللا توبة نصوحا، واجتمعت شروط التوبة في حقه، فإنه يقطع بقبول 
هللا توبته، كما يقطع بقبول إسالم الكافر إذا أسلم إسالما صحيحا، وهذا قول الجمهور، وكالم ابن عبد البر يدل 

على أنه إجماع. ]»جامع العلوم والحكم« )1/ 418([. 
وقد يراد بالحسنة في »أتبع السيئة الحسنة تمحها« ما هو أعم من التوبة، كما في قوله تعالى }وأقم الصالة 
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات{ ]هود: 114[ ]هود: 114[ ، وقد روي من حديث 
معاذ أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه اآلية أمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي. جاء في حديث 
أبي بكر الصديق رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر 
ثم يصلي، ثم يستغفر هللا إال غفر هللا له« ثم قرأ هذه اآلية: }والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
هللا فاستغفروا لذنوبهم{ ]آل عمران: 135[ ]آل عمران: 135[ . وفي ” الصحيحين ” »عن عثمان أنه توضأ، 
ثم قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم 

صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه«. 
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السياحة  لوزارة  إعالمي  بيان  حسب  ذلك  جرى 
والصناعة التقليدية أمس خالل استقبال وزير القطاع 
االقتصادي  التجديد  مجلس  لرئيس  حمادي،  ياسين 
الجزائري، كمال مولى، أمس أول بالجزائر العاصمة، 
وأفاد البيان أن اللجنة المتفق تنصيبها ستعنى بعرض 
واألجانب  الوطنيين  للمستثمرين  االستثمار  فرص 
وتكثيف الجهود الستقطابهم، كما سمح اللقاء بتبادل 
الرؤى حول آفاق التعاون وسبل تنسيق الجهود لترقية 

قطاع السياحة والصناعة التقليدية.
والتحفيزات  المتوفرة  الفر  الوزير  واستعرض  هذا 
المتاحة في مجا االستثمار السياحي السيما الحموي، 
ملحا على ضرورة إشراك أرباب العمل والمستثمرين 
الوطنيين واألجانب، في ظل التحديات الجديدة للدولة 
روافد  أحد  وجعله  السياحة  قطاع  لترقية  الرامية 

االقتصاد الوطني.
وتعمل وزارة السياحة في اآلونة األخيرة على أكثر 

من صعيد من أجل جذب اهتمام المستثمرين والسياح 
على حّد سواء من أجل تنشيط القطاع، وستنضم في 
سياق ذلك فعاليات الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي 
حيث  الجمعة  هذا  من  اعتبارا  الصحراوية  للسياحة 
دام  انقطاع  بعد  فعالياته  غرداية  والية  ستحتضن 

ثمانية سنوات.
الوالية  هذه  اختارت  أنها  الوصية  الوزارة  وقالت 
لما  بالنظر  الهام  الموعد  هذا  الحتضان  بالتحديد 
السياحية  المقومات  من  ثري  رصيد  من  به  تزخر 
والتراث المادي والالمادي ذي أهمية تاريخية وثقافية 
ومعمارية، ولكونها كذلك من بين الوجهات السياحية 
السياحة  مواسم  خالل  للسواح  استقطاًبا  األكثر 
ضمن  مرموقة  مكانة  لها  يمنح  مما   ، الصحراوية 
المستدامة  الصحراوية  السياحة  تطوير  إستراتيجية 

التي تستجيب للتطلعات اإلقتصادية للبالد.
حياة �سرتاح
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الأربعاء  07 دي�سمرب 2022 

املـوافق لـ 13 جمادى الأوىل 1444هـ

إلى  الرامية  جهودها  إطار  في 
الحضرية  الجريمة  محاربة 
صّد  مع  أنواعها،  باختالف 
التي  الممارسات  وكل  السرقات 
وتشعره  المواطن  تقلق  ما  غالبا 

بالالأمن، 
تمكنت مصالح أمن والية سطيف 
شخص  لنشاط  حد  وضع  من 
التي  السرقات  يحترف  أنه  ثبت 
مع  النارية،  الدراجات  تستهدف 
السرقة  بصدد  آخر ضبط  توقيف 
ثالث  وشخص  محل  داخل  من 
داخل  من  سرقة  عملية  اقترف 

مركبة.
حسب  أطرت  الثالث  العمليات 
أمس  المصالح  لذات  أمني  بيان 
األمن  أفراد  قبل  من  الثالثاء 
وجاءت  السادس،  الحضري 
بات  التي  المحكمة  الخطة  بفضل 
يتبعا أفراد الشرطة بهذه المصلحة 
متواجد  قطاع  بتأمين  المكلفة 
وسط المدينة يشمل حديقة التسلية 
وبعض الفضاءات التجارية الهامة 
الزوار،  عديد  تستقطب  التي 
عقب  القضايا  أولى  عالجت  إذ 
مواطن  أودعها  شكوى  إستقبال 
النارية  دراجته  إستهدف  لسرقة 
وسط مدينة حيث تم تعقبه بواسطة 
واألمن  المراقبة  كاميرا  أجهزة 
استنادا  وهذا  توقيف  غاية  إلى 
الضحية،  قدمها  التي  للمواصفات 
وتوابع  المحل  سارق  ضبط  فيما 

السيارة، بفضل فطنة أفراد إحدى 
الدوريات الوقائية.

اإلجراءات  استكمال  وبعد 
القانونية الالزمة، أعدت الضبطية 

ضد  جزائيا  ملفات  القضائية 
أمام  أحيلوا  الذين  فيهم،  المشتبه 

الجهات القضائية المختصة.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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مت تعقب اأحدهم بوا�صطة اأجهزة كامريا املراقبة والأمن

 يحت�صن ركح م�صرح

 جموبي بعنابة فعالياتها

الأيام الوطنية للمونودراما 
اعتبارا من هذا اخلمي�س

بعنابة  مجوبي  الدين  عز  الجهوى،  المسرح  سيحتضن 
الخميس  من  بداية  للمونودراما  الوطنية  األيام  فعاليات 
المقبل إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، حسب ما علم أمس 
الثالثاء من المديرية المحلية للثقافة و الفنون.وستقدم في 
هذه التظاهرة الفنية التي تنظم بمبادرة لجمعية >أجراس< 
الفنون  و  الثقافة  مديرية  بإشراف  عنابة  لوالية  الثقافية 
ستة  مجوبي  الدين  عز  الجهوي  المسرح  مع  وبالتعاون 
عروض مسرحية لجمعيات وتعاونيات ثقافية من واليات 
حسب  وسعيدة،  بلعباس  وسيدي  وتبسة  وسكيكدة  عنابة 
في  التظاهرة  هذه  المصدر.وتندرج  ذات  أوضحه  ما 
إطار برنامج التنشيط الثقافي والفني الذي أعدته جمعية 
>أجراس< الثقافية للسنة الجارية 2022، حسب ما تمت 

اإلشارة إليه.
حياة �سرتاح

كانوا ين�صطون على م�صتوى 

ولية اجلزائر العا�صمة

توقيف م�ضبوقني ق�ضائيا 
تورطوا يف تاأ�ضي�س �ضبكة 

للمتاجرة باملهلو�ضات

 عالجت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في فرقة 
باب  اإلدارية  المقاطعة  ألمن  القضائية  الشرطة 
بالمتاجرة  تتعلق  مختلفة  قضايا  مؤخرا  الوادي  
في المخدرات و الحبوب المهلوسة ، اسفرت عن 

تفكيك هذه الشبكة اإلجرامية.
أمس  األمن  لمصالح  بيان  حسب  العملية  وتمت 
إقليميا  المختصة  النيابة  اشراف  تحت  الثالثاء 
اإلطاحة  من  المصالح  ذات  اثرها  على  وتمكنت 
بشبكات إجرامية تتكون من )07( أشخاص مشتبه 
فيهم في قضايا الحال،  تتراوح أعمارهم ما بين 
من  ينحدرون  قضائيا  مسبوقين  سنة   45 و   19
هذه  خالل  حجز  و  ضبط  تم  الجزائر.كما  والية 
عقلي  مؤثر  قرص   )  2172  ( على  العمليات 
من  مخدرات  غ   )120.3( األنواع،  مختلف  من 
 ، مخدرات صلبة  كبسوالت  الهندي،)06(  القنب 
)03( أسلحة بيضاء من الصنف السادس، )07( 
هواتف نقالة،)02( مقصين يستعمالن  في تجزئة 
المؤثرات العقلية  و مبلغ مالي  بالعملة الوطنية 

يقدر بـ 193.400 دج من عائدات الترويج .
جميع  استكمال  بعد  تم  فقد  المصدر  وحسب 
اإلجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام 
النيابة المختصة إقليميا  عن قضية تكوين جماعة 
بالمؤثرات  المتاجرة  و  الترويج  لغرض  أشرار 
العقلية ،المخدرات  من القنب الهندي و المخدرات 
الصلبة ، النقل والتخزين ، حيازة أسلحة بيضاء 

محظورة دون مبرر شرعي.
حياة �سرتاح

اأمن �ضطيف يطيح بل�ضو�س كانوا ي�ضتهدفون 
املارة بال�ضوارع الكربى للمدينة

اأثقل ح�صيلة �صجلت 

على م�صتوى ولية ال�صلف

ح�ضيلة ثقيلة 
لإرهاب الطرقات 

خالل الأ�ضبوع املا�ضي
لقي 14 شخصا حتفهم واصيب 961 اخرون بجروح 
في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الى 3 ديسمبر الجاري 
وقعت على مستوى عدة واليات من الوطن, حسب ما 
المدنية.وأوضح  للحماية  الثالثاء حصيلة  اوردته أمس 
مستوى  على  سجلت  حصيلة  أثقل  ان  المصدر  نفس 
والية الشلف بوفاة شخصين في مكان الحادث و جرح 
26 آخرين على اثر 27 حادث مرور.من جهة اخرى 
إلخماد  تدخال   581 بـ  المدنية  الحماية  وحدات  قامت 
مختلفة،  وحرائق  صناعية  منزلية  منها  حريق   907
أهمها سجلت بوالية الجزائر بـ 94 حريق، وهران بـ 
اإلجالء  لعمليات  حريقا.وبالنسبة   33 بـ  البليدة  و   55
الصحي قامت وحدات الحماية بـ 15989 تدخل، تم من 
خاللها إسعاف و إجالء 15825 جريح و مريض إلى 

المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.
حياة �سرتاح

نظري ا�صرتاتيجيتها املبتكرة يف جمال امل�صوؤولية 

املجتمعية للموؤ�ص�صات 

"اأوريدو" تكرم يف اليوم 
الدويل للمتطوعني

نظمت الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، سهرة اإلثنين 
إلى الثالثاء حفال بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر 
العاصمة كّرمت خالله المبادرات الشخصية والجماعية 
في مجال التطوع والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في 

الجزائر.
النقال  الهاتف  تكريم متعامل  تم  التظاهرة  وخالل هذه 
أوريدو الجزائر نظير مجهوداتها وإسهاماتها المتميزة 
في ميدان العمل التطوعي وكذا إستراتيجيتها المبتكرة 

في مجال المسؤولية المجتمعية بمختلف أبعادها.
أوريدو  ل  العام  المدير  صرح  التكريم،  هذا  وبمناسبة 
الجزائر بسام يوسف آل إبراهيم: " نحن جد فخورون 
بهذا التكريم الذي جاء ليثري من الجوائز والتكريميات 
نظير جهودها الدائمة والمتواصلة داخل المجتمع وذلك 

في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية. 
الى جانب شركائها  النهج  على هذا  أوريدو  ستواصل 
سيما  ال  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجمعيات  من 
الجمعية الوطنية للعمل التطوعي قصد دعم والمشاركة 
بالمجتمع  االرتقاء  شانها  من  التي  المبادرات  في 
وبالقضايا المتعلقة بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية 

المستدامة.«
للعمل  الوطنية  الجمعية  رئيس  صرح  جانبه،  من 
والذي  الحدث  لهذا  تنظيمنا  ملحة:"  أحمد  التطوعي 
يأتي في إطار احتفاليات اليوم الدولي للمتطوعين هو 
اعترافا منا بعمل المتطوعين الدؤوب وتعزيزه، وكذا 
تكريم الجهات الفاعلة في المجتمع من افراد وجمعيات 
التعاون  قيم  ترقية  في  جهودها  نظير  ومؤسسات 
والقيم  المستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  والتضامن 

النبيلة داخل المجتمع".
حياة �سرتاح

حتت�صن دار الثقافة الأمري 

عبد القادر بعني الدفلى فعالياته

معر�س حول املراأة 
احلرفية واملبدعة 

يف 18 دي�ضمرب اجلاري
يرتقب أن تحتضن دار الثقافة األمير عبد القادر 
إلى   18 من  الفترة  خالل  الدفلى  عين  بوالية 
30 ديسمبر الجاري معرضا محليا سيخصص 
للمرأة الحرفية و المبدعة ، حسبما علم من هذه 

الهيئة.
وأوضح مدير دار الثقافة جياللي دحماني أمس 
أول لوكالة األنباء الرسمية أن الهدف من تنظيم 
و  الفنية  القدرات  "إبراز  هو  المعرض  هذا 
التقليدية"  الحرف  للمرأة في مختلف  اإلبداعية 
امرأة   40 حوالي  مشاركة  تأكيد  إلى  مشيرا 

حرفية لحد اآلن.
الذي  الصالون  هذا  أن  المسؤول  ذات  وقال 
سيدوم ثالثة أيام مفتوح أمام مشاركة كل النساء 
التقليدية  الحرف  و  الفنون  كل  في  المبدعات 

بمختلف بلديات و قرى والية عين الدفلى.
الحرفيات  النساء  كل  السياق  هذا  في  ودعا 
النائية  والقرى  المناطق  بمختلف  والمبدعات 
التظاهرة  هذه  في  المشاركة  إلى  الدفلى  بعين 
الفتا إلى توفير لهن "كل التسهيالت الضرورية 

لعرض وتسويق منتجاتهن بدار الثقافة« .
وإلى جانب تنظيم هذا الصالون، يرتقب افتتاح 
مجال  في  تكوينية  ورشات  خمس  حوالي 
أحسن  ستنشطها  الثقافة  بدار  التقليدية  الحرف 
العارضات بالصالون، وفقا للسيد دحماني الذي 
الورشات  لهذه  المنتظرة  "المساهمة  عن  أكد 
الفرصة  إتاحة  خالل  من  القطاع  تطوير  في 

للحرفيات لتنمية قدراتهن اإلبداعية ".
حياة �سرتاح

مت تن�صيبها من قبل وزير القطاع

 ورئي�س جمل�س التجديد القت�صادي

جلنة لتح�ضي�س امل�ضتثمرين باأهمية الولوج 
لقطاع ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية

اأ�صرف وزير ال�صياحة وال�صناعة التقليدية، يا�صني حمادي، على تن�صيب جلنة م�صرتكة جتمع كل 

من اإطارات الوزارة وجمل�س التجديد القت�صادي اجلزائري، من اأجل العمل معا على و�صع خارطة 

طريق تهدف اإىل حت�صي�س امل�صتثمرين باأهمية ولوج قطاع ال�صياحة وال�صناعة التقليدية.

مترنا�ست:

وفاة 3 اأ�ضخا�س يف حادث 
ا�ضطدام بني �ضيارة و�ضاحنة

القليلة  الساعات  في  وقع  مرور  حادث  في  أشخاص  ثالثة  توفي 
الماضية بالطريق الوطني رقم 55 الرابط بين دائرتي سيلت وتين 

زواتين بوالية تمنراست.
وأفادت خلية اإلعالم واالتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان، 
حادث  ألجل  الماضي  اإلثنين  تدخلت  لسيلت  الثانوية  الوحدة  بأن 
مرور وقع بالطريق الوطني رقم 55 على بعد 60 كلم من الوحدة، 
نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع تويوتا وشاحنة من نوع رونو 

"جي. بي. آش.".
وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة ثالثة أشخاص من 
جنس ذكر في عين المكان تتراوح أعمارهم ما بين 28 و50 سنة 

حيث تم نقل جثثهم إلى عيادة سيلت.
حياة �سرتاح
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