
مجمع "�سيدال" �سينتج مليون وحدة �سنويا

هــــــــذا موعـــــــــــــــــــــــد 
بدايــــــــــة اإنتــــــــــــــــــــاج
 الأن�سوليـــــــن بالجزائـــــــــر

بعد قرار رفع ح�سة 

الجزائر من التاأ�سيرات

مقاربـــة الرئيــ�س 
 تبــون تجبــــــــــر
  فرن�ســـــــــــا على
 اإعــادة ح�ساباتهـــا

الوزير �سبقاق يدعو 

الجميع للم�ساهمة 

يف اإنجاح "ال�سان" وي�سرح
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الجزائر تفتك المرتبة الأولى في اأولمبياد الريا�سيات العربي

 عرقاب يعلن عن موقف

 الجزائر من خطة التحاد الأوربي

 "ل ندعم فكــــــــرة
  ت�سقيف اأ�سعـار الغاز 
في اأ�سواق الطاقــــة"

بداري اعتبرها قفزة نوعية للقطاع وبرنامج رقمي لبلوغ "�سفر ورق"

التعليم العالي: التوقيع الإلكتروني ابتداء من 2 جانفي المقبل
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الن�ص الجديد يقّدم نظرة جديدة لم�ستقبل ال�سحافة في الجزائر

م�سروع قانون الإعالم.. تنظيم 
للمهنة و�سمان لحقوق المنت�سبين
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شّرح النص القانوني الجديد المتعلق باإلعالم 
والمنتظر عرضه قريبا على نواب الغرفة السفلى 

للبرلمان من اجل مناقشته وإثرائه، واقع قطاع 
الصحافة، وقّدم نظرة جديدة لمستقبل هذه المهنة في 

الجزائر في ظل التطور التكنولوجي والتشريعي، 
حيث تضمن عديد المواد الجديدة التي تضبط 

ممارسة اإلعالم بما يتماشى والمبادئ التي جاء 
بها دستور 2020، وفيما يتعلق بمشروع قانون 

الصحافة المكتوبة وااللكترونية، فقد أوردت وكالة 
األنباء الوطنية التي نشرت أمس مضمون مشروع 

القانون، أنه يرمي الى "تعزيز الحرية واالحترافية في 
الممارسات اإلعالمية، وهذا استجابة لتطلعات مهنيي 

قطاع االعالم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات 
التي أجريت معهم"، مضحة أن المشروع الذي 

يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، يهدف إلى "إلى ترقية جودة 

الخدمة اإلعالمية وتعزيز االحترافية في الممارسات 
اإلعالمية.

ا�سرتاط ال�سهادة واخلربة لتعيني مدراء ن�سر 

ال�سحف واملواقع الإليكرتونية

وحول ذلك، سيتم بموجب النص الجديد، إخضاع 
إنشاء النشريات الدورية و/أو الصحف االلكترونية 

لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة 
والخبرة الفعلية وكذا ضمان التعددية اإلعالمية 

ومنع التأثير المالي والسياسي أو اإليديولوجي لنفس 
المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة 

عبر كامل التراب الوطني، كما سيساهم من خالل 
أحكامه الجديدة في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة 

والصحافة اإللكترونية وحماية مهنيي وسائل اإلعالم، 
ويسعى إلى االستجابة لتطلعات مهنيي القطاع من 
خالل األخذ بعين االعتبار انشغاالتهم واقتراحاتهم 

المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم السيما ما 
يتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية عند إنشاء النشرية 

الدورية أو الصحف االلكترونية.
وأوضحت برقية وكالة األنباء أن يقترح المشروع 

يشترط "إخضاع النشرية الدورية والصحف 
االلكترونية لنظام التصريح، وهذا تكريسا ألحكام 
المادة 54 من دستور سنة 2020، كما يحدد مهام 

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة االلكترونية 
المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق باإلعالم 

في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة 
االلكترونية".

 التوقيف الفوري اأو املوؤقت للن�سريات 

املخالفة لأحكام الن�ص اجلديد

وأضافت البرقية انه وفي حالة اإلخالل بأحكام النص 
القانوني، يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة 
والصحافة االلكترونية إخطار الجهات القضائية 

المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي 
لنشاط النشريات الدورية والصحف االلكترونية 

مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا إلعذار المخالفين، 
وتضمن المشروع أيضا تكريس مبدأ تعددية اآلراء 
والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف 

االلكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف 
االلكترونية المسموح امتالكها أو مراقبتها من كل 

شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي 
خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/ أو 

صحيفة الكترونية واحدة لإلعالم العام.
إصدار النشريات يخضع لتصريح يودع لدى وزارة 

االتصال

واستجابة لنفس المبدأ، تم التأكيد على عدم إمكانية 
المساهمة في الرأسمال االجتماعي ألكثر من نشرية 

دورية أو صحيفة الكترونية لإلعالم العام، مع 
إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر 

مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة باالتصال 
مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور، 

وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من األشكال، 
وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة 
به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة 
االلكترونية، ويتضمن التصريح المنصوص عليه 
في نص المشروع، عنوان النشرية، موضوعها 

ودورية ومكان صدورها، إلى جانب الطبيعة القانونية 
للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة 

ومصدره، كما يشترط على مدير النشرية حيازة 
الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة 

معترف بمعادلتها وخبرة ال تقل عن 15 سنة مثبتة 
لدى صندوق الضمان االجتماعي، كما ال يجب أن 

يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو 
مرتكبا ألفعال مخلة بالشرف، لتضيف بخصوص 

الدورية األجنبية، فإنها تستدعي ترخيصا مسبقا من 
المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار و/أو 

استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني 
إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية.

 منع املتورطني يف ق�سايا ف�ساد

 من اإدارة ال�سحف الإلكرتونية

وفيما يتعلق بنشاط الصحافة اإللكترونية، فتنص المادة 
31 من مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها 

في مدير النشر، منها حيازة الجنسية الجزائرية 
وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة 
ال تقل عن 5 سنوات مثبتة، كما ال يجب أن يكون 

محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا 
ألفعال مخلة بالشرف.

 هذه �سالحيات �سلطة �سبط ال�سحافة

 املكتوبة وال�سحافة الإلكرتونية

وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة 
اإللكترونية، فإنها تتولى السهر على شفافية القواعد 

االقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف 
االلكترونية، السهر على جودة الرسائل االعالمية 

وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، 
احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في 

مجال االشهار ووضع كل اآلليات للتحقق ومراقبة 
المعلومات المقدمة، السيما في مجال التمويل، 

وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، 
يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير األول 

لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم 
اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين 

ذوي خبرة فعلية في المجال التقني، القانوني 
واالقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم 

وإسهاماتهم في تطوير الصحافة، وتلزمهم المادة 47 
باالمتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل 

التي تداولت بشأنها السلطة.

 غرامة بـ500 األف دينار ملن ي�سدر جريدة 

اأو �سحيفة الكرتونية دون ت�سريح

وتناول مشروع القانون أيضا األحكام الجزائية في 
حال االخالل بالمضمون، حيث تنص المواد 74، 75 

و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية 
أو ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام بإجراءات 

التصريح، وكل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل 
للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى 
خمسمائة ألف دج، وفي ذات السياق، تنص المادة 
77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات 

دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية 
في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة 

ألف دج، فيما تلزم المادة 80 من هذا المشروع 
النشريات الدورية والصحف اإللكترونية الموجودة 

في حالة نشاط، باالمتثال ألحكام هذا القانون في أجل 
6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره، كما تنص المادة 

81 على تولي الوزارة المكلفة باالتصال مهام السلطة 
وصالحياتها إلى حين تنصيبها.

 �سبط �سروط تنظيم ومراقبة املوؤ�س�سات 

العاملة يف املجال ال�سمعي الب�سري

وبدوره، يرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري 
إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية ممارسة هذا 

النشاط وفقا لمبادئ عامة أهمها حق المواطن في 
إعالم كامل وموضوعي، حيث يحدد المؤسسات 

العاملة في حقل السمعي البصري بمختلف انواعها 
وتنوع مصادر بثها، موضحا في ذات السياق الشروط 

الضرورية لتنظيمها وضبطها ومراقبتها، ويتطرق 
إلى بعض األحكام المقيدة التي فرضها القانون 

العضوي رقم 05-12 المتعلق باإلعالم والقانون 
04-14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي 

تم الغاؤها بعد أن اتضح عدم فعاليتها، ليتم استبدالها 
بأحكام تواكب واقع الحقل السمعي البصري الوطني.

توحيد إجراءات منح الرخص للقنوات التلفزيونية 

والتي تبث عبر االنترنت
وفي هذا الشأن، تم إحصاء عديد القنوات المسموعة 

والمرئية الخاضعة لقانون أجنبي ويتواجد مقرها 
االجتماعي خارج التراب الوطني، في حين أنها تبث 

إلى الجمهور الجزائري البرامج التي تم اعدادها 
وإنتاجها على أرض الوطن، حيث أنه وانطالقا من 

هذه المفارقة، أصبح من الضروري دمج هذه القنوات 
ضمن المشهد اإلعالمي الوطني من خالل توسيع 

نطاق خدمات االتصال السمعي البصري المرخص 
لها إلى القنوات ذات المضامين العامة، ومن بين 

التعديالت المهمة التي جاء بها مشروع النص 
القانوني، توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها 

التي تمنح للقنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات 
السمعية البصرية عبر األنترنت.

وباعتبار النشاط السمعي البصري بما فيه عبر 
االنترنت نشاطا مقننا، تم إخضاع ممارسته من قبل 

خدمات االتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة 
يمنحها الوزير المكلف باالتصال مع ضرورة االلتزام 
بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة، وتم من جهة 

أخرى تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي 
البصري بالسهر على احترام خدمات االتصال 

السمعي البصري لدفاتر الشروط هذه قصد التصدي 
ألي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي 

البصري بمجمله والحفاظ على مصالح كافة الجهات 
المعنية.

 حتيني دور �سلطة �سبط ال�سمعي الب�سري

 بجعلها "اأداة يف خدمة القطاع"

وفي هذا االطار، يكشف المشروع عن التحول الذي 
عرفه مفهوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي 

البصري بموجب القانون العضوي الجديد المتعلق 
باإلعالم بشكل يجعل منها أداة في خدمة قطاع 

السمعي البصري والصالح العام ويمكنها من ممارسة 
صالحياتها على أكمل وجه، السيما السهر على 

احترام التعددية اإلعالمية وتنوع اآلراء.
وفيما يخص المضمون، يحتوي مشروع هذا القانون 
على جملة من االحكام تتمثل أهمها في إسناد مهمة 

تخصيص الذبذبات الموجهة لخدمات االتصال 
السمعي البصري إلى الهيئة العمومية المكلفة بالبث 

اإلذاعي والتلفزي بعد منحها طيف الذبذبات الالسلكية 
الكهربائية من قبل لجنة منح الذبذبات التابعة للوكالة 

الوطنية للذبذبات، والتي تضم السيما ممثلين عن 
مصالح الدفاع الوطني والداخلية وسلطة ضبط البريد 

واالتصاالت االلكترونية.

اإن�ساء هيئة عمومية تتوىل حفظ و�سيانة 

الرتاث ال�سمعي الب�سري الوطني

وتطرق المشروع أيضا إلى توسيع مهام السلطة 
الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ومواءمة 

الخدمات السمعية البصرية عبر اإلنترنت مع 
الخدمات السمعية البصرية المرخص لها، مع 

ضرورة التزام خدمات االتصال السمعي البصري 
بدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط الخاصة.
ويمنح مشروع قانون نشاط السمعي البصري 

السلطات القضائية المختصة دون سواها سلطة تعليق 
وسحب رخص انشاء خدمات االتصال السمعي 

البصري، كما وضع اطارا قانونيا لممارسة نشاط 
إنتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها 
عبر كافة الدعائم، فضال عن إنشاء هيئة عمومية 

تتولى حفظ وصيانة التراث السمعي البصري الوطني 
وتثمينه.

سلّمت وزارة التجارة وترقية الصادرات, أمس، مقرر 
يتضمن تفويض المعهد اإلسالمي لمسجد باريس 
الكبير في مجال اإلشهاد "حالل"، ليصبح بذلك 

المخول الوحيد لوضع هذا الوسم على كافة السلع 
االستهالكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر. 

وتم تسليم مقرر التفويض إلى عميد مسجد باريس 
الكبير, شمس الدين حفيظ, من قبل  وزير التجارة 

وترقية الصادرات, كمال رزيق, وذلك على هامش 
معرض اإلنتاج الوطني  بقصر المعارض بالصنوبر 

البحري. 
وفي كلمة له بالمناسبة, قال عميد مسجد باريس 

الكبير إّن منح مثل هذا التفويض يعد "التفاتة طيبة 
للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج" مؤكدا أن "مسجد 

باريس سيكون أهال للثقة التي وضعتها فيه الدولة 
الجزائرية"، وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات 

الضرورية حتى يكون الوسم  "حالل" إشهادا حقيقيا. 
من جهته, أوضح رزيق أن هذا المقرر سيتم من 

خالله تكليف المعهد  اإلسالمي لمسجد باريس الكبير 

بمنح شهادة "حالل" لصالح المنتجات المطابقة 
للشريعة اإلسالمية, القادمة من فرنسا, على أن يتوسع 

اإلجراء مستقبال إلى المنتجات اآلتية من كل القارة 
األوروبية ثم من باقي دول العالم. 

وأكد الوزير أنه سيتم خالل األيام القليلة القادمة ضبط 
عملية االستيراد فيما يتعلق بالمنتجات االستهالكية 

بالوسم "حالل". 
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد وقعت أمس االثنين 

على دفتر الشروط الخاص  بإشهاد "حالل" مع مسجد 

باريس الكبير, بهدف وضع اإلشهاد على مختلف 
السلع  االستهالكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر. 
ويحدد دفتر الشروط آلية العمل وكيفية إصدار اإلشهاد 

حسب طبيعة المواد االستهالكية المصدرة من فرنسا 
نحو الجزائر والشروط التي يتوجب أن تقوم بها 

اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد واليات المراقبة, 
حسب الشروح التي قدمها  وزير الشؤون الدينية, 

يوسف بلمهدي, خالل مراسم التوقيع.
ق. و

اإميان. �ص

الن�ص اجلديد يقّدم نظرة جديدة مل�ستقبل ال�سحافة يف اجلزائر

م�سروع قانون الإعالم.. تنظيم للمهنة و�سمان حلقوق املنت�سبني
ي�سبط القانون الع�سوي اجلديد املتعلق بالإعالم، واملنتظر عر�سه على نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني لالإثراء واملناق�سة، الأطر القانونية 

والإجرائية لتنظيم مهنة ال�سحافة و�سمان حقوق مهنييها، من خالل تركيزه على �سمان حرية التعبري وال�سهر على ال�ستجابة لتطلعات 

املواطن يف اإعالم حر ونزيه بعيد عن اأ�سحاب املال والنفوذ، كما يعك�ص اإرادة ال�سلطات العمومية يف اإ�سفاء طابع مبتكر على الن�ص اجلديد، 

يتطابق مع املبادئ املن�سو�ص عليها يف الد�ستور ويواكب التغريات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتما�سى واملقايي�ص الدولية.

املنتجات امل�سّدرة من فرن�سا نحو اجلزائر

م�سجد باري�ض الكبري املفو�ض الوحيد لو�سع و�سم "حالل"



وفي رده عن سؤال حول قرار االتحاد األوروبي القاضي 
بتسقيف أسعار الغاز, خالل ندوة صحفية نظمت على هامش 

فعاليات يوم الطاقة الجزائري-األلماني الرابع, أوضح عرقاب 
أن "الجزائر ال تدعم فكرة تسقيف األسعار مهما كانت 

الظروف", مضيفا أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة 
لمواصلة االنجازات واالستثمارات في المنبع".

وأضاف الوزير عرقاب "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في 
أوروبا لتزويدهم بالطاقة وباألخص الغاز الطبيعي. والجزائر 

تعتبر مورد موثوق فيه وامن بالنسبة ألوروبا ونحن على 
اتفاق تام مع شركائنا االوروبيين بالنسبة ألسعار طويلة 

المدى", يضيف الوزير.
وفي كلمة ألقاها خالل أشغال اليوم الطاقة الرابع  الجزائري-

األلماني, اعتبر عرقاب أن االستثمارات الكبيرة في مجال 
الغاز الطبيعي على المدى المتوسط والبعيد بحاجة لرؤية 

"واضحة" حول تطور األسواق في أوروبا, مشيرا إلى أنه 
"من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات 

التشريعية التي أدخلها االتحاد األوروبي, ال سيما ما يتعلق 
بالحياد المناخي بحلول 2050 واللوائح المتعلقة بالميثان, 

وكذا إجراءات االتحاد األوروبي أحادية الجانب مثل تسقيف 
األسعار, التي تزعزع استقرار السوق".

وأضاف بأن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية 
هي أكثر من مجرد ضرورة, إذ يعتمد تطوير االستثمارات على أطر 

قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة 
في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور".

وكان وزراء الطاقة في دول االتحاد األوروبي, أعلنوا يوم أمس االثنين 
اتفاقهم على وضع سقف ألسعار الغاز، يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز 

القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط ساعي وذلك من أجل "مواجهة ارتفاع 
االسعار على مستوى االسواق". وسيبدأ اتفاق وزراء االتحاد األوروبي 

بسقف أسعار الغاز إذا تجاوزت األسعار 180 يورو/ ميغاواط ساعي لمدة 
ثالثة أيام, وذلك اعتبارا من 15 فيفري 2023.

أهمية التعاون "الجزائري-األلماني" في مجال الهيدروجين األخضر
إلى ذلك استقبل وزير الطاقة والمناجم، أمس، كاتبة الدولة البرلمانية 

والوزيرة المنتدبة بوزارة االقتصاد وحماية المناخ األلمانية, فرانزيسكا 
برانتنر, والتي بحث معها عالقات التعاون والشراكة في مجال الطاقة, 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخالل هذا االجتماع الذي جرى بحضور سفيرة ألمانيا لدى الجزائر, 
إليزابيث وولبرز, ووفد من ممثلي الوزارة األلمانية والشركات األلمانية, 

تناول الطرفان العالقات الثنائية والشراكة اإلستراتيجية الجزائرية-األلمانية 
في مجال الطاقة, يضيف نفس المصدر.

واوضح البيان ان الطرفين عبرا  أيضا عن ارتياحهما لما تم تنفيذه مع 
الشركاء األلمان في مجال الطاقة, السيما في مجال الطاقات المتجددة 

والكفاءة الطاقوية . كما ناقشا أعمال يوم الطاقة الجزائري-األلماني الرابع 
الذي انعقد أمس، بالجزائر العاصمة وإمكانيات إقامة عالقات تعاون من 
خالل مشاريع شراكة متبادلة المنفعة, وباألخص ما يتعلق بتطوير ونقل 

وتسويق الهيدروجين األخضر, خصوصا وأن سوناطراك و"في ان جي" 
األلمانية قد تطرقتا بالفعل إلى هذه الشراكة خالل اجتماع بين المجمعين 

الطاقويين, حسب نفس المصدر.
وشدد بالمناسبة عرقاب على األهمية المعطاة للتعاون الجزائري-األلماني 
في مجال التقنيات الجديدة, السيما الهيدروجين األخضر, ورغبة الجزائر 

في تجسيد هذا التعاون من خالل تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين, وفقا 
للبيان.

وقع مجمع سوناطراك، أمس، بالجزائر 
العاصمة، مع شركة الغاز األلمانية "في أن 
جي - آ جي"، على مذكرة تفاهم تهدف إلى 
دراسة إمكانيات التعاون إلنجاز مشاريع في 

مجال الهيدروجين واألمونيا الخضراء بهدف 
تصديرهما نحو ألمانيا، حسبما افاد به بيان 

للمجمع.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش 

الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري - األلماني 

المنظم أمس. وسيتم التركيز في البداية على 
انجاز دراسات الجدوى المتعلقة بسلسلة القيم 
للهيدروجين من اإلنتاج والنقل إلى التسويق، 
بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية التي 
سيتم تطويرها سويا في هذا المجال، حسب 

البيان الموزع على الصحافة على هامش 
التوقيع.

وأضاف ذات المصدر أن شركة سوناطراك 
تنخرط "بشكل تام" في خارطة الطريق الوطنية 

لتطوير الهيدروجين األخضر بهدف إطالق 
مشاريع تجريبية في المدى المتوسط، مبرزا 

أن شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر 
وأوروبا، التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين 
األخضر، وتوفر إمكانات انتاج الطاقة الشمسية 
تسمحان لسوناطراك "باالنخراط في استراتيجية 

طويلة المدى لتجسيد مشاريع الهيدروجين 
األخضر بتكاليف تنافسية.«

ع.ط
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عرقاب يعلن عن موقف اجلزائر من خطة الحتاد الأوربي

 "ال ندعم فكرة ت�سقيف
 اأ�سعار الغاز يف اأ�سواق الطاقة"

اأعلن وزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب عن موقف اجلزائر من خطة ت�سقيف اأ�سعار الغاز، التي يعتزم 

الحتاد الأوروبي تنفيذها، حيث قال عرقاب اأم�س، » اإن اجلزائر ل تدعم فكرة ت�سقيف اأ�سعار الغاز 

الطبيعي يف ال�سوق الطاقوية"، مربزا اأن ذلك �سيوؤثر مبا�سرة على ال�ستثمارات يف املنبع.

عزيز طواهر

 زيادة عدد املوؤ�س�سات النا�سئة

 يرتكز على اجلودة والنوعية

م�ساعي لبلوغ 8 موؤ�س�سات نا�سئة 
لكل 10 اآالف ن�سمة

 اأكد وزير اقت�ساد املعرفة واملوؤ�س�سات النا�سئة 

واملوؤ�س�سات امل�سغرة، يا�سني املهدي وليد، اأم�س، 

مبيلة اأن هدف دائرته الوزارية هو ><النتقال 

من 5 موؤ�س�سات نا�سئة لكل 10 اآلف ن�سمة حاليا اإىل 

8 موؤ�س�سات نا�سئة لكل 10 اآلف ن�سمة><.
 

ع.ط

 
أوضح الوزير خالل الكلمة التي ألقاها في مستهل أشغال اليوم 

الدراسي الذي نظمه المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة 
حول ><المؤسسات الناشئة<< تحت شعار ><ميلة إنفست ستارت 
أب<< أن االقتصاد الوطني يحتاج لجيل جديد من المقاولين يتحلى 

بمهارات وكفاءات وخبرة في مجاالت عديدة، مشيرا ان "هدفنا 
هو المرور إلى 8 مؤسسات ناشئة لكل 10 آالف نسمة"، كما أكد 
على أن زيادة عدد المؤسسات الناشئة "يرتكز على منطق الجودة 

والنوعية" التي تميز المؤسسات والشركات الجديدة وليس "المنطق 
الكمي" و ذلك بهدف خلق الثروة ومناصب العمل.

واعتبر وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات 
المصغرة توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على 

قانون المقاول و قانون متمم للقانون األساسي للوظيفة العمومية  
وما تعلق فيه بمنح عطلة للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسسات 

خاصة بهم من "التطورات الجديدة في الجانب التشريعي" الذي 
يشجع المقوالتية و إنشاء المؤسسات من خالل ما يضمنه في جانب 

الضمان االجتماعي وتسهيل االنخراط في بيئة االقتصاد الوطني.
وكشف الوزير في سياق متصل أن مصالح وزارته تحصي حاليا 

أكثر من 1000 مؤسسة حائزة على عالمة مؤسسة ناشئة على 
المستوى الوطني من أصل ما يزيد عن 4 آالف مؤسسة مسجلة 

لإلنشاء.وأكد الوزير كذلك على االلتزام بضمان المرافقة المطلوبة 
لهذه المؤسسات من خالل ما هو متاح من مزايا وتحفيزات 

ألصحاب هذا النوع من المؤسسات وكذا أجهزة دعمها ومنها 
مسرعة المؤسسات الناشئة والصندوق الوطني لتمويل المؤسسات 

الناشئة إلى جانب ما جاء به النظام التشريعي بخصوص هذا النوع 
من الشركات لتحقيق بيئة مالئمة لها.

ودعا الوزير طلبة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة 
لالنخراط في مجال المؤسسات الناشئة، مشيدا بمنتوج تكوين 

الجامعة الجزائرية الذي "يتميز باالبتكار والتجديد " بدليل تحقيق 
نتائج مشرفة في مسابقات علمية دولية.و اكد في هذا السياق عن 
ثقة سلطات البالد في الكفاءات الجزائرية و تشجيعها في استثمار 

قدراتها على المستوى الوطني .
وحضر الوزير رفقة والي ميلة مصطفى قريش إلى جانب طلبة 

المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف أشغال هذا اليوم الدراسي 
الذي قدم فيه مختصون معلومات حول" تمويل المؤسسات الناشئة" 

و "تعريف المؤسسة الناشئة كنموذج جديد في االقتصاد الوطني" 
إلى جانب توضيح "دور بورصة الجزائر في تعزيز المقاوالتية لدى 

الشباب: التحفيزات واآلليات".
كما زار الوزير المعرض الذي أقيم على هامش هذا اللقاء ضم 

أجنحة لعدة نماذج لمؤسسات ناشئة بوالية ميلة و واليات أخرى، ثم 
تفقد مقر حاضنة األعمال بالمركز الجامعي، حيث أكد على أهمية 

دورها في توجيه الطلبة إلنشاء مؤسسات ناشئة لها جدوى اقتصادية 
ولها زبائنها" الذين هم ضمان استمراريتها ونجاحها.

 
  هني يبحث مع �سفرية ال�سودان

 �سبل تعزيز التعاون الثنائي

 نحو تكثيف التبادالت
  التجارية يف جمال الفالحة

 بني اجلزائر وال�سودان
 

استقبل وزير الفالحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، 
أمس بالجزائر العاصمة، سفيرة السودان بالجزائر، نادية محمد خير 
عثمان، والتي بحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي، حسبما أفاد به 

بيان للوزارة.
وقد تمحور اللقاء حول "تقييم مستوى التعاون بين البلدين وسبل 

تطويره في كافة المجاالت ذات االهتمام المشترك, كما تم التطرق 
إلى ملف تكثيف التبادالت التجارية", يضيف نفس المصدر.
واتفق الطرفان على أهمية تعميق الدراسة حول سبل تنمية 

المبادالت خاصة في مجال تربية المواشي والمنتوجات الزراعية 
والحيوانية, السيما في مجال اللحوم الحمراء وتطوير إنتاج الصمغ 

العربي، كما أكد الجانبان أيضا على ضرورة تقوية الشراكة بين 
المصالح المختصة للبلدين في المجال البيطري وإدارة الغابات, 

يضيف البيان.
 ع.ط

أجبرت مقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون القائمة على التعامل بندية وفرض 

احترام السيادة الوطنية، فرنسا، على فهم 
مبادئ الجزائر الجديدة وإدراك رفضها للنظرة 
القديمة المتعالية، التي لطالما بنت على أساسها 
كل القرارات والتعامالت مع الجزائر، وجعلت 

فرنسا تدرك جيدا أنه ال مجال للضغط على 
الجزائر من خالل لعب ورقه المهاجرين 
والتهديد بترحيل المقيمين على أراضيها 

بطريقة غير شرعية، فدفعتها إلى العودة إلى 
الحلول الدبلوماسية وإعادة ترتيب عالقاتها 
القنصلية مع الجزائر، لتتوالى تصريحات 
المسؤولين الفرنسيين في هذا الشأن، فبعد 

زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر قبل أيام 
والمتبوعة باتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي 
لرئيس الجمهورية، أوضح أمس، سفير فرنسا 

السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور في 
تصريح إلذاعة "أوروب 1"، أن إعادة تكريس 

العالقات القنصلية العادية وكل ما يتعلق 
بالتأشيرات والمبادالت بين البلدين، يعني رفع 

حصة الجزائر من التأشيرات بنسبة 100 
بالمائة بعدما كانت 50 بالمائة.

وإن نفى الدبلوماسي السابق أن يكون لقرار 
إعادة العالقات القنصلية إلى وضعها الطبيعي 

بين الجزائر وفرنسا بملف الغاز، غير أن 
متابعين يؤكدون أن جملة القرارات المتخذة 
مؤخرا من الطرف الفرنسي، والتي يعززها 

الزيارات الرسمية التي أداها عدد هام من 
الوزراء والمسؤولين الفرنسيين وقبلهم الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصب جلها 
في خانة حماية مصالح باريس اإلقتصادية 

بالجزائر، وال تعدو إال أن تكون توددا للجزائر 

من أجل تجاوز الهفوات والسقطات التي 
عكرت في وقت سابق صفو العالقات الثنائية 
بالبلدين، بدليل أن جل المبادرات الرامية إلى 

إعادة بعث التعاون الثنائي تأتي من الضفة 
األخرى.

 وبما أن ملف التأشيرات والهجرة شكل لفترة 
طويلة حجر عثرة في مسار تقدم التعاون 
الثنائي بين الجزائر وباريس، خاصة بعد 
قرارها تقليص عدد التأشيرات الممنوحة 

للجزائريين إلى النصف وتهديدها بترحيل 
المهاجرين إلى الجزائر دون المرور على 
اإلجراءات الدبلوماسية، سعت فرنسا إلى 

تدارك أخطائها وتحسين عالقاتها الدبلوماسية 
والقنصلية مع الجزائر في سبيل استعادة 
استثماراتها الضائعة بالسوق الجزائرية.

اإميان. �س

بعد قرار رفع ح�سة اجلزائر من التاأ�سريات

مقاربة الرئي�س جترب فرن�سا على اإعادة ح�ساباتها

التوقيع على مذكرة تفاهم بني �سوناطراك و"يف اأن جي" 

نحو تعاون "جزائري اأملاين" يف جمال الهيدروجني االأخ�سر



وفي تصريح لإلذاعة الوطنية أعلنت ذات المسؤولة عن شروع مجمع 
"صيدال" في تصنيع األنسولين بداية من الثالثي األول لسنة «2023، حيث 

أوضحت أقاسم أّن عملية إنتاج األنسولين بالجزائر، ستكون بوحدة اإلنتاج 
"صيدال قسنطينة"، وبمعدل 1 مليون عبوة سنوًيا.

ومن شأن دخول مصتع صيدال بوالية قسنطينة في إنتاج األنسولين، التخفيف 
من حجم فاتورة استيراد هذا الدواء الضروري لمرضى السكري، السيما في 

ظل تزايد عدد المصابين به سنويا.
وكان وزير الصحة عبد الحق سايحي قد كشف بان عدد المصابين بداء 

السكري في تزايد مستمر، وقال بمناسبة اليوم العالمي للسكري في نوفمبر 
الماضي بأن الداء انتشر في الجزائر بنسبة 15 بالمائة بين السكان، وكشف بان 

عدد المصابين بالسكري يبلغ 2.8 مليون شخص.
على صعيد آخر، في معرض حديثها حول تواجد "صيدال" في السوق العالمية، 

سّجلت الرئيسة المديرية العامة للمجمع أّن "صيدال تعمل وفق إستراتيجية 
واضحة المعالم، للتواجد في إفريقيا، تنفيًذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، الذي يُراهن على التضامن اإلفريقي، وقناعًة من المجمع الذي 

يرى أن السوق اإلفريقية هي األكثر نمًوا، مقارنة بمختلف األسواق.«

ا�صتقبل وزير ال�صناعة ال�صيدالنية, علي 

عون, باجلزائر العا�صمة, متعاملني وطنيني 

نا�صطني يف القطاع ال�صيدالين, حيث مت 

تباحث ان�صغاالت القطاع يف اإطار التحاور 

والت�صاور وتن�صيق العمل مبا يخدم م�صلحة 

املري�ض وحت�صني رعايته ال�صحية, ح�صبما 

اأفاد به, اأم�ض, بيان لوزارة ال�صناعة 

ال�صيدالنية.

ع.ط

وجاء في البيان "في إطار الحوار الدائم والتشاور 
المستمر مع الشركاء االجتماعيين وخاصة ممثلي 

مختلف الفاعلين في المجال الصيدالني، استقبل 
وزير الصناعة الصيدالنية السيد علي عون أمس 

االثنين, وفدا من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية 
للصيادلة الجزائريين برئاسة رئيسها, معاذ 

تبينت".
وشكل اللقاء, حسب الوزارة, فرصة لطرح 
اإلستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة 

الصناعة الصيدالنية والتي ترتكز على مصلحة 
المريض الجزائري وتحسين رعايته الصحية 

خاصة ضد األمراض المزمنة مثل السرطانات 
وداء السكري وأمراض الدم، و كذا اإلجراءات 

المختلفة التي اتخذتها الوزارة "لتسهيل االستثمار 
ودعمه في المجال الصيدالني من خالل إزالة 
جميع العوائق اإلدارية والتقنية التي تقف أمام 

المتعاملين الصيدالنيين".
كما سمح اللقاء بوضع برنامج تعاون بين وزارة 
الصناعة الصيدالنية والجمعية الوطنية للصيادلة 

الجزائريين يرتكز على محاور رئيسية تتمثل 
في التكوين المتواصل في مجال الصناعة 

الصيد النية وتكييفه الضروري مع تحديات 
الجمعية واحتياجات القطاع، ال سيما من خالل 
لقاءات جهوية و وطنية حول الدليل الجزائري 

والممارسات الحسنة لإلنتاج التي تنظمها الجمعية 
لفائدة صيادلة مختلف المؤسسات الصيدالنية.

ويتمحور برنامج التعاون بين الوزارة  والجمعية 
ايضا حول مساهمة وزارة الصناعة الصيدالنية 

خالل "المؤتمر الوطني األول للوجستية 
الصيدالنية" الذي تنظمه الجمعية الوطنية للصيادلة 

الجزائريين للمرة االولى في الجزائر, و كذا 
تعزيز ريادة األعمال من خالل مشروع "الصيدلي 

المقاول" الذي اقترحته الجمعية، مع برنامج 
مرافقة لصالح الصيادلة الحاملين لمشاريع، 

بمشاركة مختلف الدوائر الوزارية المعنية لدعم 
و تشجيع مشاريع اإلنتاج أو المناولة أو تقديم 

الخدمات خاصة في مجال الصناعة الصيدالنية, 
حسب توضيحات المصدر ذاته.

من جهة أخرى, استقبل عون، أول أمس أيضا، 
بمقر الوزارة، وفدا من الفدرالية الوطنية 

للمتعاملين االقتصاديين للعتاد الطبي التابعة 
لالتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين برئاسة 

حزاب بن شهرة, حسب الوزارة.
وخصص اللقاء، حسب البيان, الذي يندرج في 

إطار التنسيق مع مختلف المتعاملين الصيدالنيين، 
لمواصلة اإلصالحات التي شرعت فيها وزارة 

الصناعة الصيدالنية، ال سيما في الجانب المتعلق 
بإعادة تنظيم سوق المعدات الطبية والتعديالت 

التنظيمية التي يتعين إجراؤها لتسهيل إجراءات 
استيراد العتاد الطبي وتوزيعه وتصنيعه.

كما مكن اللقاء الفدرالية الوطنية للمتعاملين 
االقتصاديين للعتاد الطبي من التعبير عن رغبتها 
في استمرار وصاية وزارة الصناعة الصيدالنية 
على سوق المعدات الطبية وتعزيز التشاور من 

خالل إصدار اآلراء حول مختلف النصوص 
التنظيمية الواجب تعديلها وتوسيع التعاون لمكافحة 

االستيراد والتسويق الموازي وغير الشرعي 
للمعدات والمستلزمات الطبية, حسب نفس 

المصدر.

نحو تكثيف اجلهود لتو�صيع وترقية ال�صراكة بني البلدين

اجلزائر وزميبابوي يبحثان فر�ص 
التعاون يف جمال ال�سياحة

تباحث أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي مع سفير 
زيمبابوي، فوسوموزي انتونجا، فرص تعزيز العالقات الثنائية في مجال 

السياحة والصناعة التقليدية.
وفي هذا الصدد أوضح بيان للوزارة، أن وزير السياحة والصناعة التقليدية 

وخالل استقباله لسفير زيمبابوي، قد تم التأكيد على رغبة الطرفين في تنشيط 
التعاون االقتصادي البيني السيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، فضال 
عن تشجيع المشاركة المتبادلة في التظاهرات والمعارض المخصصة للسياحة 

والصناعة التقليدية المنظمة في البلدين"، كما أعرب الطرفان خالل هذه 
المحادثات، "على أهمية تكثيف الجهود من أجل توسيع آفاق التعاون وترقية 
الشراكة بين البلدين السيما في مجال التكوين السياحي والفندقي"، وفق ذات 

المصدر.
ع.ط

جميد. ذ
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وقعت بوالية البي�ض يف 20 دي�صمرب 1957

 معركة بن خيار بجبل "ك�سال" ملحمة 
بطولية را�سخة يف الذاكرة اجلماعية

تعد معركة منطقة بن خيار بجبل "كسال" )والية البيض( ملحمة من 
الملحمات البطولية للمجاهدين في كفاحهم ضد المستعمر الفرنسي 

التي تظل راسخة في الذاكرة الجماعية.
وتستذكر والية البيض في الـ 20 ديسمبر من كل سنة هذه المعركة 

التاريخية التي وقعت في سنة 1957 بثنية أوالد مومن وبالضبط 
بمنطقة بن خيار بجبل "كسال" الواقع على بعد حوالي 10 كلم 

عن مدينة البيض والذي كان مقرا لتمركز مجاهدي جيش التحرير 
الوطني آنذاك.

وأبرزت محافظ التراث التاريخي والثقافي لدى مديرية المجاهدين 
وذوي الحقوق للوالية، خديجة برياح أن هذه المعركة قادها الشهيد 

البطل ضابط جيش التحرير الوطني، قطاف أمحمد )1929- 
1959( ابن منطقة ستيتن المجاورة والذي كان مكلفا بقيادة فريق 

الهجوم "الكمندوس" بالمنطقة الثالثة رفقة ثالثة من المجاهدين 
األبطال.

وقد بدأت معركة بن خيار حسب الشهادات التاريخية التي استقتها 
المديرية المذكورة ممن عايش هذه المعركة التاريخية، بنصب 

المجاهدين لكمين لثالث شاحنات لجنود جيش المستعمر الفرنسي 
والتي تم حرقها بالكامل واغتنام كمية من األسلحة الخفيفة.

وبعد هذه العملية تمركز مجاهدو جيش التحرير الوطني بجبل 
"كسال" وكان عددهم 26 مجاهدا بعضهم كان مريضا مما أضطر 
المجاهدين إلى التوقف عن السير والبقاء في ذات المنطقة.وإثر هذا 

الكمين جهز المستعمر الفرنسي عددا كبيرا من قواته البرية والجوية 
والتي توجهت نحو جبل "كسال" وتمت محاصرته وتطويقه لتندلع 
بذلك المعركة والتي استعمل فيها المحتل الغاشم مختلف األسلحة 

والطائرات التي كانت تقصف بقنابلها مكان تمركز المجاهدين إال أن 
بسالتهم مكنت من تكبيد المستعمر خسائر فادحة.

وقد خلفت المعركة حسب الشهادات التاريخية ما يقرب عن 400 ما 
بين قتيل وجريح في صفوف قوات المستعمر الفرنسي الذي قام إثر 

ذلك بإخالء جميع خيام السكان القاطنين بالقرب من موقع المعركة و 
اتخذها مأوى إلسعاف الجرحى والمصابين وتحويل السكان العزل 

إلى المحتشدات والسجون.
من جهته، أكد األستاذ عبد القادر بوطاجين، الباحث في تاريخ 

المنطقة أن معركة بن خيار من بين المعارك الكبرى التي شهدها 
جبل" كسال"، الذي كان مركزا منظما يضم مخابئ للمجاهدين فضال 

عن احتوائه على منابع للمياه وغابة كثيفة جعلت منه مكانا لتمركز 
جيش التحرير الوطني وهو ما دفع المستعمر في العديد من المرات 

لحرق مساحات كبيرة من الغطاء النباتي للجهة.
وكرد فعل همجي إثر هذه المعركة التاريخية، قام المستعمر 

الفرنسي بطرد سكان قصر أستيتن الذي ينحدر منه الشهيد البطل، 
قطاف أمحمد، الذي سقط في ميدان الشرف في معركة بجبل مكثر 
)البيض( سنة 1959، حيث اعتبر العدو سكان القصر من داعمي 

الثورة التحريرية المجيدة وقام بزجهم في محتشد مكثر وجعل منطقة 
وقصر أستيتن منطقة محرمة.

ولإلشارة، فإن جبل "كسال" الذي يحمل مطار البيض اسمه حاليا 
شهد العديد من المعارك التاريخية األخرى التي خاضها جيش 

التحرير الوطني ضد المستعمر الفرنسي على غرار معركة كسال 
في 17و18 فبراير 1958، ومعركة الكتيفة سنة 1959 والتي كبدت 

المستعمر خسائر كبيرة.
واأج

 مببادرة من املديرية 

العامة للحماية املدنية 

  قوافل طبية جتوب 
مناطق الظل بواليات اجلنوب 
أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية قوافل طبية تضامنية 

لفائدة ساكنة مناطق الظل عبر 13 والية من جنوب البالد بما 
فيها الواليات الجديدة، حيث أعطى المدير العام للحماية المدنية 

العقيد بوعالم بوغالف إشارة انطالقها أمس من والية أدرار.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم المساعدة للعائالت بالمناطق 

النائية السيما في المجال الصحي، مثلما أشير إليه على 
هامش مراسم إطالق القافلة الطبية بوالية أدرار.وسيقوم 

الطاقم الطبي رفقة أعوان الجهاز بإجراء فحوصات طبية 
لساكنة مناطق الظل عبر تلك الواليات وكذا تقديم مساعدات 

تضم أدوية للمواطنين، حسبما صرح به المدير الفرعي 
لإلحصائيات واإلعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية فاروق 

عاشور.
وسيقوم المدير العام للحماية المدنية خالل هذه الزيارة 

الميدانية التي شرع فيها من والية أدرار بتفقد الوحدات 
العملياتية والمرافق التابعة لقطاع الحماية المدنية بواليات 
أدرار وبني عباس وتيميمون وبرج باجي مختار، ومعاينة 

المشاريع المسجلة ومدى تقدم ورشات أخرى الجاري 
إنجازها، وكذا الوقوف على ظروف عمل المستخدمين مهنيا 

واجتماعيا، حسب المتحدث ذاته.
وسيسمح دخول حيز الخدمة لوحدات التدخل بالواليات الجديدة 

بتحسين التغطية العملياتية للحماية المدنية بما يساعد على 
بلوغ األهداف التي سطرتها المديرية العامة للقطاع والتي 

تتمثل بالخصوص في التكفل بشكل فعال بجانب اإلسعافات 
ومختلف العمليات ذات الصلة بالوقاية واألخطار والتكفل 

أيضا بالضحايا سيما منهم ضحايا حوادث المرور، كما جرى 
شرحه.

وسيعقد المدير العام للحماية المدنية خالل هذه الجولة الميدانية 
جلسات عمل مع إطارات الوحدات في كل والية بهدف تقييم 

مدى تنفيذ برنامج العمل الذي سطرته المديرية العامة للحماية 
المدنية، والرامي إلى تطوير وعصرنة القطاع سيما ما تعلق 

منه بتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وفق المصدر ذاته.
ق. و

جممع "�صيدال" �صينتج مليون وحدة �صنويا

هذا موعد بداية اإنتاج االأن�سولني باجلزائر 
ي�صرع جممع "�صيدال" عرب وحدة ق�صنطينة يف اإنتاج دواء االأن�صولني بداية من الثالثي 

االأول ل�صنة 2023, وذلك مبعدل مليون وحدة "عبوة" �صنويا, وذلك وفقا ما �صرحت به, اأم�ض, 

الرئي�صة املديرة العامة ملجمع "�صيدال" فطوم اأقا�صم.

مترنا�صت

حجز عتاد خم�س�ص للتنقيب عن املعادن
حجزت مصالح الجمارك بوالية تمنراست عتادا مخصصا للتنقيب عن 

المعادن، حسبما أفاد به أمس، بيان للمديرية العامة للجمارك.
وجاء في البيان أنه "تجسيدا لبرنامج التدخالت الميدانية المشتركة للمصالح 
العملياتية للفرق الجمركية مع األجهزة األمنية, تمكن أعوان الفرقة المتعددة 
المهام بعين أمقل, التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بتمنراست, بإقليم 
اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست, بالتنسيق مع أفراد الجيش 
الوطني الشعبي, من حجز عتاد مخصص للتنقيب عن المعادن يتمثل في 28 

مولدا كهربائيا ومطرقتي ضغط وثالث محركات ومضخة مياه وثالث أصابع 
ديناميت وصاعق كهربائي  فضال عن ثالث دراجات نارية" .

وتندرج العملية -يضيف نفس البيان- "في إطار ممارسة الدور الحمائي 
لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب 

بشتى أشكاله".
اإ. �ض

عون ي�صتقبل ممثلني عن متعاملني اقت�صاديني نا�صطني يف القطاع

وزارة ال�سناعة ال�سيدالنية جتري م�ساورات لتح�سني الرعاية ال�سحية للمر�سى



هامش  على  للصحافة  تصريح  وفي 
طابع  ذات  فرعية  مؤسسة  تدشين 
العلوم  المتعددة  بالمدرسة  اقتصادي 
قال  والعمران،  المعمارية  للهندسة 
بداري بأنه سيتم "ابتداء من 2 جانفي 
اإللكتروني"،  التوقيع  استعمال  في 
ستكون  الخطوة  هذه  أن  معتبرا 
للقطاع في مجال  "قفزة هامة  بمثابة 
رقمنة حوكمته".وأضاف الوزير في 
بإعداد  قام  قطاعه  أن  السياق,  ذات 
من  يتكون  رقمي  رئيسي  "مخطط 

رقمي,  برنامج  أو  مشروع   102
صفر  إلى  سيما  الوصول  يهدف 
المدرسة  أن  إلى  مشيرا  ورق", 
المعمارية  للهندسة  العلوم  المتعددة 
الملصقات  من  خالية  والعمران, 
الحديثة  الطرق  الستعمالها  الورقية 
خارج  أو  داخل  سواء  تعاملها  في 
مكتب  أول  تدشين  المؤسسة.وعن 
دراسات فرعي بالمدرسة, أكد الوزير 
"إنشاء  سيتبعه  الذي  اإلنشاء  هذا  أن 
مكاتب دراسات أخرى على مستوى 

الجامعية".  المؤسسات  مختلف 
يأتي  التدشين  هذا  أن  بداري  وذكر 
الجمهورية  رئيس  توجيه  إطار  في 
الحرية  بمنحه  تبون,  المجيد  عبد 
الجامعية  للمؤسسات  األكاديمية 
دراسات  مكاتب  إنشاء  أجل  من 
البحث  "اعتبار  وبالتالي  تجارية, 
أساسيين  محددين  واالبتكار  العلمي 
إطار  في  وكذا  االقتصادية",  للتنمية 
األعمال  ريادة  نحو  المدرسة  توجه 
العلمي,  التكوين والبحث  إلى  إضافة 

المحيط  نحو  أكثر  "التقرب  وبالتالي 
االقتصادي واالجتماعي واالستعمال 
هاما  عنصرا  واإلبداع  االبتكاري 
التكنولوجي" .وأضاف  التحول  في 
المكاتب  من  النوع  هذا  تدشين  أن 
سيكون "قيمة مضافة من أجل تحويل 
إلى  المعرفي  والرأسمال  االبتكار 

منتوج وخدمة قابلة للتسويق".
من جهتها، أوضحت مديرة المدرسة 
المعمارية  للهندسة  العلوم  متعددة 
الهدف  أن  جيار,  كهينة  والعمران, 
تعد  الفرعية  المدرسة  إنشاء  من 
وخارج  داخل  العلمي  للنشاط  تثمين 
المقاوالتي  النشاط  وتفعيل  المدرسة 
والمؤسسات  الجدد  المتخرجين  عند 
الناشئة, وكذا توفير خدمات تتماشى 
مشيرة  المدرسة,  نشاطات  مع 
تقديمها  المراد  النشاطات  أن  إلى 
والتكوين  البحثي  "العمل  في  تتمثل 
وخدمات  العلمية  الفعاليات  وتنشيط 
المعمارية  بالهندسة  متعلقة  مختلفة 
أن  إلى  أشارت  والعمران".كما 
في  أساتذة  بتكوين  تقوم  المدرسة 
الجزائر  جامعة  في  اإلنجليزية  اللغة 
من  وذلك  الطلبة  بعدها  ليكونوا   1
الساعة 16:00 إلى الساعة 21:00.

التدشين,  بعد  الوزير  قام  لإلشارة, 
بالمدرسة  التكنولوجي  البهو  بزيارة 
للنشاطات  معرض  وزيارة 
في  للطلبة  االبتكارية  والمشاريع 

ميدان التكنولوجيا المتقدمة.

البحري  الصيد  وزير  كشف 
سفيان  هشام  الصيدية  والمنتجات 
في  الشروع  عن  أمس  صلواتشي، 
بناء 3 سفن جديدة من الحجم الكبير 
تعزيز  قصد   2023 سنة  خالل 
أن  مؤكدا  البحري  الصيد  أسطول 
حصتها  رفع  من  الجزائر  تمكن 
نوفمبر  شهر  التونة  سمك  صيد  من 
هذا  لبناء  أكثر  سيحفزنا  المنصرم 

النوع من السفن.
على  صلواتشي  سفيان  وأوضح 
تعزيز  "أن   األولى  اإلذاعية  أمواج 
أسطول الصيد البحري بسفن جديدة، 
ميناء  مستوى  على  ستكون  -والتي 
 37 بطول  تلمسان  في  يوشع  سيدنا 
ببومرداس  زموري  وبميناء  متر 

بطول 35 متر-  سيجعله  يرتقي إلى 
 ،٪2.47 بنسبة  صيد  وحدة   6023
-حسب  السلبية  النقطة  تعتبر  فيما 
من  بالمائة   40 وجود  الوزير- 
األسطول خارج الخدمة بسبب جملة 
من المشاكل، قائال “سنعمل من أجل 
بإقحام  األسطول  هذا  تأهيل  إعادة 
السياق  في  وأضاف  جديدة”.  سفن 
ذاته، أن سنة 2022 كانت مميزة فيما 
يخص بناء سفن الصيد على مستوى 
نسبة  تحقيق  تم  حيث   الجزائر، 
أكد   أن  وبعد  بالمائة.   60 بـ  اندماج 
أن الجزائر خطت خطوة كبيرة فيما 
على  البحري  الصيد  تقنيات  يخص 
مستوى الساحل وعلى مستوى البحار  
أشار  صلواتشي إلى تمكن الجزائر 

التونة الحمراء  من رفع حصة صيد 
الحية من 1655 طن إلى 2023 طن 
البرتغال  من  الماضي  نوفمبر  شهر 
مما جعلها  تكسب حصتها  التاريخية 
التي لم تكن لها من قبل . كما كشف 
تبني وزارته  سفيان صلواتشي، عن 
إلستراتيجية جديدة تتمثل في الحوار 
شعبة  في  الصيادين  مع  المباشر 
موسم  في  المساهمة  قصد  التونة، 
والمشاركة  الزرقاء  األسماك  صيد 
في اإلنتاج الوطني على مدار السنة  
الصيد  قطاع  مساهمة  وبخصوص 
الوطني  الغذائي  األمن  في  البحري 
أكد الوزير  أن قطاعه حقق انتعاشا 
األخيرتين  السنتين  خالل  النمو   في 
راجع  وذلك  بالمائة   19 بنسبة  قدر 

مساهمة   نسبة  ارتفاع   -حسبه-إلى 
في  والبحرية  القارية  المائيات  تربية 
أي   بالمائة  بـ67  قدر  والذي  اإلنتاج 
آالف طن   8 إنتاجية  كمية  يعادل  ما 
وهو ما أدى إلى رفع نسبة مساهمة  
الصيدي  اإلنتاج  في  المائيات  تربية 
اإلجمالي والذي وصل إلى 6 بالمائة 
على أن يرتفع بنسبة 14 بالمائة في 
غضون 2024 . كما أبرز  الوزير أن 
سياسة القطاع اآلن ترمي إلى  رفع 
القدرات اإلنتاجية بتشجيع االستثمار 
منها  والغرض  المائيات  تربية  في 
المائيات  تربية  استثمارات  تعميم 
على مستوى كل واليات الساحل في 

غضون . 2024
�ش.زمو�ش

نظمت الوكالة الوطنية للنفايات، أمس، يوما 
التغليف، حيث  نفايات  إعالميا حول تسيير 
تم من خالله، إبراز أهمية انخراط المنتجين 
والحائزين على هذا النوع من النفايات في 
التغليف  نفايات  لمعالجة  العمومي  النظام 
قبل  إطالقه  إعادة  سيتم  الذي  جمع"  "إيكو 

نهاية السنة الجارية.
هامش  على  نظم  الذي  اللقاء،  هذا  وخالل 
الجزائري  اإلنتاج  لمعرض   30 الـ  الطبعة 
بقصر المعارض، أكدت أمال اسما، مديرة 
على  األخضر  االقتصاد  بتطوير  مكلفة 

مستوى الوكالة الوطنية للنفايات، أن الوكالة 
العمومي  النظام  وإطالق  بتفعيل  ستقوم 
السترجاع وتثمين نفايات التغليف قبل نهاية 

السنة الجارية.
وأوضحت أن هذا النظام هو "نظام عمومي 
للتكفل  إنشاءه  تم  تجاري  غير  طابع  ذو 
مجال  في  لمنخرطيه  القانونية  بااللتزامات 
تسيير واسترجاع وتثمين نفايات التغليف".

بكل  المتحدثة،  ذات  حسب  األمر،  ويتعلق 
أو  الوطنية  سواء  المنتجة  المؤسسات  من 
المواد  باستيراد  تقوم  التي  وتلك  األجنبية 

السوق  في  لتسويقها  المغلفة  المنتجات  أو 
الوطنية. كما أوضحت أن النظام العمومي 
السترجاع وتثمين نفايات التغليف يتكفل من 
خالله المنخرط بنفايات التغليف التي تنجر 

عن استعمال منتجاته.
النظام،  هذا  في  االنخراط  لعملية  وبالنسبة 
فيكون، حسب السيدة اسما، عن طريق ابرام 
اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات والمنتج 
التغليف. وبالمقابل،  نفايات  الحائز على  أو 
تدفع المؤسسة المنخرطة مساهمة مالية يتم 
في  المستعملة  المادة  نوع  حسب  تحديدها 

صناعة التغليف وكمية التغليف المستعمل، 
حسب ذات المسئولة.كما أضافت انه بموجب 
االتفاقية التي تبرم ببن المنخرط و الوكالة، 
يتم منح عالمة " ايكو جمع" للمنخرط ليتم 
يسمح  مما  المنتوج  غالف  على  إلصاقها 
بإعالم المستهلك ان صاحب المنتج منخرط 
تثمين  و  السترجاع  العمومي  النظام  في 
النفايات و ساهم ماليا في استرجاع نفايات 

التغليف وتثمينها.
دعم  قسم  رئيسة  سمية،  ماضوي  أما 
الوطنية  الوكالة  مستوى  على  المؤسسات 

الوكالة  مرافقة  على  أكدت  فقد  للنفايات، 
تسيير  مجال  في  الصناعية  للمؤسسات 
النفايات. من جانبها ، قدمت السيدة سعيدي 
الجزائر  بجامعة  محاضر  أستاذ  نبيهة، 
العضوية  النفايات  تثمين  حول  عرض   3
على مستوى المصانع.وكان اليوم الدراسي 
فرصة أيضا للتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة 
الفرز االنتقائي في المجتمع إلى جانب تنظيم 
بشكل  المساهمة  قصد  النفايات  جمع  نشاط 

فعال في استرجاعها و تثمينها.
و�أج
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بداري اعتربها قفزة نوعية لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي

ال�سروع يف ا�ستعمال التوقيع الإلكرتوين 
ابتداء من 2 جانفي املقبل

اأعلن اأم�س، كمال بداري وزير التعليم العايل والبحث العلمي اأنه �سيتم ال�سروع يف ا�ستعمال التوقيع الإلكرتوين، ابتداء من 2 جانفي املقبل.

اإ. �س

ح�سب ح�سيلة للمركز

 الوطني لل�سجل التجاري

عدد امل�سدرين يقفز اإىل اأزيد 
من 5.400 متعامل نهاية 2021

عن  أمس  التجاري  للسجل  الوطني  للمركز  حصيلة  كشفت 
ارتفاع عدد المسجلين في السجل التجاري ضمن نشاط التصدير 

الى 5.498 متعامل مقابل 4.749 مصدر نهاية .2021
وفي هذا الصدد قالت مديرة التعاون و االتصال على مستوى 
المركز نجاة عولمي ي تصريح لوكالة األنباء الرسمية أمس 
بلغ  التجاري  السجل  في  المسجلين  التجار  عدد  "اجمالي  أن 
الى غاية 14 ديسمبر الجاري 5.498 مصدرا, منهم 4.021 
متعامل منتظم كشخص معنوي )مؤسسات( و1.477 كشخص 
عدد  ترتيب  صدارة  في  الجزائر  والية  وتأتي  طبيعي". 
المصدرين المسجلين ب 1.446 متعامل مسجل, منهم 1.295 
مصدر كشخص معنوي و 151 مصدر كشخص طبيعي. أما 
بوالية بسكرة فيقدر عدد المسجلين في نشاط التصدير بالمركز 
الوطني للسجل التجاري 480 مصدرا, من بينهم 271 شخص 
في  الناشطين  عدد  يبلغ  كما  طبيعي.  209 شخص  و  معنوي 
 275 المسؤولة  ذات  حسب  وهران  بوالية  التصدير  مجال 
 44 و  معنوي  شخص  مصدر   231 على  موزعين  متعامال 
اتخذها  التي  التدابير  بخصوص  سؤال  وعن  طبيعي.  شخص 
التصدير,  مجال  في  الناشطين  المتعاملين  لمرافقة  المركز 
نشاطات  لكافة  موحد  رمز  استحداث  الى  المسؤولة  أشارت 
المتعاملين  مهمة  من  يسهل  ما  وهو   )703101( التصدير 
االقتصاديين الذين كانوا مجبرين في السابق على التوجه في 
كل مرة الى فروع المركز إلضافة رمز منتوج جديد يقومون 
بتصديره. كما لفتت  عولمي الى ان رقمنة الخدمات التي يقدمها 
المركز للتجار والمتعاملين االقتصاديين بشكل عام مكنت من 
"من  تجاري  سجل  على  للحصول  المطلوبة  الوثائق  تقليص 
الى وثيقة واحدة فقط حاليا" ما  14 وثيقة في سنوات مضت 
الطلب في  إيداع  يوم  التجاري  الطالب من سحب سجله  مكن 
معظم الحاالت. من جهة اخرى أكدت المتحدثة أن آجال تعديل 
السجالت التجارية إلدراج الرمز اإللكتروني ستنتهي يوم 31 
المتأخرين  االقتصاديين  المتعاملين  داعية  الجاري,  ديسمبر 
من  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  فروع  من  التقرب  إلى 
أجل القيام بمطابقة مستخرجات سجالتهم التجارية قبل التاريخ 
المحدد مؤكدة انه بعد هذا التاريخ "سيفقد كل متعامل متخلف 

صفة التاجر.«
�ش. زمو�ش

منظمة حماية امل�ستهلك تر�سد

 جتاوزات و�سكاوي باجلملة

حتذيرات من �سفحات 
البيع عرب "الفاي�سبوك"

األول  أمس  المستهلك  لحماية  الجزائرية  المنظمة  جددت 
اإلحتيال  نتيجة  الفايسبوك  صفحات  عبر  البيع  من  تحذيراتها 
التجار  أن  الشأن مشيرة  هذا  في  يتم رصدها  التي  والشكاوى 
أو "الين" دائما ما يتورطون في تجاوزات بالجملة وعمليات 
الرسمية  صفحته  عبر  منشور  الزبائن.وفي  تستهدف  تحايل 
على الفيسبوك، قال رئيس المنظمة مصطفى زبدي "البيع عبر 
وأكد  لألسف"  لكن  و  ونصحنا  الفايسبوك… حذرنا  صفحات 
التسوق اإللكتروني يتواصلون مع  أنه ال يزال ضحايا  زبدي 
المنظمة لتقديم شكاوي حول اقتناء سلع ال تشبه ما يتم الترويج 
أحيانا  البائع  فرض  هو  واألمر  األدهى  أن  واعتبر  بتاتا.  له 
شروطا تجعل الزبون في موقع ضعف، ومنها ما هو مخالف 
للقانون المعمول به. ومن بين هذه الشروط، يوضح زبدي، هي 
إلزام الزبون )الضحية( بدفع نصف المبلغ قبل استالم المنتوج 
كله،  المبلغ  أحيانا  أو  الطرد،  استالم  حين  اآلخر  والنصف 
وعليه  المكالمات.  على  الرد  الصفحة  بعدها صاحب  ليرفض 
نصح رئيس منظمة حماية المستهلك الزبائن بعدم دفع أي مبلغ 

قبل استالم السلعة وتفحصها والتأكد من أنها مطابقة للطلبية.
�ش.زمو�ش

اإطالق نظام "اإيكو جمع" قبل نهاية ال�سنة اجلارية

املتعاملون مدعوون لالنخراط يف معاجلة نفايات التغليف

�سلوات�سي يتحدث عن رهانات قطاعه الفرتة املقبلة

موا�سلة تعزيز اأ�سطول ال�سيد البحري، رفع القدرات 
الإنتاجية وت�سجيع ال�ستثمار



باجتاه كل من واليتي

 اجلزائر ووهران

و�ضع حيز اخلدمة 
املدخل رقم 8 ملدينة 

البليدة من اجلهة الغربية
تم مؤخرا وضع حيز الخدمة للمدخل رقم 8 لمدينة البليدة 
السيار شرق-  أمام مستعملي الطريق  الغربية  الجهة  من 
باتجاه كل من واليتي الجزائر و وهران، حسبما  غرب 

علم  أمس األول من مدير األشغال العمومية.
الجزائرية،  األنباء  لوكالة  الكريم  عبد  ساليمية  وأوضح 
أنه تم فتح المدخل الجديد رقم 8 لمدينة البليدة من الجهة 
من  شرق-غرب  السيار  الطريق  مستعملي  أمام  الغربية 
االتجاهين )نحو وهران و نحو الجزائر العاصمة( عقب 
و  اإلرشادية  بالالفتات  وتدعيمه  إنجازه  أشغال  استكمال 
تخفيف  في  هاما  دورا  الطريق  هذا  وسيلعب  التوجيهية. 
بالنسبة  ولوجها  وتسهيل  الوالية  مداخل  على  الضغط 
الغربية  بالمناطق  الواقعة  المناطق  نحو  للمتجهين 
والقاطنين بها على غرار حي دريوش الذي يشهد توسعا 
السكنية  المشاريع  من  لجملة  احتضانه  عقب  عمرانيا 
جملة  إطار  وفي  الصيغ.  مختلف  من  إنجازها  الجاري 
المواطنين  تنقالت  تسهيل  إلى  الرامية  الجديدة  المشاريع 
من خالل فتح طرق جديدة، أشار ذات المسؤول إلى تقدم 
بمنطقة  دريوش  يربط حي  جديد  أشغال مشروع طريق 
طريق  يربطها  التي  بوعرفة  بلدية  أعالي  سالم  سيدي 
واحد بمنطقة الشريعة السياحية. وأضاف ساليمية أن هذا 
الضغط  تخفيف  في  كبير  بشكل  سيساهم  الجديد  الطريق 
وهذه  البليدة  بين  الرابط   37 رقم  الوطني  الطريق  على 
المنطقة السياحية والذي يشهد حركية كبيرة خاصة خالل 
الكبير للمواطنين من مختلف  التوافد  فصل الشتاء نتيجة 
سكان  سيمكن  كما  الثلوج،  تساقط  عند  الوطن  واليات 
الغربية  الواليات  من  الوالية  وزوار  الغربية  المنطقة 
الدخول  دون  السياحية  المنطقة  هذه  بلوغ  من  والجنوبية 
وفي  المروري.   االختناق  تفادي  وبالتالي  المدينة  وسط 
سياق متصل، كشف مدير األشغال العمومية أن نسبة تقدم 
أشغال مشروع صيانة الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين 
الـ  المدية قاربت  مدينة األربعاء )شرق( وتابالط بوالية 
60 بالمائة الفتا إلى أن المصالح المختصة اضطرت إلى 
غلق هذا الطريق أمام حركة المرور حفاظا على سالمة 

مستعمليه بعد إنهيار شطر منه على مسافة 800 متر.
�ش.زمو�ش

ق�سنطينة:

دعوة اإىل تعزيز دور 
املوؤ�ش�شات النا�شئة يف 

ا�شتخدام الزراعة الذكية
في  األول  أمس  اقتصاديون  ومتعاملون  باحثون  دعا 
اختتام الملتقى الدولي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد 
بعنوان ><االستشراف وتحديات التنمية المستدامة : دور 
الموقف االستشرافي في تصميم االستراتيجيات التنموية" 
بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة-2 إلى ><تعزيز دور 
لتحقيق  الذكية  الزراعة  استخدام  في  الناشئة  المؤسسات 

استدامة األمن الغذائي.’’
أستاذة  طلبة  الدكتورة صبرينة  السياق  هذا  في  أكدت  و 
الحميد  عبد  بجامعة  االقتصادية  العلوم  بكلية  محاضرة 
مهري قسنطينة -2 خالل مداخلتها الموسومة ب "الزراعة 
أي  الجزائر:  في  الغذائي  األمن  استدامة  رهان  الذكية، 
دور للمؤسسات الناشئة" أن النظرة االستشرافية لتحقيق 
من  ><تستدعي  الغذائي  األمن  في  المستدامة  التنمية 
العلم  استخدام  المجال  في  الفاعلة  الناشئة  المؤسسات 
بالنظر  فعالة  بصورة  الذكية  الزراعة  في  والتكنولوجيا 
األكاديمية  ذات  وأضافت  السائد<<.  المناخي  للتغير 
><تهدف  الفالحي  المجال  في  االستشرافية  النظرة  أن 
في  زيادة  لتحقيق  تطمح  ناشئة  مؤسسات  الستحداث 
اإلنتاج الفالحي وضمان القدرة على الصمود في مواجهة 
أبرز  السياق  ذات  وفي  والبيئية<<.  المناخية  التغيرات 
اقتصاديين  متعاملين  عدة  ضمت  جلسة  في  المشاركون 
المؤسسات  تطبيق  من  المرجو  األثر  أن  النقاش  إلثراء 
في  يتمثل  الزراعية  والتنمية  الذكية  للزراعة  الناشئة 
تحقيق األمن الغذائي واألمن البيئي. وأضاف المشاركون 
الحلول  وإيجاد  بتحديد  ستسمح  االستشرافية  النظرة  بأن 
المناسبة الواجب استخدامها في المجال الفالحي وتطوير 
والذكاء  المبتكرة  التكنولوجيا  على  تعتمد  جديدة  حلول 
شارك  فقد  للتذكير،  الزراعي.  المجال  في  االصطناعي 
في هذا الملتقى الذي دام يومين مختصون وأساتذة وطلبة 
وآخرون  جزائرية  جامعات  من  والدكتوراه  الماستر 

يمثلون جامعات فرنسية.
�ش.ز/واج
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�سارة. ز/واأج

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد الى 
والية المدية "اننا قمنا بإطالق اعالنين إلبداء الرغبات، 
االول يخص مجموعة من المشاريع العقارية و آخر 
مشروع  بعث  اطار  في  استثمارية  بمشاريع  يتعلق 
"اجال اضافيا  ان  ببوغزول"، مضيفا  الجديدة  المدينة 
لفائدة المتعاملين و  مدته خمسة عشر يوما" قد تقرر 
المستثمرين، من أجل ايداع ملفاتهم". ويخص إعالن 
على  التدخل  من  كل  العقارية،  للترقية  الرغبة  إبداء 
مستوى تسعة إحياء تقع بالمنطقة المخصصة للتعمير 
 130 و   50 بين  تتراوح  مساحة  على  تتربع  التي  و 
الهيئة  استقاؤها من  تم  التي  المعلومات  هكتار حسب 
الثاني  الجانب  أما  لبغزول.  الجديدة  بالمدينة  الخاصة 
فيتعلق بالتدخل على مستوى سبعة عشر وحدة جوارية 
تغطي مساحة تتراوح بين 16 و 50 هكتار و كذا 45 
مشروعا عقاريا تتراوح مساحته بين اثنين )02( و 14 
بلعريبي  وأضاف  اليه.  االشارة  تمت  حسبما  هكتار، 
أن الدولة تولي "اهمية خاصة" لمشاريع انجاز المدن 
المنيعة و حاسي  او  بوغزول  الجديدة سواء مشروع 
موضوع  ستشكل  المشاريع  هذه  ان  مؤكدا  مسعود، 
حوالي  ان  الى  أشار  كما  دقيقة".  و  "متابعة صارمة 
مليار دوالر قد تم استثمارها في االنجاز على مستوى 
الشبكات  شتى  في  و  ببوغزول،  الجديدة  المدينة 
شبكات  تضم  كلم   28 مسافة  على  الفنية  المنشآت  و 
االلياف البصرية و المياه الصالحة للشرب و الشبكات 
الكهربائية و السقي. كما أعلن وزير السكن على اثر 
زيارته عن تخصيص حصة جديدة تقدر ب3100 وحدة 
سكنية لفائدة والية المدية لحساب السنة المالية 2023. 

وأضاف بلعريبي أن الحصة المعنية تتكون من 1000 
بصيغة   1600 و  االيجاري  العمومي  بصيغة  مسكن 
السكن الريفي و 500 مسكن بصيغة الترقوي المدعم، 
مشيرا الى ان مجال التجهيزات العمومية سيستفيد هو 
و  مدرسية  مجمعات  اربع  انجاز  مشاريع  من  االخر 
مقر لألمن الحضري. وقد ترأس الوزير خالل زيارته 
الى والية المدية، حفال لتوزيع 3391 مسكن من شتى 
الوالية،  بلديات  المستفيدين من مختلف  لفائدة  الصيغ 
الواقع  للمجاهد  الجهوي  المتحف  مستوى  على  نظم 
بالقطب الحضري للمدية. كما أشرف على وضع حجر 

االساس إلنجاز مؤسسة تربوية للطور المتوسط على 
مستوى حي "عين الجردة" بلدية دراع سمار بغرب 
سكنية  وحدة   720 مشروع  وكذا  الوالية،  عاصمة 
بصيغة "عدل" ببلدية البرواقية شرق المدية حيث تفقد 
الترقوي  120 مسكن من صيغة  انجاز  كذلك ورشة 
المدعم على مستوى ذات البلدية. أما بقصر البخاري 
بجنوب الوالية، فقد دشن الوزير ثانوية تتسع ل1000 
اسم  تحمل  1657 مسكن،  بحي  تقع  بيداغوجي  مقعد 
مسكن   100 مشروع  زار  ثم  فراش"  "خليفة  الشهيد 

عمومي ايجاري على مستوى بلدية بن شكاو.

داء  المبكر عن  للكشف  1200 فحص  يفوق  2022 إجراء ما  بداية سنة  تم منذ 
السكري لدى مستخدمي الجماعات المحلية بوالية قسنطينة و ذلك بمبادرة للمركز 
أمس  علم  ما  حسب  المحلية،  الجماعات  لمستخدمي  الجهوي  االجتماعي  الطبي 

األول على هامش يوم دراسي و تحسيسي حول هذا المرض.
و في هذا الصدد، أكد سمير جلودي طبيب متخصص في طب العمل بذات المركز 
الجهوي أن "عمليات الكشف المبكر التي تم القيام بها في نفس الفترة قد مكنت 
من اكتشاف ما يقارب 120 حالة إصابة بهذا الداء لدى العمال التابعين لمختلف 
هيئات و هياكل الجماعات المحلية". وقد عرف عدد المصابين بهذا المرض هذه 
 30 تشخيص  تم  حيث  قبلها،  التي  السنوات  مع  مقارنة  محسوسا  ارتفاعا  السنة 
مصابا برسم نشاط 2020 من بين 400 شخص أجروا الفحص، وفق ما أوضحه 
ذات المتحدث خالل هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الوالية بحي دقسي عبد السالم. 
و تعد الضغوطات في الوسط المهني و غياب النشاط البدني و الرياضي و عدم 
اتباع نظام غذائي متوازن األسباب الرئيسية في ارتفاع عدد المرضى المصابين 
بذات  متخصص  جباري، طبيب  أحمد  ذكره من جهته  ما  السكري، حسب  بداء 
هذا  أخطار  حول  التحسيس  و  التوعية  حمالت  تكثيف  إلى  دعا  الذي  المركز 
المرض على مستخدمي المجالس الشعبية البلدية و الدوائر لتفادي المضاعفات. و 

تعتمد المقاربة التي تبنتها وزارة الصحة السيما حول الوقاية من خالل التحسيس 
و اإلرشاد المستمرين من أجل السماح لمرضى السكري بفهم حاالتهم و الحفاظ 
بهذا  المتعلقة  المختلفة  المضاعفات  تفادي  بالتالي  و  يومي  بشكل  صحتهم  على 
يبقى  المركز. و  بذات  آسيا ميريبود طبيبة مختصة  به  أفادت  ما  المرض، وفق 
لدى  غذائية  تربية  تكريس  ضرورة  و  متوازن  و  صحي  غذائي  برنامج  اتباع 
مستخدمي الجماعات المحلية أولوية من أجل تفادي اإلصابة بهذا المرض الذي قد 
تكون أسبابه غذائية، مثلما أشار إليه البروفيسور كمال حناش، طبيب متخصص 
الجمعية  رئيس  و  مراد  ديدوش  ببلدية  االستشفائية  بالمؤسسة  الداخلي  الطب  في 

المحلية للتغذية و الحمية. 
الوطني  الصندوق  أطباء  حضره  الذي  الدراسي  اليوم  هذا  خالل  التطرق  تم  و 
التربية  و  الصحة  مديريات  إطارات  و  األجراء  للعمال  االجتماعية  للتأمينات 
الوطنية و مسؤولو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و كذا 
جمعيات ناشطة في مجال حماية صحة مرضى السكري إلى عديد المحاور على 
غرار مرحلة ما قبل السكري )التشخيص و األعراض و عوامل الخطر( و التربية 

العالجية لمرضى السكري و التكفل بمرضى السكري.
�ش.زمو�ش

الشرطة  فرق  لمختلف  المتواصلة  الجهود  إطار  في 
وفي  أصنافها،  بمختلف  السرقات  من  للحد  بغرداية 
من  كل  عناصر  تمكن  مؤخراً،  منفصلتين  عمليتين 
قضيتي  لغز  فك  من  والثاني  األول  الحضري  األمن 
نقال  ،هاتف  نارية  دراجة  استرجاع  مع  سرقة 
أمام  قدموا  فيهم  مشتبه  أشخاص   03 بـ  اإلطاحة  و 
الجهات القضائية .القضية األولى جاءت حسب بيان 
أمني لخلية اإلعالم أمس على إثر تلقي مصالح األمن 
لشكوى رسمية  النيشان  شعبة  بحي  األول  الحضري 
لفعل  تعرضه  مفادها   سنة،   32 شخص  قبل  من 

السرقة من داخل مسكنه طالت دراجته النارية من قبل 
المصالح تحقيقاتها في قضية  لتباشر ذات  مجهولين، 
المحلية،  النيابة  المستمر مع  الدائم و  بالتنسيق  الحال 
التحريات الحثيثة في ظرف  حيث مكنت األبحاث و 
السرقة و  النارية محل  الدراجة  استرجاع  وجيز من 
توقيف شخصين مشتبه فيهما، ليتم تحويلهما للمصلحة 

بغية مواصلة مجريات التحقيق.
األمن  عناصر  خاللها  من  تمكنت  الثانية   القضية 
هاتف  سرقة  قضية  معالجة  من  الثاني  الحضري 
نقال، بعد تقدم الضحية لذات المصلحة إليداع شكوى 

بالخصوص، التحريات والتحقيقات التي فتحتها أفراد 
الضبطية القضائية مكنت من إسترجاع الهاتف النقال 
محل السرقة و توقيف شخص مشتبه فيه، ليتم تحويله 
القانونية، مع تسليم  للمصلحة و مواصلة اإلجراءات 

الهاتف المسترجع لمالكه.
كافة  من  االستيفاء  بعد  تم  فقد  المصدر  وحسب 
اإلجراءات الجزائية تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات 
القضائية، عن قضيتي سرقة دراجة نارية من داخل 

مسكن و قضية سرقة هاتف نقال.
حياة �سرتاح

لدى م�ستخدمي اجلماعات املحلية بوالية ق�سنطينة

اإجراء اأزيد من 1200 فح�ص 
خالل �شنة 2022 للت�شخي�ص املبكر لل�شكري

وزير ال�سكن اأكد اأن هذه امل�ساريع �ست�سكل مو�سوع "متابعة �سارمة ودقيقة"

متديد اآجال مناق�شات امل�شاريع 
اال�شتثمارية للمدينة اجلديدة لبوغزول

اأعلن وزير ال�سكن والعمران و املدينة، حممد طارق بلعريبي، اأم�س االأول من املدية، عن متديد اآجال اإيداع الرت�سيحات التي ت�ستجيب 

الإعالنات ابداء الرغبات اخلا�سة بامل�ساريع العقارية و اال�ستثمارية على م�ستوى املدينة اجلديدة ببوغزول التي ترتبع على م�ساحة 

19.500 هكتار.

مكنت من ا�سرتجاع دراجة نارية و هاتف نقال

�شرطة غرداية توا�شل جهودها 
للحد من ال�شرقات خا�شة الدراجات النارية



هذه أهم الطرق للعناية بالبشرة الجافة:
استخدام  هنا  ويجب  بلطف  البشرة  تقشير 
المنتجات الخالية من الكحول، ويُنصح باستخدام 
فرك  ويتم  هالمية،  مادة  على  يحتوي  صابون 

البشرة بلطف عدة دقائق قبل غسلها.
االستحمام بالماء الدافئ وليس الحار أو البارد؛ 
أن  يجب  كما  الجلد،  يسبب جفاف  ألن كالهما 

تكون مدة االستحمام ال تزيد على 10 دقائق.
فبعد  االستحمام،  بعد  بانتظام  الجسم  ترطيب 
تجفيف البشرة بمنشفة لطيفة يمكن استخدام أي 

من الزيوت الطبيعية لتدليك البشرة وترطيبها.
تجنُّب التعرض ألشعة الشمس خاصة في فصل 
الصيف، كما يجب تجنب الجلوس في حمامات 
الشمس فترات طويلة خالل فترة الظهيرة، وإن 
كانت هناك حاجة ألخذ حمام شمسي فيُفضل أن 
قبل هذا  الظهر، ويجب  بعد  فترة ما  يكون في 
عامل  مع  الشمس  من  واٍق  كريم  استخدام  كله 

حماية ما بين 20-30، قبل الخروج.
ارتداء المالبس ذات األكمام الطويلة والقبعات 

في فصل الصيف.
 تناول الفواكه والخضراوات فهي تمنح الجسم 
التغذية الالزمة، باإلضافة إلى ترطيب البشرة، 
ألن كل من الفواكه والخضراوات تحتوي على 
والمعادن  والفيتامينات،  الماء،  من  كبيرة  كمية 

التي  األكسدة  مضادات  إلى  باإلضافة  المختلفة، 
تحافظ على صحة البشرة، كما يفضل تناول األطعمة 
 ، Eالغنية باألحماض الدهنية أوميجا 3، وفيتامين
ومن أمثلة هذه األطعمة زيت الزيتون، والمكسرات 
و األفوكادو فجميعها مصادر غذائية جيدة للحفاظ 

على البشرة ناعمة ورطبة. 
االبتعاد عن اإلجهاد ألنّه يؤثر في صحة الجلد، 
ويمكن حل هذه المشكلة من خالل بعض الحلول 
البسيطة مثل: ممارسة الرياضة، وتقليل التوتر.

ارتداء القفازات خالل فصل الشتاء، ألن الهواء 
البشرة  كانت  حال  وفي  الجفاف،  يسبب  البارد 
تؤدي  المنخفضة  الحرارة  درجة  فإن  حساسة 
وعلى  الجلد،  في  وحكة  وتوّرم  احمرار  إلى 

اليدين، والمناطق المكشوفة من الجلد. 
يُصبح  بحيث  كبير،  بشكل  المنزل  تدفئة  عدم 
دافئاً جداً، ألن االنتقال ما بين الجو البارد والجو 
الساخن جداً يسبب جفاف البشرة ومع هذا يجب 

ترطيب البشرة باستمرار.
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فحص  أّن  إلى  يُشار  الحديث  هذا  سياق  وفي   
فترة ألخرى،  يتم من  أن  الدورّي يجب  النظر 
التاريخ  إلى  باالستناد  الفترة  هذه  تحديد  ويتّم 
العائلّي  والتاريخ  المعنّي،  للشخص  الصحي 
بيان  ويمكن  السابقة،  النظر  وفحوصات 
النصائح المتعلقة بالفحوصات الدورية المرتبطة 

بانحراف النظر كما يأتي:
فحص النظر مرتين سنوًيا على األقل إذا كان 
ومرة  عاًما  خمسين  من  أكثر  الشخص  عمر 
واحدة على األقل سنوًيا إذا كان عمره أكبر من 
بالسكري  اإلصابة  في حال  وذلك  عاًما،  ستين 
داء  أو  الجلوكوما،  أو  العين  ارتفاع ضغط  أو 

التنكس البقعي، أو في حال وجود تاريخ عائلي 
لإلصابة بأي من األمراض المذكورة. 

فحص النظر مرة كل ثالث سنوات على األقل 
في حال وجود أكثر من عامل خطر لإلصابة 
النقطة  في  بيانها  )والتي سبق  النظر  بانحراف 
أربعين  الشخص  بلوغ  عند  وذلك  السابقة(، 
النظر مرة كل عشر سنوات في  عاًما. فحص 
-19 بين  ما  يتراوح  الشخص  عمر  كان  حال 
40 عاًما، بشرط أاّل يكون لدى المصاب عامل 
يُعاني من  النظر وال  بانحراف  خطر لإلصابة 
أية أعراض تدل على وجود مشاكل في العين.

 فحص النظر مرة كل خمس سنوات في حال 
 55-41 بين  ما  يتراوح  الشخص  عمر  كان 
عامل  المصاب  لدى  يكون  أاّل  بشرط  عاًما، 
يُعاني من  النظر وال  بانحراف  خطر لإلصابة 
أية أعراض تدل على وجود مشاكل في العين.

 فحص النظر مرة كل سنتين في حال كان عمر 
ومرة  عاًما،   65-56 بين  ما  يتراوح  الشخص 
بشرط  ذلك،  من  أكبر  هم  لمن  سنوًيا  واحدة 
لإلصابة  خطر  عامل  المصاب  لدى  يكون  أاّل 
بانحراف النظر وال يُعاني من أية أعراض تدل 

على وجود مشاكل في العين.

جمال ور�شاقة

زيادة تركيز الطفل 

لزيادة  إتباعها،  يجب  التي  واألساليب  الخطوات  من  العديد  هناك 
نسبة التركيز عند األطفال وهي: 

الذاكرة عند األطفال بشكل  بتنشيط  القيام  التعليمية: يجب  األلعاب 
واأللعاب  الذكاء  العاب  استخدام  طريق  عن  ذلك  ويكون  مستمر، 
عند  والتفكير  العقل  تشغيل  في  مهّم  دور  من  لها  لما  التعليمية، 
نسبة  لديه  زادت  كلّما  عقله،  بتنشيط  الطفل  قام  فكلّما  األطفال، 
ألعاب  من  وغيرها  والشطرنج  المتقاطعة  كالكلمات  لديه،  التركيز 

الذكاء. 
النوم الكافي: يحتاج األطفال جميعاً إلى النوم لساعات كافية لراحة 
الثماني  ذهنه وجسده، ويكون معدل ساعات النوم لألطفال بحدود 
ساعات يومياً، فحصول الطفل على ساعات نوم كافية ، تكون كفيلة 
بقدرته على حفظ األحداث التي يقوم بها بشكل يومي، ويصبح لديه 
قدرة أعلى الستيعاب الكلمات واألرقام التي يتلقاها بشكل أكبر، وال 

يتّم نسيانها مهما حصل. 
التكرار واإلعادة من أهم الطرق التي تساعد على زيادة التركيز، 
أو أي شيء آخر  الدراسية  المادة  إعادة وتكرار  بعملية  القيام  هي 
يحدث مع الطفل؛ ألّن التكرار ضروري لسرعة استيعاب المعلومات 
داخل عقل الطفل، وبالتالي القدرة على استرجاع المعلومات التي تّم 

تلقيها، بطريقة سهلة وسريعة.
الصحية  الوجبات  بجميع  الطفل  تزويد  يجب  الصحية  الوجبات 
التي  الغذائية  العناصر  جميع  على  تحتوي  والتي  والمتوازنة، 
يحتاجها، والقيام بالتركيز على األطعمة التي تحتوي على عناصر 
تساعد الطفل على زيادة تركيزه، وتجنّب األطعمة التي تحتوي على 
تركيز  إضعاف  على  تعمل  التي  والمواد  الدهون  من  عالية  نسب 

الطفل.
األجهزة اإللكترونية: يجب التخلّص من جميع األجهزة اإللكترونية 
التي تعمل على إضعاف تركيز الطفل، فأصبح لهذه األجهزة تأثير 
كبير على األطفال نتيجة للتطّورات التكنولوجيا الحاصلة في حياتنا، 
أّدت إلى استعمال هذه األجهزة بشكل كبير ولساعات طويلة، مّما 
أّدى إلى تشتّت األطفال وعدم قدرتهم على التركيز في أمور أخرى، 

كأجهزة التلفاز والحواسيب والهواتف الذكية. 
تنظيم الوقت: يجب القيام بعمل نظام معين محدد للطفل، حتى يقوم 
زيادة  على  الطفل  يساعد  ذلك  ألّن  ومعتاد؛  يومي  بشكل  بإتباعه 
التركيز، بسبب معرفة الطفل األمور التي يجب أن يقوم بها بشكل 

يومي.

مكّونات طبيعّية لطرد الّذباب 

يُمكن  التي  الطبيعية  المكّونات  بعض  لذكر  اآلتية  النقاط  تتطّرق 
االستعانة بها في سبيل طرد الذباب والتخلص منه:

الخل: يُستفاد من الخل األبيض باعتباره طارداً طبيعياً للذباب من 
البارد،  الماء  من  كوب  مقدار  مع  منه  كوبين  مقدار  مزج  خالل 

باإلضافة لملعقة صغيرة من زيت األوكاليبتوس. 
الملح والفلفل: يحّضر هذا المزيج من خالل إضافة مقدار مناسب 
المغلي  الماء  من  كوبين  لمقدار  األسود  والفلفل  الملح  من  كل  من 
الرش  زجاجة  في  يُوضع  أن  قبل  ليبرد  المزيد  ترك  ثُم  ُمسبقاً، 

ويُستخدم.
 قشور البرتقال: يُستعان بقطع من الشاش أو القماش القطني ليتم 

وضع قشور البرتقال فيه، ثُم تعليقه في أرجاء الغرفة.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

فوائد ال�شوكوالتة للحامل
تُخّفف الشوكوالتة إلى حّد كبير من 

احتمالية اإلصابة بتسّمم الحمل.
ضغط  في  الكبير  االرتفاع  تمنع   
اإلصابة  يمنع  الذي  األمر  الدم؛ 
الخطيرة،  المضاعفات  من  بالعديد 
على  احتوائها  بفضل  وذلك 
مادة  أو  مرّكب  من  عالية  نسبة 

الثيوبرومين.
 تخفض احتمالية اإلصابة بأمراض 
صحة  وتعّزز  الخطيرة،  القلب 
في  الدموية  واألوعية  الشرايين 

الجسم.
تساهم في زيادة ارتخاء العضالت، 

وتحّقق حالة من استرخاء الجسم.
تحّسن الحالة المزاجية، وتزيد من إفراز هرمون السيروتونين، وبالتالي 
تقي من اكتئاب الحمل، وذلك بفضل مذاقها اللذيذ جداً، واحتوائها على 

أثيل  الفينيل  ومركبات  السكر، 
أمين. 

تقّوي العظام واألسنان لدى األم، 
وتمنع تلفها، وتقّي من الهشاشة، 
الجيّد والسليم  النمو  كما تضمن 
على  احتوائها  بفضل  لألجنة، 

الكالسيوم.
المناعي  الجهاز  قدرات  تعّزز 
احتوائها  بفضل  الحامل،  لدى 
مضاّدات  من  عالية  نسبة  على 
األمراض  تقاوم  التي  التأكسد، 
والخطيرة،  والشعبيّة  المزمنة 

بفضل مقاومة الشوارد الُحّرة.
تقلّل إلى حدٍّ كبير من تدّفق الدم إلى المشيمة خالل فترات الحمل، كونها 

تحتوي على نسبة عالية الكافيين.
تساهم في والدة مواليد ذوي صّحة نفسيّة أفضل.

دواعي فح�ص النظر ومراجعة الطبيب 
جتدر مراجعة طبيب العيون املخت�ص يف حال املعاناة من م�ساكل على م�ستوى الروؤية ُتعيق الفرد عن قدرته 

اإذ  اخلارجية،  بالأن�سطة  ال�ستمتاع  على  القدرة  عدم  حال  يف  اأو  بُي�سر،  اليومية  ومهاّمه  وظائفه  اأداء  على 

امل�ساب  وين�سح  النحراف  ودرجة  النحراف  من  ُيعاين  املعنّي  كان  اإن  فيما  معرفة  املخت�ص  الطبيب  ي�ستطيع 

حول العالج ال�سحيح.

طرق العناية بالب�شرة اجلافة 
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الالعبون يلتزمون ال�سمت 

عد الهزمية يف نهائي املونديال 

ا�ستقبال كبري ملنتخب فرن�سا 
وترحيب حار من امل�سجعني

 طائرة منتخب فرن�سا، و�سيف بطل العامل، يف العا�سمة باري�س، 
املواجهة  يف  الدراماتيكية،  اخل�سارة  من  واحد  يوم  بعد  وذلك 

النهائية ملونديال قطر 2022، اأمام الأرجنتني بركالت الرتجيح.

والعاملني  الالعبني  تنتظر  املتوقفة،  احلافالت  ع�سرات  وكانت 

الفنيني والإداريني، لنقلهم اإىل �ساحة الكونكورد يف باري�س، حيث 

�سيكون يف ا�ستقبالهم العديد من امل�سجعني.

ويف توجه جماعي، مل يرغب اأي من لعبي "الديوك" يف التحدث 

امل�سجعون  املدرج.ومالأ  على  املوجودين  ال�سحفيني  من  ح�سد  اأمام 

منتخب  بالعبي  للرتحيب  باري�س  و�سط  يف  الكونكورد  �ساحة 

"الديوك" الذين انتقلوا مبا�سرة من املطار بعد و�سولهم من قطر. 
وقال مرا�سلو وكالة "فران�س بر�س" اإنهم ظهروا على �سرفة فندق 

املنتخب  حار.وخ�سر  ترحيب  و�سط  ال�ساحة  على  املطل  "كريون" 
الفرن�سي املباراة النهائية اأمام الأرجنتني 4-2 بركالت الرتجيح، 

مباراة  يف   ،3-3 بالتعادل  والإ�سايف  الأ�سلي  الوقتني  انتهاء  عقب 

جمنونة وحما�سية.واأهدرت فرن�سا فر�سة تاريخية لإحراز اللقب 

للمرة الثانية تواليا، بعدما توجت يف مونديال رو�سيا 2018.

الوكالت 

لوري�س وغريزمان كانا

 وراء حرمانه من املونديال

 دي�سان خطط ال�ستبعاد 
بن زمية قبل االإ�سابة

ا�ستبعاد  ب�ساأن  مفاجاأة  عن  اأم�س،  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

كاأ�س  يف  فرن�سا  قائمة  من  مدريد،  ريال  مهاجم  زمية  بن  كرمي 

العامل.وكان ديدييه دي�سان مدرب الديوك، قد ا�ستبعد بن زمية 

عقب التعر�س لإ�سابة قبل انطالق املونديال باأيام قليلة، ووفقا 

ل�سبكة "ديفن�سا �سنرتال" الإ�سبانية، فاإن دي�سان مل يرغب اأبدا يف 

ا�سطحاب الفائز بالكرة الذهبية اإىل املونديال، حتى قبل تعر�س 

املهاجم الفرن�سي لالإ�سابة.واأ�سارت اإىل اأن دي�سان مل يكن قادرا على 

تنفيذ خطته، ب�سبب ال�سغط الذي كان �سيتعر�س له، عقب الأداء 

وذكرت  مدريد،  ريال  مع  زمية  بن  يقدمه  كان  الذي  ال�ستثنائي 

اأن مدرب الديوك ا�ستغل تعر�س جنم الريال لإ�سابة طفيفة، كان 

�ستحتاج اإىل اأ�سبوع على الأكرث، وقرر ا�ستبعاد الالعب من مع�سكر 

منتخب بالده.وكان بن زمية قد اأعلن اعتزاله اللعب الدويل، اأول 

اأم�س، عقب التوتر ال�سديد يف عالقته مع دي�سان.ويف نف�س ال�سياق، 

منتخب  لعبي  بني  اخلالف  كوالي�س  اأم�س،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

فرن�سا، قبل انطالق بطولة كاأ�س العامل، التي خ�سرها الديوك اأمام 

�سنرتال"  ل�سبكة "ديفن�سا  باللقب.ووفقا  توجت  التي  الأرجنتني 

الإ�سبانية، فقد حدث انق�سام داخل مع�سكر فرن�سا حول عودة بن 

اإىل  اأ�سارت  قد  كانت  �سحفية،  الديوك.تقارير  �سفوف  اإىل  زمية، 

اأن مهاجم الريال حاول ال�ستمرار يف مع�سكر فرن�سا حتى التعايف 

من الإ�سابة، لكن طلبه قوبل بالرف�س من دي�سان، وقالت ال�سبكة 

اإن العديد من الالعبني يف منتخب فرن�سا دعموا عودة الالعب اإىل 

�سفوف الديوك اأثناء املونديال، ورد الحتاد الفرن�سي لكرة القدم 

بتحذير هوؤلء الالعبني من الت�سريح باأي �سيء لو�سائل الإعالم.

واأ�سارت اإىل اأن هناك لعبني رف�سا ب�سدة عودة بن زمية للمع�سكر، 

وهما هوجو لوري�س واأنطوان غريزمان، حتى ل توؤثر عودته على 

و�سعهما كقائدين وحيدين يف �سفوف الديوك.

بال�سعادة  �سعرا  ولوري�س  غريزمان  اأن  الإ�سبانية  ال�سبكة  وذكرت 

عقب قرار ا�ستبعاد بن زمية من مع�سكر فرن�سا قبل املونديال.

الوكالت 

يخطط جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل 3 سنوات، 

حسبما كشفته تقارير إعالمية بريطانية أمس.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن إنفانتينو مقتنع 

بأن قواعد اللعبة تغيرت مع إقامة كأس العالم في 
الشتاء، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر 
 3 كل  المونديال  إلقامة  يخطط  ولذلك  النمو،  في 
تتضمن  إنفانتينو  خطة  أن  إلى  سنوات.وأشارت 
القارية  والمسابقات  لألندية  العالم  كأس  إقامة 
األخرى للمنتخبات، في السنوات األخرى التي ال 

تشهد وجود المونديال.
وأوضحت أنه ال يمكن إجراء تغييرات على خطط 
المسابقات إال بعد كأس العالم 2030، خاصة أن 
المحادثات بين االتحادات على التقويم الدولي من 
رغم  االنتهاء،  على  أوشكت   2030 إلى   2024

أن مناقشة اقتراح إنفانتينو بدأت خلف الكواليس.
 3 منصبه  في  البقاء  ينوي  إنفانتينو  أن  وذكرت 
استمراره  يعني  مما  للفيفا،  كرئيس  كاملة  فترات 

في منصبه حتى 2031.
دعم  يلقى  االقتراح  هذا  أن  ميل"  "ديلي  وكشفت 
يواجه  أن  المتوقع  من  لكن  وآسيا،  إفريقيا  دول 

معارضة من اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية.
الوكالت 

بكأس  الفائز  األرجنتين  منتخب  طائرة  هبطت 
العالم لكرة القدم 2022 في مطار العاصمة بوينس 

آيرس عائدة من قطر صباح أمس.
مباراة  خالل  هدفين  سجل  الذي  ميسي  وكان 
النهائي، هو أول العب ينزل من الطائرة حامال 
المنتخب  مدرب  مباشرة  وبعده  البطولة  كأس 
جوليان  المهاجم  نزل  بعدهما  سكالوني،  ليونيل 
مونديال  أهداف خالل  أربعة  الذي سجل  ألفاريز 
قطر، ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة 

مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد«.
ونزل الالعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على 
سجادة حمراء وصوال إلى حافلة مكشوفة على وقع 
العالم  لكأس  بهم  الخاصة  "موتشاتشوس"  أغنية 
التي أدتها فرقة ال موسكا، وغادرت الحافلة بعيد 
لكرة  األرجنتيني  االتحاد  تدريب  مجمع  الى  ذلك 
القدم قرب المطار.وكان في استقبال البعثة، حافلة 
مخصصة ومكشوفة تقلهم لالحتفاء بهم في شوارع 
األرجنتيني  المنتخب  نجوم  وحرص  العاصمة، 
على ترديد أهازيج "التانغو" وسط فرحة عارمة.
أن  القدم  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  وأعلن  وسبق 

على  العالم  كأس  بلقب  بفوزه  سيحتفل  المنتخب 
حيث  أوبيليسكو،  نصب  في  أمس  فرنسا  حساب 
الرياضية،  باإلنجازات  االحتفال  العرف  جرى 
وكتب االتحاد عبر "تويتر": "سيغادر بطل العالم 
ظهر الثالثاء باتجاه أوبيليسكو لالحتفال بلقب كأس 

العالم مع الجماهير«.
رسمية  إجازة  منح  األرجنتينية  الحكومة  وأعلنت 
عن  "التعبير  بأكملها  للبالد  يتسنى  حتى  الثالثاء 
بكأس  الوطني  المنتخب  بفوز  الكبيرة  سعادتها 
العالم«، وكتب رئيس االتحاد األرجنتيني كالوديو 
تابيا عبر "تويتر": "ها نحن قادمون يا أرجنتين«.
بركالت  فرنسا  على   2-4 األرجنتين  وتغلبت 
الترجيح بعد انتهاء الوقت اإلضافي بالتعادل 3-3، 
أفضل  من  واحدة  بأنها  الصحف  وصفتها  فيما 

المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.
وقال ليونيل ميسي: "أريد أن أكون في األرجنتين 
ألرى االحتفاالت الجنونية. أريدهم أن ينتظروني، 
ال يسعني االنتظار للذهاب إلى هناك واالستمتاع 

باللقب معهم".
الوكالت

مي�سي يرفع كاأ�س العامل على اأر�س بالده 

القرتاح يلقى دعم دول اإفريقيا واآ�سيا ومعار�سة من اأوروبا واأمريكا اجلنوبية

القائمة عرفت ح�سور 

ال�سنغاليني ميندي وعبدو ديالو 

والأمريكي دي�ست

رونالدو والوتارو 
مارتينيز على راأ�س 

ت�سكيلة االأ�سواأ 
يف املونديال

تشكيلة  ضمن  رونالدو  كريستيانو   اختير 
األسوأ في كأس العالم قطر 2022 من الناحية 
اإلحصائية، بعد أن عانى من وقت عصيب مع 

المنتخب البرتغالي.
وسجل رونالدو هدفا واحدا لبالده في المونديال 
فرناندو  المدرب  وأبقاه  جزاء،  ركلة  من 
النهائي  ثمن  في  البدالء  مقاعد  على  سانتوس 
أمام سويسرا، والخسارة المفاجئة بربع النهائي 

أمام المغرب.
"سوفاسكور"  اإلحصاءات  موقع  ووضع 
رونالدو كجزء من أسوأ فريق في كأس العالم، 
وتم  ميل«،  "ديلي  صحيفة  ذكرته  لما  وفقا 
اختيار رونالدو في التشكيلة، بعد أن حاز على 

عالمة 6.46.
مع  الهجوم  خط  في  البرتغالي  ويشترك 
رفع  الذي  مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني 
الكأس بعد فوزه على فرنسا بركالت الترجيح، 
أي  تسجيل  في  فشل  الذي  مارتينيز،  وحصل 
تقييم  على  بالبطولة،  دقيقة   148 هدف خالل 

.6.35
السنغال  مرمى  "حارس  التشكيل  في  وجاء 
عبدو  مواطنه  جانب  إلى  ميندي،  إدوارد 
وكاميل  ديست،  سيرجينو  واألمريكي  ديالو، 
جليك وبارتوش بيريزينسكي من بولندا«، وتم 
وماثيو  إيرفين  جاكسون  األستراليين  اختيار 
الكوري  جانب  إلى  الوسط،  خط  في  ليكي 
روبن  والسويسري  إن-بوم،  هوانغ  الجنوبي 

فارغاس.
الوكالت

احتفاالت جماهريية �سخمة 
يف بوين�س اآير�س باأبطال العامل

اإنفانتينو يخطط الإقامة 
كاأ�س العامل كل ثالث �سنوات

و�سل اإىل 400 مليون متابع بعد نهاية كاأ�س العامل بقطر

�سورة مي�سي تتخطى حاجز 50 مليون اإعجاب وحتطم رقما قيا�سيا
األرجنتين  أسطورة  ميسي  ليونيل  صورة   حظيت 
العالم، على أعلى نسبة تفاعل في تاريخ  حامال كأس 
موقع التواصل اإلجتماعي "إنستغرام"، بعد أن حققت 

أكثر من 58 مليون تفاعل.
وبعد انتهاء المباراة التي توج بها األرجنتين بلقب كأس 
العالم "قطر 2022" بعد نجاحها في تخطي المنتخب 
الفرنسي بركالت الترجيح مساء األحد الماضي، نشر 
"إنستغرام" صورا  الخاصة على  ميسي عبر صفحته 
له وهو يحمل كأس العالم، وصورا أخرى وهو يحتفل 
مع زمالئه في المنتخب األرجنتيني، وكتب ما معناه: 

 50 حاجز  ميسي  صورة  وتخطت  العالم"،  "أبطال 
األكثر  وكانت  فقط،  ساعة   24 خالل  إعجاب  مليون 
قبل صورة ميسي، هي  "إنستغرام"  تاريخ  تفاعال في 

صورة لبيضة، إذ سجلت 55.9 مليون تفاعل.
جيرمان،  سان  باريس  العب  ميسي،  ليونيل  ووصل 
إلى 402 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على موقع 
كوكب  على  شخص  أكثر  ثاني  ليصبح  "إنستغرام"، 
األرض يصل إلى هذا الرقم خلف كريستيانو رونالدو 

518 متابع.
ليونيل  فإن  األمريكية  "سبورتيكو"  لصحيفة  ووفقا 

400 مليون متابع عبر "إنستغرام"  إلى  ميسي وصل 
العالم،  كأس  في  تحققت  التي  اإلنجازات  من  مستفيدا 

أبرزها اللقب الذي توج به منتخب األرجنتين.
أكثر  ليونيل ميسي استطاع جمع  أن  التقرير  وأوضح 
إجمالي  بلغ  فيما  األحد،  مساء  متابع  ماليين   5 من 
المتابعين خالل شهر كأس العالم 20 مليون، ليتساوى 
مع أكبر شهر حقق فيه متابعة في أوت 2021 عندما 
انضم إلى فريق باريس سان جيرمان، إال أنه سيتجاوز 
هذا الرقم خالل الشهر الحالي مع األرقام التي يحققها.
الوكالت
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ريا�ضي
وايل العا�سمة ي�سرف على و�سع

 اآخر اللم�سات لتجهيزه لـ"ال�سان"

ملعب براقي �سيحمل ا�سم الزعيم 
الراحل نيل�سون مانديال ر�سميا

نيلسون  ملعب   يقترب 
من  ببراقي  مانديال 
الستقبال  التامة،  الجاهزية 
إفريقيا  أمم  كأس  مباريات 
الصور،  وتبين  للمحليين، 
الروتوشات  في  الشروع 
األخيرة، كوضع الملصقات 
الخاصة بالحدث اإلفريقي.

الشباب  وزير  وكشف 
الرزاق  عبد  والرياضة 

سبقاق، أن اللجنة الوطنية لتسمية المالعب قررت تسمية ملعب براقي الجديد، 
على اسم الزعيم الراحل نيلسون مانديال.

وقام والي الجزائر العاصمة، بزيارة الملعب، وجاب بمختلف أركانه، وأسدى 
وحسب  وقت،  أقرب  في  تام  بشكل  جاهز  الملعب  يكون  حتى  تعليمات،  عدة 
الصفحة الرسمية لوالية الجزائر، فإن الوالي أسدى عدة تعليمات منها تسخير 
الملعب، باإلضافة  إلى  السيارات واألنصار  أعوان أمن لمراقبة عملية دخول 
إلى مراقبة تذاكر المشجعين وتوجيههم نحو المناطق المخصصة لهم بالملعب 

حسب التذاكر الموجودة بحوزتهم.
كما أسدى الوالي تعليمات بوضع لوحات إلكترونية لتوجيه الجمهور، وتنصيب 
اإلنارة داخل وخارج الملعب، باإلضافة إلى إعادة تهيئة الجدار العازل الخاص 

بالملعب، تخصيص فضاءات للتنشيط والترفيه على مستوى محيط الملعب.
التجهيزات وتزويد  وإلى جانب هذا، شدد والي الجزائر على مواصلة عملية 

الملعب بالطاوالت المخصصة لإلعالم.
في  الشروع  بضرورة  الوالي  أمر  للملعب،  الخارجي  المحيط  يخص  وفيما 
عمليات التزهير والتزيين بالمحيط الخارجي للملعب، ووضع صناديق للزهور، 

وتزيين المساحات الخضراء بمختلف األشكال الهندسية.
ق.ر

تعر�س للإيقاف ملقابلتني، ورئي�س فريقه �سمك يوؤكد

"ت�سرف �سعيود كان م�سينا والعقوبة منطقية"
االنضباط  لجنة  أعلنت 
توقيف  عن  السعودية 
السعودي،  الطائي  مهاجم 
أمير  الجزائري  الدولي 
في  بما  لمباراتين  سعيود 
بسبب  التلقائي  اإليقاف  ذلك 
الحمراء،  بالبطاقة  الطرد 
غرامة  بدفع  إلزامه  مع 
لاير  ألف   20 قدرها  مالية 

سعودي.
وتعرض سعيود للعقوبة القاسية بعدما أبان عن رد فعل قوية ضد العب أبها 

صالح العمري، الذي تدّخل عليه بخشونة.
بلوزداد  شباب  نجم  السابق،  ضمك  رئيس  نخاع  أبو  صالح  انتقد  جهته،  من 
السابق أمام أبها، في الجولة التاسعة من عمر دوري روشن للمحترفين، وقال 
في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد "تصرف سعيود في مباراة فريقه ضد 

أبها، أهوج وأرعن«.
وتابع "التصرف مشين، رغم أن سعيود قدم مباراة رائعة وكان أفضل العب 
في اللقاء«، ونوه "قرار إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف لاير من لجنة 

االنضباط، منطقي بسبب سلوكه، كما يجب اإلشادة بالحكم خالد الطريس«.
ق.ر

غيابه عن تدريبات فريقه اأثار القلق

اإدارة الإ�سماعيلي تتوعد
 بن خما�سة بعقوبات �سارمة

النادي  مسئولو   فوجئ 
حضور  بعدم  اإلسماعيلي 
الالعب  الفريق  مدافع 
الجزائري محمد بن خماسة 
أول  الفريق  تدريبات  في 
لمواجهة  استعدادا  أمس 
المصري  بالدوري  إنبي 
أمس،  لعبت  التي  الممتاز 
تقارير  أكدته  حسبما 

إعالمية محلية.
بالالعب  االتصال  الدراويش  مسئولو  حاول  فقد  المصادر،  نفس  وبحسب 
له،  الوصول  يستطيعوا  لم  ولكنهم  تغيبه  سبب  لمعرفة  خماسة  بن  الجزائري 
وهو ما جعل مسؤولو اإلسماعيلي في حالة قلق خوفا أن يكون الالعب هرب 
في  اإلسماعيلي  النادي  رئيس  نائب  زين  خالد  قال  جانبه  ومن  خارج مصر. 
تصريحات صحفية أن العب اتحاد العاصمة السابق تغيب في تدريبات اإلثنين، 

دون الحصول على إذن مسبق سواء من مجلس اإلدارة أو الجهاز الفني
وأكمل خالد زين في تصريحاته: "سوف نتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لحفظ 
حقوق اإلسماعيلي وذلك في حالة التأكد من عدم عودته للفريق في الساعات 

القليلة القادمة".
ق.ر

 أعلن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أمس، عن تسمية 
نيلسون  إفريقي  الجنوب  الزعيم  باسم  رسميا،  الجديد  براقي  ملعب 
الذي سيحتضن كأس  البلد  في  بعد  تحسم  لم  الكاف  أن  وأكد  مانديال، 
إفريقيا لألمم 2025، داعيا الجميع للمساهمة في إنجاح كأس إفريقيا 

للمحليين التي ستحتضنها بالدنا مطلع السنة المقبلة.
أن  أن  الحوار،  جريدة  منتدى  هامش  على  سبقاق،  الوزير  وكشف 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم لم تحسم في هوية البلد الذي سيحتضن 
كان 2025: "رئيس الكاف موتسيبي وعد الرئيس تبون بمكافحة الفساد 
 2025 يتم حسم ملف احتضان كان  لم  الكروية لإلفريقية،  الهيئة  في 
الشباب  الملف".كما أكد وزير  إيداع  بلد ومهمتنا اآلن بدأت بعد  ألي 
للمحليين  إفريقيا  كأس  الحتضان  الجزائر  استعداد  عن  والرياضة، 
علينا  حتم  المتوسط  االبيض  البحر  ألعاب  "نجاح  المقبل:  العام  مطلع 
أن نبقى في المستوى العالي وال نرضى بأقل من هذا المستوى، من 
حيث جاهزية التنظيم والمنشآت، كل هذا يدفعنا للحذر واالستعداد لقادم 
كأس  احتضان  في  الجزائر،  عن  مشرفة  لتقديم صورة  االستحقاقات 
إفريقيا للمحليين، نجاح الشان يتطلب مجهودات من الجميع، ليس فقط 
وزارة الشباب والرياضة، بل جميع الدوائر الوزارية األخرى، المجتمع 
االستحقاقات  لقادم  اختبار  هي  والمنافسة  اإلعالمية،  واألسرة  المدني 
اإلعالمية  واألسرة  المدني  المجتمع  وعلى  ستنجح،  الجهود  وبتظافر 
إعطاء أحسن صورة عن الجزائر".وفند الوزير سبقاق إقصاء ملعبي 
5 جويلية 1962 بالعاصمة وتيزي وزو الجديد من ملف احتضان كان 
2025.: "لم نلغي ملعبي 5 جويلية وتيزي وزو، في ملفنا، المالعب 
األكثر جاهزية هي من اعتمدنا عليها. عند الضرورة نتنقل إلى مالعب 
الكان سيفصل  احتضان  قرار  فوزنا،  أخرى في حالة  فندقية  وهياكل 

المالعب  تجهيز  اجل  من  طويلة  فترة  ونملك  فيفري،   10 في  فيه 
األخرى، نملك سنة 2023 و2024 في يدنا. ونصف السنة األولى من 
2025، من اجل تجهيز الملعبين بشكل احتياطي، خصصنا أغلفة مالية 
لتجهيز 40 ملعبا كذلك".وطالب من الجميع بضرورة وضع المصالح 
االفريقية،  المنافسات  احتضان  في  الجزائر  ودعم  جانبا،  الشخصية 

وعبر عن فخره لنجاح نسخة كأس العالم 2022 بقطر.
ق.ر

رغبة  عن  أمس  إعالمية  مصادر  تحدثت 
الطاقم الفني الوطني لبرمجة مباريات الخضر 
مستقبال بأحد مالعب الشرق الجزائري، بعد 
لعبهم للمباريات األخيرة على أرضية ميدان 

ملعب ميلود هدفي بوهران.
في  مشواره  الوطني  المنتخب  ويستهل 
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في مارس 

المقبل، وذلك عندما يواجه منتخب النيجر.

ولعب محاربو الصحراء، خالل فترة التوقف 
هدفي"  "ميلود  ملعب  في  الماضية  الدولية 
الجديد، في والية وهران، في تجربة لم تقنع 
لم يكن راضيا  بلماضي، والذي  كثيرا جمال 

بنسبة 100% عن جودة األرضية.
وكشفت تقارير إعالمية أمس أن الرجل األول 
ينتقل  أن  يريد  لـ"الخضر"  الفني  الطاقم  في 
هو والعبوه في مارس القادم، شرقي الجزائر 

تم  والتي  عنابة،  لمدينة  وتحديدا  المرة،  هذه 
تجديد ملعبها بشكل كامل.

تلقى  بلماضي  أن  المصادر  ذات  وأوضحت 
تقارير إيجابية من نظيره مجيد بوقرة، مدرب 
لعب  والذي  للمحليين،  الوطني  المنتخب 
من  كل  أمام  مرتين  عنابة  في  وتشكيلته  هو 
تتجاوز  لم  فترة  خالل  والسنغال  موريتانيا 

األسبوع.
ممتازة  عنابة  ملعب  أرضية  أن  بوقرة  وأكد 
وهي األفضل حاليا في الجزائر دون منازع، 
وذلك في تصريحات خالل المؤتمر الصحفي 
بهدفين في  السنغال  أمام  التعادل  الذي أعقب 

كل شبكة.
الجميع  فإن  اللعب،  مكان  لتغيير  وإضافة 
جمال  سيحدثها  التي  التغييرات  يترقب 
بلماضي على مستوى تشكيلته، ولو أن الوقت 
ال يزال مبكرا للكشف عنها، باعتبار أن فترة 

التوقف الدولي القادمة ال تزال بعيدة.
ق.ر

صايفي  رفيق  السابق  الدولي   عبر 
محلل قنوات بي إن سبورت القطرية 
الوطني  الناخب  لبقاء  دعمه  عن 
جمال بلماضي على راس العارضة 
إلحداث  إياه  داعيا  للخضر،  الفنية 
التغييرات على تشكيلته،  المزيد من 
ال  صراعات  في  الدخول  وتفادي 
منها سيما مع ممثلي وسائل  جدوى 

اإلعالم.
من  مجموعة  بلماضي  وتلقى 
والذي  صايفي،  رفيق  من  النصائح 
في  لبقائه  الداعمين  أبرز  من  يعد 

الخروج  أجل  2018، من  في  المهمة  توليه  منذ  الخضر  مع  مسيرته 
من األزمة التي يعاني منها الناخب الوطني، بعد تراجع نتائج الخضر 

في الفترة األخيرة.
وتحدث رفيق صايفي، في تصريحات صحفية قال فيها: "على جمال 
أن يستمع لالنتقادات، أنا أيضا أنتقده، لكن ليس من أجل دفعه لمغادرة 
منصبه، بل من أجل معالجة األخطاء التي وقع فيها«، وأضاف ذات 
المتحدث: "على بلماضي أن يركز على العمل ال غير في الفترة المقبلة، 

وينقص من الكالم، ألن ذلك سيعود 
سلبا عليه وعلى المنتخب الوطني«.

وأكد العب مولودية الجزائر السابق 
أنه يدعم بقاء بلماضي، لكن بشروط: 
بلماضي  جمال  استمرار  مع  "أنا 
لكن  وأسانده،  للخضر،  كمدرب 
تميزه  التي  العقلية  يغير  أن  بشرط 
بنفس  ويعود  الحالية،  الفترة  في 
التوجهات التي كان عليها في أشهره 

األولى مع المنتخب«.
مطالب  بلماضي  "جمال  واختتم: 
أيضا بضخ دماء جديدة في المنتخب 
الجزائري، المواصلة بنفس العناصر التي فشلت في تحقيق األهداف 
بعناصر  الحالية  التشكيلة  ندعم  أن  علينا  يجب  ممكنة،  غير  األخيرة 

قادرة على تقديم الدعم الالزم، وتمتلك مستوى عاليا«.
وجاءت هذه التصريحات القوية من رفيق صايفي، الذي يعتبر صديقا 
لبلماضي وأحد رفقاء دربه كالعب، لتؤكد أن الجميع وقف على التغيير 

السلبي الذي طرأ على الخضر ومدربهم خالل األشهر األخيرة.
ق.ر

الوزير �سبقاق يدعو اجلميع للم�ساهمة يف اإجناح "ال�سان" وي�سرح

بوقرة اأخربه بجودة اأر�سية ميدانه 

�سايفي يدعو الناخب الوطني اأن يركز على العمل وينق�س من الكلم:

"الكاف مل حت�سم يف احت�سان كان 2025 
ومهمتنا الآن بداأت يف الدفاع عن ملفنا"

بلما�سي يريد ا�ستقبال النيجر مبلعب عنابة 

"اأنا مع ا�ستمرار بلما�سي كمدرب 
للخ�سر واأ�سانده لكن ب�سرط"
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واج

ويتميز معرض هذه السنة بمشاركة العديد من 
المؤسسات، العمومية والخاصة، التي يعرف 

نشاطها في مجال التصدير دفعا جديدا، خصوصا 
بفعل التسهيالت التي جرى إقرارها في السنوات 

القليلة الماضية وساهمت في ارتفاع صادرات 
البالد خارج المحروقات، التي يرتقب ان تبلغ 

بنهاية هذا العام نحو 7 مليار دوالر، مقارنة ب 5 
مليار دوالر في 2021.

فبعدما كانت تقتصر بنية هذه الصادرات ولسنوات 
طويلة على المنتجات المشتقة من المحروقات 

كبعض أنواع األسمدة والمنتجات الفالحية 
والغذائية وعدد من المواد المصنعة بقيمة مالية 

ضعيفة، تسجل صادرات الجزائر غير النفطية في 
الفترة األخيرة تطورا الفتا، يعكسه النمو السريع 
لصادرات عدد من المنتجات كمواد البناء على 
اختالفها والمنتجات المعدنية الموجهة للصناعة 

وسفن الصيد.
ففي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، على 

هامش المعرض، نوه نور اإلسالم بن عودية، مدير 
شركة "ساكوماس" لصناعة و إصالح السفن بالتسهيالت 
المختلفة التي اصبح يستفيد منها المصدرون في السنوات 
االخيرة وهو ما حفز -كما قال- المؤسسة الكائنة بأزفون، 
بوالية تيزي وزو، لالنطالق في نشاط التصدير في هذا 

"المجال الصعب المتميز بالمنافسة القوية".
وأضاف المتحدث ان المؤسسة استفادت من 30 سنة من 

خبرتها في بناء واصالح سفن الصيد من مختلف االحجام 
و االستعماالت وحتى سفن الصيد في أعالي البحار 

لتجسيد أولى عمليات تصدير سفنها نحو موريتانيا خالل 
العام الجاري الفتا بقوله: "إننا بصدد اجراء اتصاالت 
واستكشاف امكانية التصدير نحو دول اخرى كليبيا و 

غينيا والسنغال".
وبدورها استطاعت شركة "سيرام ديكور"، التي انشئت 

في 2015، والمختصة في الخزف الموجه للبناء، وفي 
ظرف وجيز، من فرض المنتوج الوطني في عديد 

األسواق الدولية غير التقليدية بالنسبة للمنتجات الوطنية 
خصوصا أوروبا.

وحسب مديرها التجاري، مختاري الياس، تصدر 
المؤسسة التي تملك شهادات مطابقة عالمية الى "نحو 

20 دولة وتتطلع الى تصدير منتجاتها الى50 دولة بنهاية 
العام المقبل"، مؤكدا ان المنتوج الخزفي الجزائري صار 

يلقى اقباال الفتا في األسواق الخارجية، كما حرص 
مختاري على ابراز "التسهيالت التي تتلقاها الشركة من 

طرف السلطات العمومية وخاصة الجمارك و مديرية 
التجارة"،مضيفا أن عمليات التصدير أصبحت تتم في 

وقت قياسي وبسهولة تامة.
من جهته أبرز محمد بخدة اطار بشركة "أورسيم" 

العمومية المتخصصة في الصناعة المعدنية وتصنيع 

ادوات التثبيت )البراغي و الصاموالت( 
الموجهة للقطاع الصناعي و الطاقة أن نشاط 

التصدير هو في صلب مخطط التطوير 
الخاص بهذه المؤسسة مؤكدا ان "السوق 

االفريقي ذو أولوية" بالنسبة للشركة الكائنة 
بوالية غليزان و التي تنشط منذ نحو 40 سنة.

وأوضح بهذا الخصوص: "سبق لنا وان 
صدرنا منتجاتنا نحو تونس وليبيا في السنوات 

القليلة الماضية"، الفتا الى ان "أورسيم" 
تدرس خصوصيات أسواق جديدة على غرار 
السودان والسنغال وموريتانيا لتجسيد عمليات 

تصدير في المدى القريب، كما أكد بخدة 
استعداد الشركة للمساهمة في مشروع بعث 

صناعة السيارات بالجزائر في اطار المناولة 
الصناعية وزيادة طاقتها االنتاجية والدخول 
في شراكات مع مؤسسات جديدة، سيما تلك 
العاملة في قطاع المحروقات والمساهمة في 

مشاريع مد خطوط جديدة للسكك الحديدية 
شمال-جنوب.

أما ياسر محمد شابي ممثل شركة "القدس" التي تنشط 
بعنابة والمتخصصة في تصنيع الزجاج المسطح و اآلمن 

الموجه للمركبات، سيما القطارات وعربات الترامواي 
فأكد أن المؤسسة ستعزز بإنجاز وحدة إنتاجية جديدة 

ستوجه منتوجاتها كلية نحو السوق الدولية.
وأوضح أن هذه المنشأة الصناعية الجديدة ستسمح 

بمضاعفة القدرة اإلنتاجية للمؤسسة من 350 الى 1.000 
وحدة زجاجية يوميا، موضحا أن االسواق االفريقية هي 
ذات اولوية في الوقت الحالي.ويتواصل المعرض المقام 

تحت شعار "نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح" 
الى غاية السبت المقبل بمشاركة حوالي 600 مؤسسة 

جزائرية عمومية و خاصة ومؤسسات ناشئة على مساحة 
إجمالية تقارب 27000 م2 .

م�ساركة كبرية للموؤ�س�سات امل�سدرة يف هذا احلدث القت�سادي 

 فعاليـــــات معر�ض الإنتــاج اجلزائــري 
تتو��سل و�سط �إقبــــال الفــــــــت

تعك�ض الطبعة الـ 30 ملعر�ض الإنتاج اجلزائري، اجلارية حاليا بق�سر املعار�ض )ال�سنوبر البحري( باجلزائر العا�سمة، 

احلركية والتنوع الذي ت�سهده �سادرات اجلزائر خارج املحروقات التي �سجلت قفزة يف ال�سنوات الأخرية، ل�سيما بعد 

اقتحام املنتوج الوطني لأ�سواق دولية جديدة وبروز منتجات اأكرث تنوعا.

اإ�سـهـــار

نظري جهوده يف العمل الإن�ساين

مفو�سية �الأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني 
ت�سيد بالهالل �الأحمر �جلز�ئري

أعربت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، أول 
أمس، عن امتنانها للهالل األحمر الجزائري نظير دعمه لالجئين 
في الجزائر, خصوصا الصحراويين.وفي رسالة موجهة للهالل 

األحمر الجزائري, كتب ممثل مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين في الجزائر : "تعرب المفوضية عن امتنانها 

العميق للهالل االحمر الجزائري نظير دعمه لالجئين في الجزائر 
خالل سنة 2022, و بالخصوص الدعم المستمر لالجئين 

الصحراويين في المخيمات".
وأضاف :"لم تكن مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
لتحقق مهامها المنوطة دون دعم من الهالل االحمر الجزائري"، 

كما تمت اإلشادة بالهالل األحمر الجزائري نظير شراكته التي 
سمحت للمفوضية بتلبية حاجيات األشخاص المعوزين و كذا 

مساهمته في تقديم المساعدات اإلنسانية )240 طن( مما سمحت 
"بتفادي حالة األزمة في المخيمات خالل مرحلة ندرة المواد 

الغذائية", حسب ذات المصدر.
ر.ن

ت�سليط ال�سوء على دور املراأة يف خمتلف 

املجالت بالوطن العربي

�فتتاح �أ�سغال �مللتقى �لدويل 
حول �لتمكني �لن�سوي

افتتحت أمس بقسنطينة فعاليات الملتقى الدولي حول ><التمكين 
النسوي بين عالمية النصوص وخصوصية المجتمعات العربية" 
الذي بادر إلى تنظيمه مخبر الدراسات القانونية التطبيقية لكلية 

الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة- 1.
وأوضح عميد كلية الحقوق، مولود قموح خالل تقديمه للكلمة 
االفتتاحية لهذا الملتقى أن الهدف من هذه التظاهرة هو تسليط 

الضوء على المجهودات الدولية المبذولة في سبيل تطوير دور 
المرأة في المجتمعات ومساهمتها في التنمية في مختلف المجاالت 

السياسية واالقتصادية و االجتماعية.
من جهتها، أفادت األستاذة، كريمة محروق، مديرة مخبر الدراسات 
القانونية التطبيقية المنظم لهذه اللقاء العلمي أن من بين أهداف هذا 
الملتقى الوقوف على مدى توافق تمكين المرأة مع متطلبات مبادئ 

الشريعة اإلسالمية و دور المرأة في ترقية نفسها و مجتمعها، 
مشيرة إلى أن من الضروري منح المرأة حقوقها وفق ما تنص عليه 

تشريعات مختلف الدول العربية و السير نحو تعميم تطبيقها في 
إطار العولمة باإلضافة إلى الوقوف على مدى توافق تمكين المرأة 

مع متطلبات مبادئ الشريعة اإلسالمية.
ق. و
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و عرف هذا اللقاء مشاركة العديد من األكاديميين 
واللغوي  اللساني  الحقل  في  المختصين  والباحثين 
حيث  الحديثة  والوسائط  البرمجيات  ومجاالت 
العربية"  "الذخيرة  مشروع  مضامين  أهم  تناولوا 
الذي أطلقه عبد الرحمن حاج صالح وصادق عليه 
المجلس الوزاري العربي في 2008 وأنشأ له هيئة 

مقرها الجزائر.
اللغوي شريف  الباحث  للهيئة,  العام  المدير  قدم  و 
مريبعي, نظرة عن هذا المشروع وأهميته وأبعاده 
وكذا استراتيجية تنفيذه وأهميته في رقمنة وحوسبة 

بإنتاج  واإللمام  العربي  الفكري  التراث  خزانة 
اآلخرين وترجمته ونقله إلى اللغة العربية.

و أوضح مريبعي أن "الرهان اليوم هو في كيفية 
ولغة  والسياحة  التجارة  لغة  العربية  اللغة  جعل 
التقنية ..", مضيفا أنه "ال يمكن خدمة اللغة العربية 
بالخطب المناسباتية الرنانة وال بالشعارات البراقة 
والتعامل  اليومي  لغة  بجعلها  تكون  خدمتها  ولكن 

مع اآلخر.«
و قدم المتحدث, وهو أيضا أكاديمي سابق, نظرة 
تسعى  التي  الناجحة  والتجارب  المشاريع  عن 

لخدمة اللغة العربية معتبرا الهيئة "واحدة من تلك 
إلى جمع وترويج  التي تهدف  الطموحة  المشاريع 
للعالم  وتقديمه  وثرائه  العربي  الفكري  التراث 

وجعله مواكبا للعصر والعولمة.«
كما عرض أيضا أمام الحضور مختلف التطبيقات 
الهيئة  أنجزتها  التي  والبرمجيات  االلكترونية 
على  للعربية  الرقمي  المحتوى  لخدمة  وطورتها 
االنترنت والتي تستعمل اليوم من طرف المهتمين 

في الجزائر والبلدان العربية والعالم.
عنابة  جامعة  من  األكاديمي  جهته  من  دعا  و 
بشير يبرير, في محاضرة له حول "اللغة العربية 
النظر  إعادة  إلى "ضرورة  الرقمية",  والمتغيرات 
في الطريقة التي يتم بموجبها مقاربة اللغة خاصة 
الرقمنة  مع  والتعامل  بالتعاطي  يتصل  ما  في 

والحداثة الرقمية.«
و أشار يبرير أن الباحثين العرب "يعانون التبعية 
األكاديمية والعلمية لآلخر بسبب غياب التنسيق بين 
الباحثين ..", موجها بالمناسبة دعوة ل "إنشاء فرق 
وتسهيل  والمناهج  الجهود  لتوحيد  مشتركة"  بحث 
مجال  يعرفه  الذي  الكبير  التسارع  مع  التعامل 

التكنولوجيات الحديثة ووسائل الرقمنة.
بجامعة  السابق  واألكاديمي  اللغوي  الباحث  أما  و 
الجزائر مصطفى حركات فقد أبرز في مداخلة له 
اللغات  من  غيرها  عن  العربية  اللغة  به  تتفرد  ما 

وسبل ترقيتها.
حياة �سرتاح

الثقافة  بدار  الثالثاء  إلى  اإلثنين  سهرة  اختتمت 
أحمد عروة بالقليعة )تيبازة( فعاليات الطبعة ال26 
الشهيد  ملحمة  بعرض  القليعة"  مسرح  "أيام  ل 
المسرحي،  الكاتب  لصاحبها  سويداني"  "بوجمعة 

يوسف تعوينت.
الملحمة  هذه  مخرج  أبدع  الزمن،  من  ساعة  وفي 
"سيد علي صغير" في محاكاة فصل من حياة أحد 
درامي  قالب  في  المجيدة  التحريرية  الثورة  أبطال 
مسرح  حركة  جمعية  شباب  من  ثلة  أدواره  أدى 
القليعة بإحترافية عالية من خالل حضور قوي على 
الركح و إلتزام صارم.وتناول هذا العرض الملحمي 
"المميز" المسار النضالي للشهيد بوجمعة سويداني 
تلميذا  بداياته االولى عندما كان  "أسد متيجة" منذ 
في أقسام مدارس االستعمار ثم مناضال في الكشافة 
بصفته  الثورة  قادة  أحد  يصبح  ان  قبل  االسالمية 
عضو مجموعة ال22 الى غاية سقوطه في ميدان 
الشرف بمنطقة مقطع خيرة بالقليعة يوم 16 ابريل 
من عام .1956شارك في هذا العرض 15 ممثال 
من أعضاء جمعية حركة مسرح القليعة التي تنظم 
هذه التظاهرة منذ سنة 1991، تاريخ تأسيسها، أين 
سافر مخرج الملحمة من خالل لوحات فنية مميزة 
بالجمهور الحاضر إلى فترات مهمة من نضال أسد 

متيجة "سي الجياللي.«
هذه  لوحات  أبرز  أداء  في  الممثلون  أبدع  كما 
"قوة"... ب  الجمهور  معها  تفاعل  التي  الملحمة 

نشاطه  بسبب  الجياللي  السي  عائلة  تعذيب  مشهد 
السياسي قبل إعتقاله، و هو المشهد الذي صاحبته 
و  دامسة  إنارة  و  حزينة  وطنية  موسيقية  أنغام 
االستعمار  بشاعة  عكس  و  ترجم  قمعي،  ديكور 

الذاكرة  تبقى راسخة في  التي  الفرنسي و جرائمه 
الجماعية للجزائريين.

وتداول على ركح قاعة العرض لدار الثقافة أحمد 
عروة بالقليعة 8 فرق مسرحية تابعة لمسارح وطنية 
و تعاونيات و جمعيات، قدمت خالل أربعة سهرات 
االطفال،  و  للكبار  موجهة  مسرحية  أعمال  فنية 
بقوالب درامية و فكاهية قبل ان يسدل الستار على 
التظاهرة بعرض ملحمة الشهيد بوجمعة سويداني.

الماضي  الجمعة  يوم  سهرة  التظاهرة  وانطلقت 
بتكريم خاص لروح فقيد المسرح و الفن، الراحل 
ناهز  عمر  عن  المنية  وافته  الذي  زايدي  ياسين 
ال47 سنة تاركا وراءه مشورا فنيا ثريا من اعمال 

مسرحية و سينمائية و تلفزيونية.
 ...وم�سرحيتي "ع�شق الزوايل" 

و "الطوفان" ميتعان اجلمهور

الرابع  بالفن  المولع  الجمهور  استمتع  ذلك  وقبل 
بعرض مسرحيتي "عشق الزوالي" و "الطوفان"، 
على ركح دار الثقافة أحمد عروة بالقليعة )تيبازة( 
التظاهرة  هذه  من  الثالث  اليوم  فعاليات  ضمن 
الفنية، وفي قالب هزلي و فكاهي، استهل برنامج 
السهرة بعرض مسرحية ثنائية تحمل عنوان "عشق 
الزوالي" لتعاونية "الباهية للمسرح و الفنون، تروي 
أوضاع  يعيش  فقير  المسرحية قصة شاب  أحداث 
صعبة جعلت منه معزوال و غارقا في همومه قبل 
ان يقرر الخروج من قوقعته بعد وقوعه في حب 
إمراه، قصة حب جعلت منه يواجه مصيره و يقرر 

تكوين اسرة رغم كل الظروف.
تفاعل الجمهور بقوة مع أطوار هذه المسرحية التي 

تغوص في أعماق خبايا حياة الشباب الذي يواجه 
فنية  لوحات  الغرام،  جنون  و  الحب  بأمل  الشقاء 
مزجت بين الهزل و الدراما في مشاهد أراد مخرج 
هذه المسرحية التعبير من خاللها عن آمال الشباب 

و طموحاتهم و تمسكهم بحياة أفضل.
يوسف  المسرحي،  المخرج  تعبير  حد  وعلى 
و  كتابة نصها  في  ناصر  أبدع علي  فقد  تعوينت، 
تفنن الحبيب مجهري في إخراجها و أطلقا الفنانين 
الشابين "أحالم يسرى وبوبركة سمير" على ركح 
لموهبتهما  العنان  عروة،  أحمد  الثقافة  دار  مسرح 

"الجديرة باالهتمام.«
من  الثاني  العرض  مع  الجمهور  متعة  واستمرت 
"الشعلة  لجمعية  "الطوفان"،  مسرحة  تقديم  خالل 
فكاهي  قالب  في  ببومرداس"  السينما  و  للمسرح 
الغني  عبد  المخرج  لصاحبها  اآلخر  هو  وهزلي 
عمل  وهي  بلحاج،  رفيق  تأليف  من  و  شنتوف 
بالتماسك  تتعلق  اجتماعية  قضية  يعالج  مسرحي 
احداث  تدور  حيث  الوالدين  طاعة  و  العائلي، 
الثالث  ألبنائه  عائلة  أب  وصية  حول  العرض 

بالمحافظة على منزلهم العائلي بعد وفاته.
قدسية هذه الوصية لدى العائلة تالشت بمجرد وفاة 
والدهم بفعل حب المال من جهة و بروز الصراعات 
بينهم من جهة اخرى، قبل أن يقرروا اقتسام تركة 

والدهم من خالل عرض منزلهم للبيع.
الممثلين  عديد  "الطوفان"  أداء  في  وشارك 
المسرحيين، منهم أحمد بشار، محمد سبان، سعيدة 
حمزاوي، عبد الغني عيشاوي. ياسين بن دية، خولة 

بوزيدة، خالد حضري واسماعيل آيت عمار.
حياة �سرتاح

اعلن الديوان الوطني للثقافة واالعالم أنه سيتم قريبا اطالق قوافل ثقافية مع 
أربع واليات من  باتجاه  لفائدة األطفال و نشاطات موسيقية  العروض  عديد 

جنوب البالد، حسبما علم من المنظمين.
و أوضح ذات المصدر, انه سيتم اطالق هذه القوافل يوم 24 ديسمبر الجاري 
باتجاه واليات كل من توقرت و اوالد جالل و المغير و المنيعة, و تتضمن 

الفرق  عديد  تنشيط  من  الشهر,  نفس  من   29 غاية  الى  يوميا  ثقافيا  برنامجا 
والتعاونيات الثقافية, سيما تلك المختصة في مسرح الطفل.

عروض  و  بيداغوجية,  مسرحية  أعمال  القوافل,  هذه  برنامج  يتضمن  كما 
للقصص الشعبية و ترفيهية لألطفال, فضال عن عديد الحفالت الفنية المحلية.
حياة �سرتاح

خالل لقاء جمع بني الوزيرة مولوجي 

ومدير هذه الهيئة الثقافية

اتفاقية للتعاون
 بني مديرية حفظ الرتاث 
الثقايف واملتحف الإيطايل

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, أمس أول بمقر 
نابولي  لمدينة  "كابوديمونتي"  الوطني  المتحف  مدير  الوزارة, 
للتعاون  إطار  إتفاقية  إلمضاء  تحسبا  بلنقر,  سيلفان  االيطالية, 
بين مديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة والفنون 

والمتحف اإليطالي, حسبما جاء في بيان للوزارة.
وستستفيد المتاحف العمومية الوطنية من هذه االتفاقية المندرجة 
في إطار البرنامج التنفيذي التفاق التعاون الثقافي بين الحكومتين 
الجزائرية و اإليطالية لسنوات 2022-2025,  والذي جاء تتويجا 
زيارة  آخرها  البلدين,  مسؤولي  بها  قام  التي  المتبادلة  للزيارات 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا, وفقا للبيان.
حياة �سرتاح

ال�شلف: 

اكت�شاف ثالث مواقع اأثرية 
رومانية جديدة

تم مؤخرا اكتشاف ثالث مواقع أثرية جديدة لوالية الشلف 
و  الثقافة  مديرية  لدى  علم  حسبما  الرومانية،  للحقبة  تعود 
ل/وأج,   حسناوي  جمال  القطاع,  مدير  أوضح  و  الفنون، 
على  الحفاظ  و  لتثمين  تسعى  التي  مصالحه  أن  أول  أمس 
التراث المادي و وتحيين خارطة المواقع األثرية المتواجدة 
التواجد  لفترة  تعود  جديدة  مواقع  ثالث  اكتشفت  بالوالية, 

الروماني بالمنطقة.
و أضاف المتحدث أن األمر يتعلق بكل من مواقع الحاسي, 
ببلديات  المتواجدة  الحمراء  الركبة  و  الرومانية,  المحجرة 
األبيض مجاجة, بوقادير, و وادي الفضة على التوالي, التي 
تم اكتشافها بناء على تبليغات من المواطنين و بالتنسيق مع 

السلطات المحلية.
بأهمية  المواطنين  وعي  حسناوي  ثمن  السياق،  هذا  في  و 
التي  األثرية  بالمكتشفات  الثقافة  مصالح  تبليغ  ضرورة  و 
فرق  توجيه  مباشرة  تم  حيث  موقع,  كل  في  عليها  عثروا 
تقنية مختصة للمعاينة األولية لهذه المواقع و إعداد تقارير 

مفصلة عنها.
كما شهد موقعي الحاسي ببلدية األبيض مجاجة و المحجرة 
الرومانية ببلدية بوقادير زيارة و معاينة من طرف خبراء 
المركز الوطني للبحث في علوم اآلثار, و يجري حاليا إتمام 
باإلضافة  الموقعين  ملف عن  لتحضير  اإلجراءات  مختلف 
لموقع الركبة الحمراء ببلدية وادي الفضة لحمايتهم وتصنيفهم 
المستوى  اإلضافي على  الجرد  قائمة  أولى ضمن  كمرحلة 
الوالئيومن جانبه، أوضح رئيس مصلحة التراث بذات الهيئة 
ببلدية األبيض مجاجة  الحاسي  قندوزي, أن موقع  , محمد 
أشغال  أثناء  مواطنين  طرف  من  اكتشف  الذي  )شرق(, 
فالحية, هو عبارة عن بقايا عمرانية من التيجان, الحجارة 
المصقولة و المنقوشة بكتابات التينية, و القرميد المجفف, 
الرومانية  المحجرة  موقع  يدوية.أما  مطحنة  إلى  باإلضافة 
بحي ابن باديس منطقة الصفاح ببلدية بوقادير) غرب(, فهو 
عبارة عن ورشة لصناعة الحجارة المصقولة و التي كانت 
الفترة  خالل  المواد  بهذه  المجاورة  المواقع  مختلف  تزود 

الرومانية بالمنطقة, السيما موقع "فاغال.«
الفضة  وادي  ببلدية  الحمراء  الركبة  موقع  بخصوص  و 
عثر  التي  األثرية  األدوات  أن  إلى  قندوزي  لفت  )شرق(، 
سنة  المكتشف  السقاسيق  موقع  من  قربه  و  بالمكان  عليها 
فالحية  السقاسيق هو ضيعة  موقع  أن  بقوة  يرجح   ,2018
رومانية و التي تبقى بحاجة لمزيد من الحفريات و الدراسات 

إلماطة اللثام عن أسرارها و توثيق تاريخها.
يذكر أن مديرية الثقافة و الفنون باشرت خالل األيام القليلة 
المتواجدة  األثرية  للمواقع  تحيين  و  جرد  عملية  الفارطة 
موقعا   40 األولية  القائمة  تضم  الوالية, حيث  بلديات  عبر 
أثريا, ستنظم إليها زيارات ميدانية من فرق تقنية مختصة 
مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع  فعاليات  إلى  باإلضافة 

التراث و حفظ اآلثار.
حياة �سرتاح
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اأطرتها الهيئة العليا للذخرية العربية باجلزائر العا�شمة

احتفاء خا�ص باليوم العاملي
 للغة العربية مبكتبة "احلامة"

نظمت الهيئة العليا للذخرية العربية التابعة جلامعة الدول العربية، اأم�س اأول باملكتبة الوطنية باجلزائر العا�شمة، ندوة 

علمية مبنا�شبة اليوم العاملي للغة العربية امل�شادف ل 18 دي�شمرب من كل عام، مت خاللها تقدمي اخلطوط العري�شة لهذا 

امل�شروع اللغوي الرائد الذي اأطلقه العامل الل�شاين اجلزائري الراحل عبد الرحمان حاج �شالح.

يف ختام فعاليات الطبعة ال 26 مل�شرح القليعة بتيبازة

ملحمة ال�شهيد "بوجمعة �شويداين" ت�شتقطب اجلمهور

بتاأطري من الديوان الوطني للثقافة والعالم

قوافل فنية نحو اأربع وليات من اجلنوب



ال�ّش�داين ي�ؤكد مت�شك بالده ببناء عالقات وثيقة مع كل ال�شركاء

الحتاد الأوروبي يخطط لعقد اجتماع داعم للعراق يف 2023

 www.elraed.dz
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جمل�س الأمن: 

 جل�سة حول "ال�سراع وال�سالم 
والتنمية امل�ستدامة" غدا

يعقد مجلس األمن الدولي، غدا، اجتماعا حول العالقة بين الصراع 
والسالم والتنمية المستدامة تحت عنوان: "االنتقال من الصراع الذي 

طال أمده والهشاشة إلى السالم من خالل التنمية المستدامة".
االقتصادي  المجلس  رئيس  نائب  من  كل  سيقدم  الجلسة  وخالل 
بناء  لجنة  ورئيس  )شيلي(  نارفايس  باوال  الدبلوماسية  واالجتماعي, 
مجموعة  ومديرة  )بنغالديش(  المحيط  عبد  محمد  السفير  السالم, 
الهشاشة والصراع والعنف بالبنك الدولي سكينة كين, ومدير برنامج 
أهونا  إلفريقيا,  اإلقليمي  والمدير  المساعد  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
والتنمية  والسالم  الصراع  بين  العالقة  حول  مداخالت  إيزياكونوا, 

المستدامة .
وينتظر أن يقدم ممثل من االتحاد اإلفريقي بدوره عرضا عن سياسة 
بعد  ما  مرحلة  في  والتنمية  اإلعمار  إعادة  بشأن  اإلفريقي  االتحاد 

الصراع.
ويسعى المتدخلون خالل الجلسة إلى تسليط الضوء على العالقة بين 
األمم  وبرامج  وكاالت  دور  في  والنظر  والتنمية  والسالم  الصراع 
المتحدة في دمج احتياجات التنمية بشكل أفضل في برامج بناء السالم 

في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع.
ومن المرجح أن يتطرق أعضاء المجلس إلى إشكالية سحب بعثات 
عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة التي يتم نشرها أحيانا لعقود في 
نزاعات طويلة األمد أو على العكس من ذلك, دون أن تتم مهمتها, 
والبحث في كيفية االستفادة من "تقييم جديد" بشأن التفاعل بين التنمية 

المستدامة والصراع.
وسيتم تسليط الضوء على تحديد الثغرات الموجودة في ربط منظومة 
معالجتها  وكيفية  الوطنية  السالم  بناء  بجهود  للتنمية  المتحدة  األمم 
والعمل  السالم  بناء  وممارسات  أسس  بين  الروابط  في  والنقائص 
انخراط  كيفية  في  البحث  وكذلك  المتحدة  األمم  بمساعدة  اإلنمائي 
وكاالت وبرامج األمم المتحدة في دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية 
من الصراع بشكل أفضل  لتتعامل بشكل متسق مع احتياجات األمن 
والتنمية وتشجيع التنسيق الوثيق بين الجمعية العامة ومجلس األمن 
والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة بناء السالم من أجل تحقيق 

السالم من خالل التنمية المستدامة.

بريطانيا

رئي�س الوزراء يدعو النقابات 
لإلغاء موجة الإ�سرابات 

إلغاء  على  النقابات  سوناك،  ريشي  البريطاني  الوزراء  رئيس  حّث 
الصحية  الخدمات  هيئة  في  العاملين  إضرابات  من  القادمة  الموجة 
الوطنية من أجل مرضاهم.يأتي ذلك في الوقت الذي اتضح فيه أنه 
القوات  وليس  البريطانى،  بالجيش  االحتياط  جنود  استدعاء  يمكن 
صحيفة  بحسب  المستقبلية،  اإلضرابات  مع  للتعامل  النظامية، 
 1300 حوالي  نشر  يتم  للصحيفة،  البريطانية.ووفقا  "اإلندبندنت" 
 - تداعيات اإلضراب  التعامل مع  للمساعدة فى  جندي هذا األسبوع 
أكثر ممن شاركوا في إعطاء لقاحات فيروس كوفيد-19 أوائل عام 
2021.لكن تقريرا جديدا مؤلفا من 79 صفحة حول المرونة يحذر 
أنه "ال يمكن أن يكونوا أول منفذ لالتصال عند حدوث  الجنود من 
الداخل  في  بالفعل  يواجهونها  التى  الضغوط  بسبب  طوارئ"  حالة 
لـ48  البريطانية  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  وتستعد  والخارج. 
أسبوع  خالل  الثاني  إضرابهم  الممرضات  تنظيم  مع  صعبة  ساعة 
السفر  يدخل  أن  يمكن  كما  اليوم.  اإلسعاف  عمال  ويليه  أمس،  يوم 
قوات  تبدأ  األسبوع، عندما  نهاية  في  الفوضى  في حالة من  الجوى 
اجتماعا  الوزراء  الميالد.وعقد  عيد  خالل  إضرابا  الحدود  حرس 
للجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" أول أمس اإلثنين ومن 
المقرر عقد اجتماع آخر اليوم. واتهمت إحدى أكبر النقابات الصحية 
وقال  األجور،  بشأن  "التعنت"  بـ  البريطانية  الحكومة  "يونيسون" 
الوزراء إنهم مستعدون للتحدث إلى النقابات، لكن ليس بشأن األجور.

المؤقت  التنفيذي  الرئيس  كورديري،  سافرون  حذرت  جانبها،  ومن 
لمقدمي خدمات اإلسعاف في بريطانيا، من أن هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية البريطانية "تواجه أسبوًعا مليًئا بالتحديات والتعطل بشكل ال 

يصدق<< بسبب اإلضرابات.

كما كثفت الدولة المخزنية من حملة االعتقاالت 
"الفساد واالستبداد"،  لمعارضي سياسة  التعسفية 
الراهن  للوضع  األبرز  العنوان  أصبحت  والتي 
في المملكة، ناهيك عن تكثيف حمالت "التشهير 
والتخوين" عن طريق فبركة الملفات و تلفيق تهم 
تكميم  المعارضين و  "ال أخالقية "بهدف تشويه 

أفواههم.
وفي هذا اإلطار، أجلت محكمة وجدة، يوم أمس 
أمال  جرادة،  حراك  أيقونة  محاكمة  االثنين، 
القادم،  جانفي   23 يوم  إلى  سنة(،   17( عيادي 
والمتابعة هي ووالدتها، بتهم تنظيم مظاهرة غير 
مرخص لها، وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين 
عموميين، وهي التهم التي وصفها حقوقيون بغير 

المنطقية، بالنظر إلى سن الناشطة الحقوقية.
متابعة  وقف  أجل  من  عريضة  نشطاء  وأطلق 
عيادي، "في ظل تزايد االعتداءات على الحقوق 
أن  إلى  مشيرين  السلطات"،  قبل  من  والحريات 
المغرب  اللتزامات  صارخا  انتهاكا  يعتبر  ذلك 
واحترام  بضمان  ومطالبين  الدولية،  بالمواثيق 
حقوق اإلنسان وفي مقدمتها الحق في االحتجاج 
عيادي  أمال  التعبير.وتعرضت  وحرية  والتفكير 
لتضييق كبير من طرف السلطات المخزنية بسبب 
نشاطها الحقوقي، حيث سبق وأن تم حرمانها من 
حقها في التعليم بسبب مشاركتها في االحتجاجات 

التي شهدتها منطقة جرادة.
وفي 7 ديسمبر الماضي، تم تأجيل محاكمة والدة 
القادم،  فبراير  من  الفاتح  إلى  الحقوقية  الناشطة 
ابنتها.وفي سياق ذي  تتابع بنفس تهم  التي  وهي 
استدعاء  بالقنيطرة  المخزني  األمن  وجه  صلة، 
المعروف  الحيرش،  يوسف  الحقوقي  للناشط 
بتدويناته الجريئة ضد سياسة النظام، ومشاركته 
في مختلف الحركات االحتجاجات المنددة بغالء 
والحريات  الحقوق  على  والتضييق  المعيشة 
المعتقلين  جميع  عن  باإلفراج  والمطالبة 
السياسيين.وقبل تلقي يوسف الحيرش لالستدعاء، 

على  الرسمية  صفحته  على  نشر  قد  كان 
"فايسبوك" مقاال بعنوان "قانون المالية 2023.. 
الذقون"، وجه  أوليغارشية وضحك على  هندسة 
عزيز  الحكومة  لرئيس  الذعة  انتقادات  فيه 
ردا  المغربي،  الحقوقي  الناشط  وقال  أخنوش. 
الموت سيريحكم  كان  "إذا  االستدعاء:  هذا  على 
لوقف  مأوانا  والسجن  االعتقال  كان  إذا  و  منا، 
تعبيرنا وتحليالتنا، و إلخراس صوت الحق النابع 

من كل جوارحنا، فهذا شرف لنا و انتصار".
ت�ا�شل م�شل�شل ا�شتهداف فا�شحي الف�شاد 

إلى  قليلة  أشهر  قبل  تعرض  قد  الحيرش  وكان 
مجهولين  قبل  من  األبيض  بالسالح  قتل  محاولة 
النهار، وأصيب  بالقرب من مسكنه وفي وضح 
على أثرها بجروح خطيرة كادت أن تودي بحياته، 

ولحد الساعة لم يتم تحديد هوية المتورطين.
جذير بالذكر أنه يوجد حاليا 150 معتقال سياسيا 
في  القيادي  آخرهم  كان  المغربية،  السجون  في 
الذي  باعسو،  محمد  واإلحسان،  العدل  جماعة 
لم تكتف السلطات باعتقاله فقط بل قامت بحملة 
اإلعالم  وسائل  في  ضده  ممنهجة"  "تشهير 

المخزنية. 
المعارضين،  ضد  السياسية  باالعتقاالت  وتنديدا 
نظمت عدة هيئات حقوقية وقفات احتجاجية، كما 
استنكرت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي 
المخزن  تشغيل  التعبير،  حرية  انتهاك  وضحايا 
آلة التشهير المألوفة لتلطيخ سمعة الناقمين على 
عن  المدافعين  عن  باإلفراج  مطالبة  سياساته، 
حقوق اإلنسان.من جهة أخرى، تواصل السلطات 
توعد  الفساد، حيث  فاضحي  استهداف  المخزنية 
وزير الداخلية المغربي من ينقل تردي األوضاع 
في المدارس والمستشفيات واإلدارات العمومية، 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
الفساد، في  لمحاربة  المغربية  الجمعية  ووصفت 
و  الداخلية ب"الخطير  وزير  تهديد  لها،  منشور 
غير المقبول بتاتا" في حق مواطنين مغاربة يتم 

والتلويح  الوعيد  عبر  النفسية  بسالمتهم  المس 
الى  بهم  تزج  قد  التي  القضائية  بالمتابعات 

السجون.
وسلط تحقيق صحفي مغربي مؤخرا الضوء على 
تستهدف  التي  واالنتقامية  القمعية  الممارسات 
بتهم  المملكة  في  الفساد  وفاضحي  الحقوقيين 
معدالت  ضعف  إلى  أدى  ما  التشهير،  أبرزها 
باألمان  الشعور  عدم  بسبب  الفساد  عن  التبليغ 
الصحفي،  التحقيق  االنتقام.وقدم  من  والخوف 
الزناد..  على  اإلدارة  "أصابع  عنوان  تحت 
إجراءات انتقامية تالحق كاشفي الفساد"، نماذج 
لمدونين و مواطنين وجدوا أنفسهم أمام القضاء، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  نشروا على  أن  بعد 
أخبارا عن تردي الخدمات في المستشفيات وواقع 
مع  الحال  هو  كما  المدارس،  بعض  في  التعليم 

المدون و الناشط الحقوقي مصطفى زروال.
ل ميكن ت�قع الإ�شالح من حك�مة ت�شطف 

اإىل جانب الل�بيات املالية

"التقدم  لحزب  النيابي  الفريق  رئيس  قال 
توقع  يمكن  ال  إنه  حموني,  واالشتراكية",رشيد 
اإلصالح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات 
تضارب  ويخترقها  البسطاء  المالية على حساب 
مجال  في  سيما  ال  صريح,  بشكل  المصالح 
المحلية  الصحافة  ذكرته  ما  المحروقات,حسب 
مازال  األسعار  غالء  ان  أمس.وأضاف  أول 
يمتص جيوب المغاربة, مؤكدا على ان اللوبيات 
والتواطؤات وراء عدم تشغيل مصفاة "سامير", 
خزاناتها  وكراء   ,2015 صيف  منذ  المتوقفة 

سواء في الحكومة السابقة أو الحالية.
هو  االصطفاف  هذا  على  الدليل  أن  وأوضح 
لكل  وممنهج  عمدي  بشكل  الحكومة  رفض 
النداءات واألصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل 
لتكرير  المغرب  في  الوحيدة  )المصفاة  "سامير" 

النفط(, وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
وقال عندما ارتفعت األسعار سألنا الحكومة عن 
الموضوع, فكان ردها "أن األسعار على المستوى 
أن  إلى  الطاقية",مشيرا  خاصة  ارتفعت  العالمي 
الصعوبات  وطبيعة  يتماشى  ال  الحكومة  تحرك 
الغذائي  أمنها  يهدد  وما  البالد,  تواجهها  التي 
إلى  فيه  تلجأ  الذي  الوقت  والمائي والطاقي، في 
والحكومات  الدولية  بالظروف  للتبرير  الركون 
السابقة.وتابع "تراجعت األسعار ولم ينعكس هذا 
على الوضع الوطني وعندما استفسرنا الحكومة 
عن الموضوع, قالت إن المشكل ليس في غالء 

المواد األولية بل في التكرير والتخزين".
وفي هذا السياق, اوضح حموني " كان ردنا على 
تقوم  مؤسسة  على  يتوفر  المغرب  أن  الحكومة 
بتصريحات  خرجت  لكنها  والتخزين,  بالتكرير 
تقول فيها إن التكرير لم يعد أولوية عندها",مضيفا 
"ال نفهم هذا التناقض وسبق للمحكمة أن أصدرت 
أحد  وال  سامير  خزانات  بكراء  مستعجال  قرارا 

استعملهم".

شياع  محمد  العراقي  الوزراء  رئيس  قال 
ببناء  متمسكة  بالده  إن  أمس،  السوداني، 
اإلقليميين  الشركاء  كل  مع  وثيقة  عالقات 
والدوليين.جاء ذلك في كلمة للسوداني في 
بنسخته  والشراكة  للتعاون  بغداد  مؤتمر 
الثانية، المنعقد بمنطقة البحر الميت غربي 
إن  السوداني  وقال  األردنية.  العاصمة 
العراق يتمسك ببناء عالقات وثيقة مع كل 
"لن  وأنه  والدوليين،  اإلقليميين  الشركاء 
دولة  ألي  العراق  من  تهديد  بأي  يسمح 
"العراق  أن  وأضاف  والمنطقة".  بالجوار 

المياه  شح  بسبب  وجوديا  تهديدا  يواجه 
أمنه  لضمان  وإيران  تركيا  مع  ويعمل 
المائي".من جهته، أكد ملك األردن عبد هللا 
الثاني، أن مؤتمر بغداد يهدف إلى "خدمة 
العراق  أمن  وضمان  المشتركة  مصالحنا 
وازدهاره واستقراره". وذكر الملك عبد هللا 
وتزداد  كثيرة  تواجهنا  التي  "التحديات  أن 
المؤتمر  هذا  أن  أيضا  نؤمن  لكننا  تعقيدا، 
المشتركة،  خدمة مصالحنا  أجل  من  ينعقد 
واستقراره  وازدهاره  العراق  أمن  لضمان 
ركنا أساسيا في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة 

خدمة  شراكاتنا  لتعميق  معكم  العمل 
في  ينعقد  "المؤتمر  لشعوبنا".وأضاف: 
أمنية  أزمات  المنطقة  فيه  تواجه  وقت 
وسياسية، وتحديات األمن الغذائي والمائي 
لتأمين  الحاجة  إلى  باإلضافة  والصحي، 
إمدادات الطاقة وسالسل التوريد والتعامل 

مع تداعيات التغير المناخي".
االتحاد  الخارجية في  السياسة  أما مسؤول 
فقد كشف عن  األوروبي جوزيب بوريل، 
التكتل لتنظيم اجتماع على المستوى  خطة 
النصف  في  العراق  بمشاركة  الوزاري 

االتحاد  إن  وقال  المقبل.  العام  من  األول 
األوروبي "صديق حقيقي" للعراق ومستعد 

لدعمه للقيام باإلصالحات الشاملة.
المستوى  على  الجتماع  خطة  عن  وأعلن 
والعراق  األوروبي  االتحاد  بين  الوزاري 
وأضاف:   .2023 من  األول  النصف  في 
والمزدهر  اآلمن  الديمقراطي  "العراق 
أجمع"،  والعالم  وأوروبا  للمنطقة  أساسي 
الجميع  يحترم  أن  ضرورة  على  مشددا 
وأكد  العراق.  أراضي  ووحدة"  "سيادة 
على أنه "ال يمكن أن يكون العراق ساحة 

 12 بالمؤتمر  بالوكالة".ويشارك  معركة 
مستضيف  واألردن  العراق،  وهي  دولة، 
وتركيا  له،  الداعية  وفرنسا  المؤتمر، 
واإلمارات  والسعودية  والكويت  ومصر 

وقطر وسلطنة ُعمان والبحرين وإيران.
العراق  مساعدة  إلى  المؤتمر  ويهدف 
توفير األمن واالستقرار واالزدهار،  على 
محورية  ملفات  مناقشة  إلى  ويتطرق 
أخرى، تتصدرها المنطقة واإلقليم. وُعقدت 
بالعاصمة  المؤتمر  من  األولى  النسخة 

العراقية بغداد في أوت 2021.

مع تنامي احلركات الحتجاجية يف املغرب 

نظام املخزن ي�سن حملة 
"�سر�سة" �سد احلقوقيني 

ي�شن نظام املخزن، مع تنامي احلركات الحتجاجية يف املغرب، حملة "�شر�شة" �شد النا�شطني احلق�قيني واملعار�شني، 

لرتهيب ال�شعب املغربي وثنيه عن املطالبة بحقه يف العي�س الكرمي، خا�شة يف ظل الرتفاع اجلن�ين لأ�شعار امل�اد ذات 

ال�شتهالك ال�ا�شع.

 ال�كالت



واجه اأبو حميد االعتقال

 اأول مرة يف عمر 11 عامًا 

�لأ�صري نا�صر �أبو حميد... 
م�شرية ن�شالية حتى ال�شهادة

أبو  ناصر  بالسرطان  المريض  الفلسطيني  األسير  باستشهاد 
حميد فجر الثالثاء، بعد نحو عام ونصف من معاناته مع مرض 
السرطان، تعود الذاكرة لسيرة أبو حميد النضالية منذ طفولته، 

إلى أن أعلن استشهاده فجر أمس.
ولد الشهيد ناصر أبو حميد في الخامس من أكتوبر عام 1972 
منذ  النضالية  مسيرته  وبدأت  غزة،  في  النصيرات  مخيم  في 
الطفولة، حيث واجه االعتقال ألول مرة وكان يبلغ من العمر 
وأُصيب  االحتالل  رصاص  واجه  كما  ونصفاً،  عاماً   11

بإصابات بليغة.
تعرض ناصر لالعتقال األول وذلك قبل انتفاضة عام 1987، 
اعتقاله  أُعيد  ثم  االحتالل،  سجون  في  أشهر  أربعة  وأمضى 
العام،  ونصف  عامين  بالّسجن  االحتالل  عليه  وحكم  مجدداً 
وأفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه 
االحتالل بالّسجن المؤبد، لكنه أمضى من حكمه أربع سنوات، 
قبل أن يتم اإلفراج عنه في إطار المفاوضات، ثّم إعادة اعتقاله 

عام 1996 حيث أمضى في السجن ثالث سنوات.
مقاومة  في  حميد  أبو  انخرط  الثانية،  األقصى  انتفاضة  وإبان 
االحتالل  عليه  وحكم   ،2002 عام  واعتُقل  مجدداً،  االحتالل 
بالّسجن المؤبد سبع مرات و50 عاماً بتهمة مقاومة االحتالل، 

وبقي في األسر حتّى استشهاده.
واجه األسير أبو حميد ظروفاً صحية صعبة جّراء اإلصابات 
التي تعرض لها برصاص االحتالل، حتّى ثبتت إصابته العام 
يواجه  وهو  الوقت،  ذلك  ومنذ  الرئة،  في  بسرطان  الماضي 
رحلة جديدة في األسر، أساسها جريمة اإلهمال الطبي )القتل 
"عيادة  سجن  في  حرجاً  صحياً  وضعاً  واجه  إذ  البطيء(، 
الرملة"، ونقل مرات عدة إلى المستشفى بحالة صحية صعبة، 
عن  أعلن  أن  إلى  الماضي،  اإلثنين  ظهر  غيبوبة  في  ودخل 

استشهاده.
وإلى جانب ناصر أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء آخرين أحكاماً 
بالّسجن المؤبد، ثالثة منهم اعتُقلوا معه إبان انتفاضة األقصى، 
عام  اعتُقل  رابع  شقيق  ولهم  وشريف،  ومحمد،  نصر،  وهم: 
المؤبد  بالّسجن  حكماً  كذلك  يواجه  الذي  إسالم،  وهو   2018
و8 سنوات، وشقيق آخر شهيد وهو عبد المنعم، والذي ارتقى 

عام .1994
وتعرضت والدتهم مرات عدة للحرمان من زيارتهم، عدا عن 
أنهم  كما  مدار عقود مضت،  بالعائلة على  لحق  الذي  التنكيل 
فقدوا والدهم خالل سنوات أسرهم، وتعرض منزل العائلة للهدم 

خمس مرات وكان آخرها عام 2019.

لبحث الت�صعيد ال�صهيوين 

واحلراك الدبلوما�صي

اجتماع فل�شطيني مو�شع برئا�شة 
عبا�س الأ�شبوع اجلاري

أعلن مسؤوالن فلسطينيان أن اجتماعا فلسطينيا موسعا برئاسة 
الجاري في مدينة رام  الرئيس محمود عباس سيعقد األسبوع 
والحراك  الصهيوني  التصعيد  لبحث  الغربية  الضفة  هللا وسط 

الدبلوماسي على صعيد مؤسسات األمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل 
أبو يوسف لوكالة أنباء ))شينخوا(( إن االجتماع سيضم أعضاء 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير 

الوطني الفلسطيني )فتح( ووزراء من الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف أن االجتماع سيبحث التصعيد الصهيوني 
قتل  القدس من عمليات  الغربية وشرق  الضفة  في  المتواصل 
والحرم  األقصى  للمسجد  واقتحامات  لألراضي  ومصادرة 
الممارسات  لوقف  الدبلوماسي  الحراك  وكذلك  اإلبراهيمي 

الصهوينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وضع  مناقشة  سيتناول  االجتماع  أن  إلى  يوسف  أبو  وأشار 
تشكيل  ظل  في  الفلسطيني  الشعب  صمود  لتعزيز  برنامج 
حكومة الصهيونية هي األكثر يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، 
وبحث الخيارات المتاحة لمحاصرتها وفرض المقاطعة عليها 

من خالل التوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية.
وتشهد مناطق ومدن في الضفة الغربية توترا ميدانيا مستمرا 
بين الجيش الصهيوني والفلسطينيين حيث قتل أكثر من 200 
فلسطيني منذ بداية العام الجاري بحسب إحصائيات فلسطينية 
رسمية، في المقابل قتل 27 صهيونيا منذ مارس الماضي، في 

عمليات نفذها فلسطينيون داخل األراضي المحتلة.
رباح  رمزي  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  قال  جهته،  من 
الفلسطيني  الشعب  إن  الرسمية  فلسطين((  ))صوت  إلذاعة 
المقبلة  الحكومة  من  والمخاطر  "بالقلق  يشعرون  وقيادته 
معروفا«،  أصبح  برنامجها  متطرفة  يمينية  أحزابا  تضم  التي 
وأضاف رباح أن حكومة نتنياهو المقبلة ستلجأ لكافة األساليب 
والضم  التهويد  وعمليات  االستيطاني  التوسع  مشاريع  "لتنفيذ 
الزاحف للضفة الغربية وإلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية 

مستقلة وفرض سياسة األمر الواقع.«
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دويل

تور  عبّر  منفصل،  سياق  وفي 
العام  األمين  مبعوث  وينسالند، 
لألمم المتحدة لعملية السالم بالشرق 
إزاء  العميق  قلقه  عن  األوسط، 
ارتفاع مستويات العنف في الضفة 
القدس  فيها  بما  المحتلة،  الغربية 
الماضية.  األشهر  خالل  الشرقية، 
المصادمات  استمرار  عن  وتحدث 
األمنية  والعمليات  والهجمات 
المستوطنين.  وعنف  الصهيونية، 
 150 من  أكثر  مقتل  إلى  وأشار 
فلسطينيا )مدنيا( في الضفة والقدس 
وهو أكبر عدد تسجله األمم المتحدة 

فزعه  عن  وعبر  سنوات.  منذ 
قتل  حيث  األطفال  مقتل  الستمرار 

44 طفال فلسطينيا خالل العام.
وجاءت تصريحات وينسالند خالل 
إحاطته الشهرية أمام مجلس األمن 
الدولي في نيويورك. وكرس أغلبها 
هذا الشهر لمدى تنفيذ قرار مجلس 
المتعلق   ،)2016(  2334 األمن 
باالستيطان. وغطى التقرير الفترة ما  
بين سبتمبر إلى بداية الشهر الحالي.

العميق  قلقه  عن  وينسالند  وعبر 
االستيطاني  التوسع  استمرار  إزاء 
انتهاكا  المستوطنات  "تشكل  وقال 

المتحدة  األمم  لقرارات  صارخا 
والقانون الدولي. إنها تقوض احتمال 
خالل  من  الدولتين  حل  تحقيق 
التآكل المنهجي إلمكانية إقامة دولة 
وقابلة  ومستقلة  متصلة  فلسطينية 
إنه  لالستمرار وذات سيادة". وقال 
التي  الفترة  أن  من  الرغم  وعلى 
زيادة  أي  تشهد  لم  التقرير  يشملها 
العدد  أن  إال  المستوطنات  عدد  في 
في  االستيطانية  للوحدات  اإلجمالي 

العام الجاري ما زال مرتفعا.
والحظ أنه بنيت 4800 وحدة سكنية 
في  الحالي  العام  خالل  استيطانية 

العام   5800 مقابل  الغربية  الضفة 
الماضي، في حين أن عدد الوحدات 
القدس  في  االستيطانية  السكنية 
مرات  بثالث  تضاعف  المحتلة 
وصل  حيث  الجاري،  العام  خالل 
إلى 3100 وحدة مقابل 900 وحدة 
سكنية استيطانية العام الماضي في 
الصهيوني  الجانب  وناشد  القدس. 
االستيطانية. عملياته  بوقف 
البناء  استمرار  إلى  وباإلضافة 
أن  إلى  وينسالند  لفت  االستيطاني، 
الجانب الصهيوني مستمر في هدم 
بيوت الفلسطينيين. وعبر وينسالند 
عن قلقه العميق إزاء استمرار هدم 
بما  الفلسطينيين  بيوت  ومصادرة 
يطا،  مسافر  في  مدرسة  هدم  فيها 
مبان  هدم  االحتالل  سلطات  ونية 
المنطقة .وتحدث  نفس  في  إضافية 
عن الوضع المالي لـ"أونروا"، وقال 
إنه يعّرض تقديم الخدمات األساسية 
في  للخطر  الفلسطينيين  لالجئين 
الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية 
منذ  العنف  من  مستويات  أعلى 
سنوات. وشدد على أن "أنروا" "من 
حياة  في  االستقرار  عناصر  أهم 
"إنني  قائاًل  الفلسطينيين"،  آالف 
تزويد  إلى  العاجلة  دعوتي  أكرر 
لتنفيذ  الالزمة  باألموال  األونروا 
تفويض الجمعية العامة المنوط بها 

بشكل كامل".

الضفة  محافظات  كّل  والحداد  اإلضراب  عّم 
الغربية، أمس الثالثاء، حداداً على روح الشهيد 
الذي  حميد،  أبو  ناصر  األسير  الفتحاوي  القائد 
اإلهمال  نتيجة  االحتالل  سجون  في  استشهد 
مع  معاناته  من  ونصف  عام  نحو  بعد  الطبي، 
األسرى  أعلن  وقت  في  السرطان،  مرض 
الحداد  االحتالل  سجون  كّل  في  الفلسطينيون 

ثالثة أيام.
والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  وقالت 
"األسرى  إن  مقتضبة  إفادات  في  الفلسطينية 
ثالثة  الحداد  يعلنون  االحتالل  سجون  كافة  في 
وأضافت  الطعام«،  وجبات  إرجاع  مع  أيام، 
الهيئة أن "التوتر بدأ داخل السجون والمعتقالت، 
على  رداً  األبواب،  على  والطرق  بالتكبيرات 

جريمة إعدام األسير ناصر أبو حميد.«
وقالت هيئة األسرى: "إن وحدات قمع مدججة، 
إلى  تتوافد  االحتالل،  وشرطة  جيش  يرافقها 
رداً  حقيقي  النفجار  تحسباً  السجون  من  العديد 

على استشهاد األسير القائد ناصر أبو حميد.«
من جانب آخر، أعلنت "حركة فتح" وكّل القوى 
العام  اإلضراب  رام هللا  في  الوطنية  والفصائل 
والحداد الشامل في كافة مناحي الحياة، ويشمل 
التجارية،  والمحال  التعليمية  المؤسسات  ذلك 
نقاط  على  والتصعيد  لمسيرات  دعوات  وسط 

التماس مع االحتالل.
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمين سر  أكد  إلى ذلك، 
التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" 
حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً 
حميد،  أبو  الشهيد  جثمان  عن  لإلفراج  كبيرة 
أبو حميد في  بيت عائلة  الذي زار  الشيخ  وقال 
"القيادة  الشهيد:  لوالدة  الحديث  موجهاً  هللا  رام 
الشهيد  جثمان  عن  لإلفراج  كبيرة  جهوداً  تبذل 
القيادة المصرية  أبو حميد، وقمنا بالتواصل مع 

على  الضغط  أجل  من  األميركية  واإلدارة 
االحتالل لإلفراج عن جثمانه.«

الشيخ  كتب  أمس،  من صباح  سابق  وقت  وفي 
االحتالل  سلطات  "نطالب  فيها:  جاء  تغريدة 
أبو  ناصر  اللواء  األسير  الشهيد  جثمان  بتسليم 
حميد إلى أهله وذويه وأبناء شعبه لتكريمه إلى 

مثواه األخير.«
حديثها  في  حميد  أبو  الشهيد  أم  أكدت  بدورها 
للموجودين في منزلها: "لن نفتح بيت عزاء إال 
وتابعت:  األسرى".  الشهداء  جثامين  بتحرير 
ال  األمعري  مخيم  أمام  اعتصام  خيمة  "سنفتح 

خيمة عزاء.«
األسرى  جثامين  باحتجاز  االحتالل  وتقوم 
السجون،  داخل  موتهم  بعد  حتى  الفلسطينيين 
داخل  وهم  بالسجن  العالية  أحكامهم  إلنهاء 
الكيان  إال  بها  تقوم  ال  سابقة  في  ثالجات، 
الشهيد  جثمان  وباحتجاز  العالم،  في  الصهيوني 
أبو حميد، يرتفع عدد األسرى الشهداء المحتجزة 

أحد عشر  إلى  جثامينهم داخل سجون االحتالل 
أسيراً شهيداً، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في 
عويسات  وعزيز   ،1980 عام  عسقالن  سجن 
منذ عام 2018، وفارس بارود ونصار طقاطقة 
عام  خالل  استشهدوا  وثالثتهم  السايح،  وبسام 
2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر خالل 
عام 2020، واألسير سامي العمور الذي استشهد 
عام 2021، واألسير داود الزبيدي الذي استشهد 
العام الحالي 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي 
االحتالل،  سجون  في  العام  هذا  خالل  ارتقى 

حسب إحصائيات نادي األسير الفلسطيني.
وأكد نادي األسير أنه باستشهاد القيادي الفتحاوي 
أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة، إلى 
شهيداً   74 منهم   ،1967 عام  منذ  شهيداً   233
البطيء(،  )القتل  الطبّي  اإلهمال  لجريمة  نتيجة 
األسير  إلى  باإلضافة  العام  بينهم هذا  وكان من 
أبو حميد، األسيرة سعدية فرج هللا التي استشهدت 

كذلك جراء اإلهمال الطبي المتعمد.

من اإعداد: حياة �صرتاح

عرب عن قلقه العميق اإزاء ا�صتمرار التو�صع اال�صتيطاين

املبعوث الأممي: ال�شتيطان يف القد�س 
ت�شاعف 3 مرات خالل 2022

عرّب االأمني العام للأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، عن قلقه اإزاء الو�صع يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة واأي 

خطوات قد تتخذها احلكومة ال�صهيونية القادمة وتقو�س "حل الدولتني"، و�صدد على �صرورة "اأن يكون املجتمع 

الدويل وا�صًحا للغاية مع احلكومة االإ�صرائيلية بعدم وجود بديل حلل الدولتني واأنه ال ينبغي اتخاذ اإجراءات اأحادية 

اجلانب ب�صكل يعر�س حل الدولتني للخطر«، وجاءت ت�صريحات غوتري�س ردا على اأ�صئلة �صحافية حول املو�صوع 

خلل موؤمتر ختامي لنهاية عام .2022

ما زالت �صلطات االحتلل حتتجز جثمانه

حداد واإ�شراب يف �شجون الحتالل
 بعد ا�شت�شهاد نا�شر اأبو حميد
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والقمر  الشمس ضياء  الذي جعل  هو   {  : تعالى  قال 
اآلية  في  الخبير  العليم  فرق   ،  5  : يونس   } نورا 
الكريمة بين أشعة الشمس والقمر فسمى األولى ضياء 
والثانية نورا. وإذا نحن بحثنا في قاموس عصري ما 
وجدنا جوابا شافيا للفرق بين الضوء الذي هو أصل 
الضياء والنور، ولوجدنا أن تعريف الضوء هو النور 
الذي تدرك به حاسة البصر المواد. الفرق بين النور 
النور  أن  وجدنا  النور  معنى  عن  بحثنا  إذا  والضوء 
أصله من نار ينور نورا أي أضاء. فأكثر القواميس ال 
تفرق بين الضوء والنور بل تعتبرهما مرادفين لمعنى 
واحد. ولكن الخالق سبحانه وتعالى فرق بينهما فهل 
يوجد سبب علمي لذلك؟ دعنا نستعرض بعض اآليات 
فمثال:  والقمر،  الشمس  أشعة  تذكر  التي  األخرى 
َوَجَعَل  نُوًرا  ِفيِهنَّ  اْلَقَمَر  )َوَجَعَل  التاليتين  اآليتين  في 
َوَجَعْلَنا   * ِشَداًدا  َسْبًعا  فوقكم  )وبنينا  ِسَراًجا(  ْمَس  الشَّ
اًجا( نجد أن هللا سبحانه وتعالى شبه الشمس  ِسَراًجا َوهَّ
هو  والسراج  الوهاج  بالسراج  وأخرى  بالسراج  مرة 
أما  بالكهرباء،  أو  بالزيت  إما  الذي يضيء  المصباح 

أشعة القمر فقد أعاد الخالق تسميتها بالنور. مصادر 
الضوء تنقسم مصادر الضوء علمياً عادة إلى نوعين: 

مصادر مباشرة كالشمس والنجوم والمصباح والشمعة 
والكواكب.  كالقمر  مباشرة  غير  ومصادر  وغيرها، 

واألخيرة هي األجسام التي تستمد نورها من مصدر 
آخر مثل الشمس ثم تعكسه علينا. 

أما الشمس والمصباح فهما يشتركان في خاصية واحدة 
وهي أنهما يعتبران مصدرا مباشرا للضوء ولذلك شبه 
الخالق الشمس بالمصباح الوهاج ولم يشبه القمر في 
أي من اآليات بمصباح. كذلك سمى ما تصدره الشمس 
القمر فال يشترك معها في هذه  أما  من أشعة ضوءا 
الصفة فالقمر مصدر غير مباشر للضوء فهو يعكس 
سماها  التي  أشعته  ونرى  فنراه  إلينا  الشمس  ضوء 
العليم الحكيم نورا. ومن العجيب حقا أننا لم نستوعب 
هذه الدقة اإللهية في التفرقة بين ضوء الشمس ونور 
القمر، فكان المفروض أن نفرق بين الضوء والنور 
تأتي من مصدر ضوئي مباشر  التي  ونسمى األشعة 
غير  ضوئي  مصدر  من  تأتي  التي  وتلك  بالضوء 
مباشر بالنور ولكنا خلطنا لغويا بين الضوء والنور، 
واقتصرنا في العلوم على استخدام كلمة الضوء ونسينا 
الذي  فسبحان  واضح.  والسبب  النور،  وهو  مرادفها 

أنزل القرآن من لدن حكيم خبير.

قراآنيات.. فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان
الذي جعل ال�ضم�س �ضياء والقمر نورا 

تميزها  ذاتية خاصة، من حيث  العلواني – رحمه هللا – سيرة  طه جابر 
لخصائصها  وتوضيحا  أسرارها،  عن  كشفا  الباحث  لفضول  وإثارتها 
هة لها. لذلك، فإن الناظر في هذه السيرة – سواء في بعدها التاريخي،  الموجِّ
مسار  ذات  فريدة،  شخصية  أمام  بأننا  يجزم  يكاد  العلمي-  أفقها  في  أو 
تاريخي، وعلمي، خاص سمته الجد المتواصل، والعطاء الوافر، واالجتهاد 
المتكاثر، مع ما صاحب ذلك من خبرة متينة ومتميزة في علم أصول الفقه 
وفي الفكر اإلسالمي على حد سواء. على أن ما يميز سيرة طه جابر ليس 
كونه أصوليا متمكنا في تخصصه، فهذا األمر تتقاسمه معه طائفة هامة من 
أبناء هذه األمة المباركة، وإنما يظل التنبيه أكيدا على قلة من يزاوج بين 
التخصصات العلمية الشرعية الخالصة، وقضايا الفكر اإلسالمي، خاصة 
ما يرتبط بهموم أمتنا، من حيث تشخيص أزماتها المتنوعة، واالجتهاد في 
قيامها  قصد  جديد،  من  األمة  هذه  بانبعاث  وكفيلة  شاملة  مقترحات  طرح 

بواجبها الحضاري المنوط بها. 
نبذة مختصرة عن طه جابر العلواني بمدينة الفلوجة العراقية، كانت والدة 
ليستكمل  فيها،  األولي  تعليمه  تلقى  1935م، وبها  العلواني عام  طه جابر 
دراسته ببغداد، ثم بالقاهرة التي حصل بها على جميع شواهده من الثانوية 
األزهرية، والليسانس، مرورا بالماجستير، ووصوال إلى الدكتوراه بجامعة 
لكتاب  تحقيقه  خالل  من  الفقه،  أصول  تخصص  في   1973 عام  األزهر 

“المحصول في علم أصول الفقه” للرازي )ت 606 هـ( )1(. 
علما  أوسع  علماء  مخالطة  للعلواني  أتاح  المتنوع  العلمي  المسار  هذا  إن 
وأكثر انفتاحا، مما أخذ منه درسا منهجيا سيوجه حياته العلمية بأسرها في 
أنه ليس هناك مقدس أمام العلم إال الكتاب والسنة، وأن المذاهب والمقوالت 
الفقهية ليست الشريعة نفسها، وإنما هي فهوم بشرية نسبية للشريعة تتأثر 
انتمائه لألمة اإلسالمية  بتقديم  الثقافية واالجتماعية، مما سمح له  بالبيئات 

على كافة التحيزات الفكرية والقطرية الضيقة )2(. 
إنتاجات علمية متميزة ومن ذلك )3(، تأليف طه جابر أكثر من ثالثين كتابا 
أصول  في  “المحصول  كتاب  -تحقيقه  أبرزها:  من  ودراسة،  تحقيق  بين 
الفقه”، للرازي )ت 606 هـ(؛ -ومن دراساته للتراث وقضاياه، يأتي كتابه 
“أدب االختالف في اإلسالم”؛ -ومن دراساته للتراث وشخصياته البارزة 
فيه، يقع كتابه “اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته”، و”ابن رشد الحفيد: 
الفقيه الفيلسوف”؛ -ومن اهتمامه بقضايا العصر واحتياجاته، طرح مشروع 
“إسالمية المعرفة” من خالل كتابه “مقدمة في إسالمية المعرفة”، و”األزمة 
كتبه  -ومن  ذلك؛  وغير  والمنطلقات”،  اآلفاق  التغيير:  ومنهاج  الفكرية 
ودراسة  العلمي،  ومشروعه  العصر،  بقضايا  االهتمام  بين  زاوجت  التي 
شخصيات تراثية، هناك كتاب “ابن تيمية وإسالمية المعرفة”؛ -ثم إن كتاب 
“أصول الفقه منهج بحث ومعرفة” يشكل األرضية التي من خاللها عرض 
الفقه؛ وأما خبرات  طه جابر تصوره اإلجمالي لقضية تجديد علم أصول 
اإلسالمي  للفكر  العالمي  المعهد  لرئيس  نيابته  فمنها:  العلمية،  العلواني 
بفيرجينيا، بالواليات المتحدة األمريكية، منذ 1986م وحتى سنة 1996م، 
وكذا رئاسته تحرير مجلة إسالمية المعرفة، الصادرة عن المعهد العالمي 

للفكر اإلسالمي بفيرجينيا دائما، من سنة 2002م وحتى 2007م. 
وأما انخراطه في المؤسسات العلمية الدولية، فمنها: عضويته في المجمع 
الفقهي العالمي بجدة، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وكذا عضويته في 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي، بمكة. وال شك، فالمتأمل لما سبق 
بيانه من سيرته، يدرك بأن حياة طه جابر مليئة بالعطاء الوافر، واالجتهاد 
المعرفة  متينة ومتميزة. إسالمية  ذلك من خبرة  المتكاثر، مع ما صاحب 
أو  العالِم األصولي  أن  العلواني من  ينطلق  الحضارية  أمتنا  أزمة  لتجاوز 
غيره ال ينبغي أن تخرج اهتماماته عن قضايا األمة اإلسالمية وهمومها، لما 

صار من المعلوم بالشرع، والعقل، والواقع، ضرورًة أن أمتنا تعيش أزمة 
حضارية خطيرة تتمثل تجلياتها في مستويين اثنين متكاملين: -فأما األول 
منهما، فهو بعد المسلمين أفراٍد، وجماعات، ومؤسسات، وأمة ككل، عن 
منهج الوحي تصورا سليما، وتطبيقا صحيحا؛ -وأما المستوى الثاني منهما، 
فهو نتيجة للعامل األول حتمية، ويتجلى في وضع أمتنا المتردي مقارنة مع 
غيرها من أمم األرض على كافة المجاالت، خاصة ما يتعلق بالحياة العامة 

منها: سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وصحيا…  . 
يستبعد  األمة،  هذه  تعيشها  التي  لألزمة  وحصره  تشخيصه  إطار  وفي 
كثيرة  وثرواتها  أمتنا  أن خيرات  إلى  بالنظر  االقتصادي،  البعد  طه جابر 
ومتنوعة. كما يستبعد البعد السياسي باعتباره شرطا لهذه األزمة، ألن هذا 
التفسير يقودنا إلى تعطيلنا للكسب الحضاري لألفراد والجماعات، باالحتماء 
العلواني »من  ينطلق  لذلك،  بما كسب غيرنا، ونسيان أهمية كسبنا نحن. 
فرضية أن أزمة األمة في فكرها ومنهج تفكيرها، وما يتعلق بذلك من نظم 
اإلسالم  عن  واالبتعاد  الغربة  تكريس  إلى  أدت  والتي  وتعليمية،  تربوية 
ونظامه في الحياة« )4( . لذلك، وربطا لألسباب بمسبباتها، ولكي تتجاوز 
»إعادة  ضرورة  جابر  طه  يرى  والمعقدة،  الكثيرة  مشاكلها  األمة  هذه 
دوره  وممارسة  رسالته،  أداء  على  القادر  المستنير،  المسلم  العقل  تشكيل 
في االجتهاد والتجديد والعمران اإلنساني، وتأهيل المسلم لدور االستخالف 
وبناء القدرة لديه على التسخير، وذلك من خالل جوالته الفكرية والثقافية، 

واكتشاف سنن هللا في األنفس واآلفاق، المتالك إمكانية التسخير« )5( . 
األول،  -أما  اثنين:  يقترح سبيلين  العلواني  فإن  الهدف،  هذا  تحقيق  وبغية 
فهو تنقية عالم األفكار، وإعادة قراءة الميراث الثقافي، وتقييمه في ضوء 
رؤية ذاتية وفقه حضاري؛ -وأما الثاني، فهو بناء النسق المعرفي والثقافي 

اإلسالمي )6( . 
على أن المدخل لالنطالق اإلسالمي نحو التغيير الحضاري الهادف والبناء 
ألمتنا، يتخذ شكل مشروع “إسالمية المعرفة” )أو أسلمة العلوم(، باعتبارها 
والوضعية  للمادية  بديال  يمثل  القسمات،  واضح  المعالم  محدد  منهجا 
المستلبة  والكهنوتية  الالهوتية  عن  بديال  يمثل  كما  وللغيب،  هلل  المتجاهلة 
لإلنسان والطبيعة )7( . وإذا كانت إسالمية المعرفة تمثل »الجانب الذي 
يمكن أن نطلق عليه ))الجانب النظري(( من اإلسالم، أو الجانب المعرفي 
الذي يقابل الجانب النظري في سواه« )8( ، فإن هذا المشروع يجد تطبيقاته 
في العلوم بأقسامها الثالثة: العلوم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
والعلوم الشرعية، عن طريق إعادة بناء وتوجيه هذه العلوم، من خالل رؤية 

اإلسالم، وفلسفته، ومقاصده. فأما ارتباط إسالمية المعرفة بالعلوم الطبيعية، 
االتجاه،  ويرسم  العلوم،  هذه  يوجه  الذي  اإلسالم  دور  خالل  من  فيتجلى 
في  الممدوح،  النافع  البحث  فيفرض  ومقصدا،  وغاية  هدفا  للعلم  ويجعل 
مقابل رفضه للضار منه والمذموم. فهي – إذن – عملية ربط غاية المعرفة 

ومقاصدها، ومغادرة لفكرة العلم للعلم، والفن للفن )9( . 
من  فتظهر  واالجتماعية،  اإلنسانية  بالعلوم  المعرفة  إسالمية  ارتباط  وأما 
خالل النظر إلى العالقة بين هذا المشروع و»بين اإلنسان وبين المعارف، 
فهذه المعارف االجتماعية واإلنسانية هي معارف القرآن الكريم، فالقرآن 
نشأتها  وكيفية  األمم  اإلنسان،  عن  واألسرة،  والمجتمع  الفرد  عن  تكلم 
وصعودها وتراجعها، العمران؛ ولذلك فالعالقة وثيقة بين األسلمة والعلوم 

االجتماعية واإلنسانية، وال يملك أحد إنكاره« )10(. 
والعلوم الشرعية ليست بمنأى عن أسلمتها كذلك، عن طريق »إعادة النظر 
أن  باعتبار  األساسية،  المصادر  وجعلها  والسنة،  الكتاب  مع  التعامل  في 
القرآن الكريم هو المصدر المنشئ لألحكام، والسنة مصدر مبين على سبيل 
اإللزام لهذه األحكام. وإسالمية المعرفة هنا تعني مراجعة التراث، وبالتالي 
والسعي  المعرفة،  األنواع من  هذه  تقوم على مراجعة  العلوم  هذه  فأسلمة 
للكشف عن مدى ارتباطها بالكتاب والسنة، على مستوى فهمنا المعاصر، 

استجابة لجدلية النص والواقع« )11( . 
ثم إن مشروع “إسالمية المعرفة” يشكل شرطا ومدخال لالنطالقة اإلسالمية 
نحو التغيير الحضاري لهذه األمة، باعتباره الجانب النظري من اإلسالم، 
للوحي،  المتجاهلة  الغربية  المادية  البديل عن  المنهجي اإلسالمي  والمحدِّد 
الطبيعية،  العلوم  )أي:  للعلوم  الكبرى  الثالثة  المناحي  تأهيل  طريق  عن 
واالجتماعية، والشرعية(، خدمة النبعاث جديد ألمتنا، بما يتماشى ومقاصد 
الشريعة. ولكن، شاءت األقدار اإللهية أن تتوقف مسيرة طه جابر العلواني 
تاركا  81 سنة،  بلغ  2016م، عن عمر  4 مارس سنة  يوم  بوفاته  العلمية 
مشروعا فكريا عظيما لألمة، ومعه تصورات تجديدية حقيقة ورصينة لعلم 
أصول الفقه، ومعه مشروع واضح المعالم بغية انبعاث هذه األمة من جديد، 
مما يصلح أن يكون مادة أولية، ورافدا لرؤية تنقذ أمتنا من براثن الجهل 
والتخلف، خدمة لراهنيتها أفضل، وطلبا لغد أحسن، وسعيا لصبح أمثل. )1( 
أبو حليوة، إبراهيم سليم، طه جابر العلواني: تجليات التجديد في مشروعه 
الفكري، سلسلة »أعالم الفكر واإلصالح في العالم اإلسالمي«، منشورات 
مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط1، 2011 م، ص 19. 

العلواني  جابر  طه  الفقه:  أصول  علم  تجديد  إشكال  سمير،  الخال،   )2(
)الدار  للكتاب  العالمية  والدار  بيروت(  )دمشق/  اليمامة  دار  نموذجا، 

البيضاء(، ط1، 2017 م، ص 206 – 208، بتصرف شديد. 
)3( المرجع السابق نفسه، ص 212 – 215، بتصرف. 

)4( أبــــو حليــوة، طــــــه جابــــر العلواني: تجليات التجديد في مشروعه 
الفكري، ص 53. 

)5( المرجع السابق نفسه، ص 56. 
)6( المرجع السابق نفسه. 

نموذجا،  العلواني  جابر  طه  الفقه:  أصول  علم  تجديد  إشكال  الخال،   )7(
ص 217. 

المعرفة، سلسلة »إسالمية  تيمية وإسالمية  ابن  العلواني، طه جابر،   )8(
المعرفة«، العدد 13، منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، 

الواليات المتحدة األمريكية، ط 1، 1415هـ – 1994م، ص 54. 
)9( المرجع السابق نفسه، ص 58 – 59، نقال عن: العلواني، مقدمة في 

إسالمية المعرفة. )10( المرجع السابق نفسه. 
)11( المرجع السابق نفسه.
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وفي هذا السياق أكدت  المكلفة بالدراسات والتلخيص 
الناشئة  والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  بوزارة 
والمصغرة أرحاب نسيمة  في تصريح للقناة اإلذاعية 
قانون  من  األساسي  الهدف  آن  الثالثاء  أمس  األولى 
المقاول الذاتي هو تنظيم األنشطة االقتصادية الجديدة 
واالقتصاد  المعرفة  إقتصاد   بروز  مع  ظهرت  التي 
والهاتف.أضافت  الواب  مطور  كنشاطات  الرقمي  
تطوير  إلى  يسعى  القانون  هذا  إن   : بالقول  المتحدثة 
روح المقاوالتية وتقليص عدد  األفراد الذين ينشطون 
قانونية " معتبرة أن  الموازية بصفة غير  السوق  في 
هذا القانون سيساهم في الحد من األسواق الفوصوية.
هارون  عمر  االقتصادي  الخبير  أوضح  جتهته   من 
أن  قانون المقاول الذاتي  يأتي في إطار تطوير مناخ  

األعمال المتعلق بالشركات الناشئة وبالمهن  الحرة.

التسجيل عبر المنصة الرقمية  كما أشار إلى  طريقة 
الوطنية لتمكين المعنيين بالعمل بطريقة قانونية لتقديم 

خدماتهم سواء ما تعلق باإلشهار وغيرها.
وطني  سجل  تأسيس  سيتم  أنه   إلى  اإلشارة  وتجدر 
بمسك  تتكفل  عمومية  مؤسسة  وإنشاء  الذاتي  للمقاول 
الذاتي  المقاول  بطاقة   الستصدار  الوطني  السجل 
القانون   إطار هذا  تندرج في  التي   األنشطة  ومراقبة 
لألمر  متمم  قانون  الجمهورية على  رئيس  وقع  حيث 
العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  المتضمن 
والذي يأتي تكريسا لحق االستفادة من العطلة إلنشاء 
اإلداريين  المتعاقدين  أو  للموظفين  بالنسبة  مؤسسة 
والضمان  والتشغيل  العمل  وزارة  به  بادرت  والذي 

اإلجتماعي.
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لشركة  العام  المدير  أعلن 
عبد  الطاسيلي,  طيران 
عن  أوريحان  الصمد 
الدفع  خدمة  إطالق 
طريق  عن  االلكتروني 
باي"  "إياتا  الجديد  النظام 
الدولية,  الرحالت  لكل 
شهر  من  ابتداء  وذلك 
جاء  2023, حسبما  يناير 
الشعبي  للمجلس  بيان  في 

الوطني.
النقل  لجنة  أما  استماع  جلسة  خالل  أوريحان  وقال 
والمواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية, ترأسها 
علي مونسي, رئيس اللجنة, مخصصة لواقع وخدمات 
الدفع االلكتروني  العمل بنظام  الشركة, أمس أول أن 
الجديد الذي تم تطويره من طرف اتحاد النقل الجوي 
 2023 يناير  شهر  من  ابتداء  سينطلق  "إياتا"  الدولي 

لكل الرحالت الدولية.
وخالل هذه الجلسة, تم تقديم عرض حول هذه الشركة 
في  أصبحت  ثم   1998 سنة  تأسست  التي  العمومية 
لمجمع  بالمائة   100 بنسبة  فرعية  شركة   2005

سوناطراك.
وحسب العرض الذي تم تقديمه, فإن طيران الطاسيلي 
التي تملك أسطوال مكونا من 15 طائرة بطاقة استيعاب 
إجمالية تقدر ب 1529 مقعد, هي شركة متخصصة 
في النقل التعاقدي غير المنتظم, حيث تقوم باستغالل 
لصالح  بالمائة   80 بنسبة  مخصصة  خطوط  شبكة 

والشركات  سوناطراك 
عدة  تقدم  كما  لها,  التابعة 
النقل  في  تتمثل  خدمات 
عمال  لفائدة  المنتظم  غير 
خدمات  تقدم  كما  الطاقة, 

جوية حسب الطلب.
باستغالل  الشركة  وتقوم 
منتظما  داخليا  خطا   24
وخمسة  مدينة,   15 يربط 
خطوط دولية منتظمة من 
نحو  ثالث وجهات  قسنطينة وهران تخص  الجزائر, 
فرنسا، وتم في ذات العرض ابراز السياسة المنتهجة 
من طرف الشركة في مجال الرقمنة, لمواكبة تحديات 
تطور األنظمة المعلوماتية المستخدمة في قطاع النقل 
الجوي لفائدة المسافرين, وذلك عن طريق توفير كل 
االلكتروني  الحجز  الرقمية كنظام  والمنشآت  الوسائل 
بالتراب  االلكتروني  الدفع  نظام  الشركة,  موقع  عبر 
باستعمال  والدولية  الداخلية  الرحالت  لكل  الوطني 
التسجيل  نظام  البيبنكية,  والبطاقة  الذهبية  البطاقة 
داخل  بعد  عن  الركوب  بطاقة  وسحب  االلكتروني 

التراب الوطني وخارجه, يشير البيان.
والمواصالت  النقل  لجنة  رئيس  أبرز  جانبه,  من 
واالتصاالت السلكية والالسلكية أثناء تدخله أن "ترقية 
النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية الحديثة تمثل 
أحد الرهانات التي رفعها رئيس الجمهورية باعتبارها 

شرطا أساسيا إلنعاش االقتصاد الوطني".
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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   من خالل خدمة "اإياتا باي" التي �صي�صرع 

يف تطبيقها اعتبارا من جانفي 2023

لربح �صقة الأحالم

"�أوريدو" تطلق م�سابقة 
جديدة لفائدة زبائنها

  DARI Quizتجربة زبائنها، وتعود ب Ooredoo تثري
، المسابقة المجانية الوحيدة التي تمنح فرصة الفوز بشقة 

رائعة.
 13 من  فاعتباًرا    Ooredoo عنه  كشفت  ما  وحسب 
 Ooredoo تمنح   يوًما،   60 ولمدة   2022 ديسمبر 
لزبائنها للدفع المسبق والدفع البعدي، فرصة الفوز بشقة 
حول  وأجوبة  أسئلة  لعبة  في  بالمشاركة  ذلك  و  األحالم 
الثقافة العامة، باللغتين العربية والفرنسية، حيث االجابة 

الصحيحة والسرعة مطلوبان لتكون الفائز المحظوظ.
ل  DARI Quiz مسابقة  في  المشاركة  أجل  ومن 
Ooredoo ، ما على الزبائن سوى تعبئة  رصيد 2000 
دج،   2000 برصيد  جديدة  شريحة  اقتناء  أو  وأكثر  دج 
وبمجرد إعادة التحميل أو اقتناء الشريحة، يتلقى الزبون 
رسالة نصية قصيرة تدعوه للمشاركة في المسابقة بتشكيل 

الرمز : 523#*     .  
للتذكير، نظمت Ooredoo في الفترة من 02 ماي إلى 
31 جويلية 2022 مسابقة للفوز بمنزل رائع، والذي لقي 

نجاحا كبيرا لدى زبائنها.
من خالل مبادراتها المبتكرة، تواصل Ooredoo وضع 
زبائنها في قلب اهتماماتها عبر مفاجآت وهدايا حصرية.
حياة �سرتاح

خالل اأ�صبوع

اإرهاب الطرقات يح�سد 
�أرو�ح 35 �سخ�سا

لقي 35 شخصا حتفه واصيب 1037 اخرون في 886 
حادث مرور في  الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 
الجاري, حسب ما اوردته أمس الثالثاء حصيلة لمصالح 

الحماية المدنية.
وسجلت مصالح الحماية اثقل حصيلة على مستوى والية 
المسيلة بوفاة 13 شخصا في مكان الحادث و جرح 70 

آخرين على اثر 24 حادث مرور.
الحماية   قامت وحدات  الصحي  اإلجالء  لعمليات  بالنسبة 
بـ 15820 تدخل، أين تم إسعاف و إجالء 15769 جريح 
الحماية  وحدات  قامت  كما  المستشفيات،  إلى  مريض  و 
بـ 739 تدخال سمحت بإخـماد 466 حريق منها منزلية 
صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بوالية الجزائر بـ 

57 حريق، تلمسان بـ 25 و البليدة  بـ 24  حريق.
بـ  الحماية  وحدات  قامت  المختلفة  العمليات  مجال  وفي 
6071 تدخـل فـي نفس الفترة من اجل انقاذ 374 شخص 

في حالة خطر وتغطية 5304 عملية اسعاف.
حياة �سرتاح

بجاية:

الإطاحة بجماعة
 اأ�سرار خمت�سة

 يف �سرقة الدراجات النارية
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لألمن الحضري الخامس 
أشرار  بجماعة  اإلطاحة  من  األسبوع  هذا  خالل  ببجاية 
تتكون من ثالثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 

سنة تحترف سرقة الدراجات النارية.
ناريتين  دراجتين  تعرض  بعد  جاءت  العملية  تفاصيل 
للسرقة من طرف مجهولين بكل من حي الصغير وحي 
ليزيريس بمدينة بجاية، لتباشر مصالح الشرطة عمليات 
تواجد  مكان  بتحديد  كللت  والتي  واسعة  وتحري  بحث 
عند  والمتواجدة  المسروقة  النارية  الدراجات  إحدى 
شخص يقيم بدائرة درقينة، وبعد التنقل إلى مسكن المشتبه 
فيه تم توقيفه و إستعادة الدراجة النارية المسروقة والتي 
تبين بأن رقمها التسلسلي مضروب وتعرض لتغيير أحد 
أرقامها وقد أشتراها من عند شخص يقيم بسوق اإلثنين، 
ليتم توقيف هذا األخير رفقة شريكه والذي كان على متن 
دراجة نارية والتي إتضح بأنها الدراجة الثانية المسروقة 
وهي األخرى تعرضت لتغيير في أرقامها التسلسلية، وقد 
أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم ألجل قضية تكوين 
مسروقة،  أشياء  إخفاء  التعدد،  السرقة،  أشرار،  جمعية 
التقنية  مواصفاتها  تغيير  مع  للسير  نارية  دراجة  وضع 
الجهات  أمام  تقديمهم  وتم  صحيحة،  أنها  الغير  إليهام 
صدر  الفوري  المثول  جلسة  وبعد  المختصة،  القضائية 

ضدهم الرقابة القضائية.
حياة �سرتاح

بعد ح�صولها على 3 ميداليات 

ذهبية واأخرى برونزية

اجلزائر تفتك املرتبة 
الأوىل يف اأوملبياد 
الريا�سيات العربي

األولى  المرتبة  افتكاك  من  الجزائر  تمكنت 
العربي  الرياضيات  أولمبياد  منافسة  في  عربيا 
بتونس, وذلك بحصولها على 3 ميداليات ذهبية 
أول  أمس  به  أفاد  ما  برونزية, حسب  وأخرى 

بيان لوزارة التربية الوطنية.
"شاركت  الجزائر  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
)عن بعد( في الطبعة الثالثة من منافسة أولمبياد 
المنظمة  تنظمها  التي  العربي  الرياضيات 
)األلسكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 
مرة كل سنتين بفريق متكون من أربعة تالميذ 
احتضنتها  والتي  الثانوي,  التعليم  مرحلة  من 
الجمهورية التونسية الشقيقة خالل الفترة الممتدة 

من 14 إلى 19 ديسمبر 2022«.
في  عربيا  األولى  "المرتبة  الجزائر  واحتلت 
دولة عربية   16 بين  من  العلمية  المنافسة  هذه 
ذهبية  ميداليات   3 على  بحصولها  مشاركة, 

وميدالية برونزية«.
هذه  خالل  الوطنية  التربية  وزارة  وسجلت 
المنافسة "تميز وانفراد التلميذ محمد وسيم مدور 
على  الجزائر,  بوالية  بيطاط  رابح  ثانوية  من 
المستوى العربي, وذلك بحصوله على العالمة 
الكاملة في جميع مسائل االختبار وابتكاره حلوال 
اإلشادة  تمت  بها, حيث  العمل  يسبق  لم  جديدة 

بذلك خالل اإلعالن عن النتائج النهائية«.
الجزائر  أبناء  بيانها  في  الوزارة  تهنئ  وإذ 
تثمن  فإنها  العربي",  والتميز  "التألق  هذا  على 
"المجهودات الجبارة المبذولة من طرف رئيس 
للمواد  الجزائرية  األولمبياد  لجنة  وأعضاء 
"سعيها  اإلطار  هذا  في  مؤكدة  التعليمية", 
والتفوق  النجاح  من  المزيد  لتحقيق  المستمر 

للمدرسة الجزائرية".
حياة �سرتاح

طريان "الطا�سيلي" يعمم الدفع 
اللكرتوين للرحالت الدولية

 جمل�س ق�صاء اجلزائر: 

تاأييد احلكم ال�سادر
 يف حق الوزير ال�سابق 

لل�سكن عبد الوحيد طمار
قضاء  لمجلس  العاشرة  الجزائية  الغرفة  أيدت 
الجزائر, أمس الثالثاء ,عقوبة 3 سنوات حبسا 
نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دينار في حق 
وزير السكن السابق عبد الوحيد تمار لمتابعته 
بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليا بمستغانم.

المالي  الوطني  الجزائي  القطب  وكان 
واالقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أدان في 
شهر جويلية الفارط عبد الوحيد طمار في إطار 
حبسا  سنوات   3 بـ  القضية  هذه  في  محاكمته 

نافذا وغرامة بـ  100 ألف دج.
سوء  بتهم  القضية  هذه  في  متابعته  تم  وقد 
استغالل الوظيفة، التصريح الكاذب للممتلكات 
على  مخيمات  إلنشاء  تراخيص  منح  وكذا 

أراض غابية بشكل مخالف للقانون.
رئيسة  طرف  من  المتهم  استجواب  وخالل 
قضاء  مجلس  لدى  العاشرة  الجزائية  الغرفة 
الجزائر، أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا 
أن اقتراح المخيمات يكون من طرف مديرية 
الغابات وموافقة رئيس البلدية وهذه المخيمات 
الدور  ليأتي  بعدة مراحل وعدة مديريات  تمر 
عليه في األخير لتوقيع قرار الترخيص لصالح 

البلدية وليس لصالح الخواص.
حياة �سرتاح

جاء لتنظيم الأن�صطة التي برزت مع ظهور اقت�صاد 

املعرفة والقت�صاد الرقمي، خمت�صون:

قانون املقاول الذاتي فر�سة لدفع عجلة 
التنميــــة القت�ساديــة باجلــزائــر

اعترب خرباء اقت�صاديون اأن الهدف الأ�صا�صي من قانون املقاول الذاتي  الذي وقعه رئي�س 

اجلمهورية ، عبد املجيد تبون الإثنني املا�صي و�صادق عليه الربملان  �صيعمل على تطوير روح 

املقاولتية والدفع بعجلة التنمية الإقت�صادية باجلزائر من خالل امل�صاهمة يف احلد من 

ال�صوق املوازية.
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