
و�سف الأرقام الم�سجلة في قطاعه 

بـ"ال�ستثنائية" والتي تبعث على الفخر، وليد:

1100  م�ؤ�س�ســـة "�ستــــارت �أب" 
 تفتك عالمـــــــــــة �شركــــــــــة
 نا�سئــــــة  �أو م�سروع مبتكـــــر

انخرطت في معركة التحرر 

ووقفت في وجه الحتالل المغربي

�لمر�أة �ل�سحر�وية.. 
�شمــــود ون�شــــال

 من اأجـــل اال�شتقالل

قال اإنه اأ�سبح تقليدا لمتابعة تنفيذ 

القرارات ميدانيا، ال�زير الأول ي�ؤكد:

 تقام التظاهرة

 في ت�ن�س مطلع فيفري الداخل

 �ل�سينما �لجز�ئريــــة حا�سرة 
 يف م�شابقـــــــة بانورامـــــــــا
الفيلم الق�شيــــــــر الدولـــي
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"ملف �لجز�ئر الحت�شان كان 2025 قوي و�شندافع عنه للنهاية"
 منتدى "داف��س" و�سفها بالبلد الرائد 

في �سمان الأمن الغذائي وخبير يعّلق

الجزائر.. تموقــــع 
ا�شتراتيجــــي وقطب 
اإقليمـــي لال�شتقـرار

الرقمنة واإر�ساء نظام معل�ماتي اأبرز الأهداف، زغدار: 

2023 �ستكـــ�ن "�شنة الجودة" للقطـــــاع ال�شناعــــي
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رئي�س الجمه�رية يعر�س ح�سيلة اإيجابية عن تنفيذ برنامجه التنم�ي

مراد: 6 ماليين م�اطن بمناطق الظل �سجل�ا تح�سنا في م�ست�اهم المعي�سي

الجزائر تك�شب رهان االإقالع االقت�شادي
02

نتائج لقاء الحكومة 
بالوالة �شت�شاعد على 

ا�شتدراك النقائ�ص
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نجح الرئيس تبون في تحويل لقاء الجهاز 
التنفيذي بالوالة إلى موعد شبه دوري بعد أن 

كان يلتئم مرة في السنة، فلقاء الخميس الماضي 
يعد الرابع من نوعه، منذ تولي الرئيس تبون 
زمام الحكم، كما ال يفصله عن سابقة سوى 
خمسة أشهر، ما يبرز حرص القيادة العليا 

للبالد على متابعة مدى تجسيد وتنفيذ البرنامج 
االقتصادي وتطبيق القرارات التي يسديها 
الرئيس فيما يتعلق بالتنمية المحلية خالل 

مختلف اللقاءات التي جمعته بوزراء الحكومة.
وبالعودة إلى كلمة رئيس الجمهورية خالل 
اللقاء، والتي حرص من خاللها على تقديم 

حصيلة ما أنجز خالل الفترة الماضية، يتأكد 
للجميع أن الجزائر نجحت على حد كبير في 
كسب رهان تحقيق اإلقالع االقتصادي الذي 
راهن عليه الرئيس تبون نهاية 2021، ففي 
الشق المتعلق بإطالق المشاريع االقتصادية، 
تحدث الرئيس تبون عن تحرير ما بين 600 
إلى 700 وحدة اقتصادية، قال إنها انطلقت 
فعليا في ممارسة نشاطها وهذا ما نتج عنه 
خلق 52 ألف منصب عمل في وقت عرف 
فيه االقتصاد العالمي تقهقرا كبيرا وهذا كله 

كان بروح المبادرة التي تحلى به المسؤولون 
المحليون.

وفي إطار مساعي تحقيق الرهان االقتصادي، 
كشف الرئيس تبون عن تسجيل ارتفاع في 

سرعة اإلنجاز وتعزيز ما تم تحقيقه في سنة 
2022، حين قال »نحن ماضون بال هوادة 

في دعم المكاسب التي تحققت خالل السنوات 
الثالث األخيرة وفي المقدمة تحسين معيشة 

المواطن التي تتصدر كل األولويات..تحسين 
الخدمة العمومية أيضا أمر وارد ورفع العراقيل 

البيروقراطية واستعادة العقار غير المستغل، 
إنشاء مؤسسات وغيرها من المشاريع«، معلنا 

عن وقف ما أسماه »االستيراد المزيف«، 
وتقليص فاتورة االستيراد من 63 مليار دوالر 

قال إنها كانت تصرف في فواتير مضخمة 
وتبذير وغيرها من اوجه الفساد إلى 38 مليار 

دوالر والعملية مازالت متواصلة ألن هناك 
بنود كان مبالغ فيها وسيتم مراجعتها.

في سياق غير بعيد تحدثت أرقام الرئيس عن 
تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف بلغ 60 

مليار دوالر وهذا ما يسمح للجزائر حسب 
الرئيس تبون بأن تضمن االستيراد لمدة سنتين، 

فيما أشار إلى تحقيق نسبة نمو سنوية بـ 4.1 
بالمائة على أمل بلوغ أكثر من 5 بالمائة نهاية 

العام الجاري ونسبة تضخم مستقرة يجري 
العمل على تقليصها بلغت 9 بالمائة، الفتا إلى 

أن صادرات الجزائر خارج المحروقات انتقلت 
من مليار و700 مليون دوالر في السنوات 

الفارطة إلى 5 مليار في سنة 2021 بارتفاع 
مقدر بنسبة 30 بالمائة، فيما بلغت 7 مليار 

دوالر في سنة 2022 في انتظار أن تتضاعف 
خالل السنة الجارية.

ولدى حديثه عن رهانات السنة الجارية، أكد 
رئيس الجمهورية أنه يريدها »سنة نجاح 

اقتصادي ونجاعة اقتصادية مع رفع مستوى 
معيشة المواطن وكذا احتياطي الصرف«، 

متحدثا في هذا السياق عن رفع ألجور العمال 
سنة 2023 بنسبة 47 بالمائة الن الدخل الحالي 

ال يكفي ومن ثم الوصول إلى حد مقبول مع 
تخفيض أسعار المنتجات، كما التزم بأن سنة 
2023 ستشهد إنتاج لزيت المائدة وفق سلسلة 

تصنيع جزائرية 100 بالمائة وكذلك هو الحال 
بالنسبة للسكر.

ولم ينف رئيس الجمهورية أن ما تم تحقيقه لحد 
اآلن كان ثمارا للجهود المبذولة في سبيل قطع 
دابر الفساد والقضاء على الفاسدين، حين أكد 

تجند الجميع لمحاربة الفاسد وما تبقى منه وكذا 
المفسدين، معلنا في رقم مرعب عن وجود » 
عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار من 

األموال المنهوبة.«

قال الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن، اإن 

لقاء احلكومة بالولة، بات تقليدا معهودا 

ي�سمح للحكومة بالوقوف على مدى تنفيذ 

خمتلف ال�سيا�سات العمومية التي تبا�سرها 

وتقيمها بكل مو�سوعية مبعية الولة 

املعنيون بتج�سيدها ميدانيا، موؤكدا اأن اللقاء 

اأظهر حتقيق »نتائج اإيجابية ل�ستدراك 

النقائ�ص امل�سجلة يف تلبية حاجيات 

املواطنني«.

اإ. �ص/ واج

قال الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان في كلمة 
له خالل الجلسة الختامية ألشغال لقاء الحكومة 
بالوالة الذي نظم تحت شعار »التنمية المحلية: 

تقييم وآفاق«، إن هذا االجتماع »بات تقليدا معهودا 
يسمح للحكومة بالوقوف على مدى تنفيذ مختلف 

السياسات العمومية التي تباشرها وتقيمها بكل 
موضوعية بمعية الوالة الذين هم معنيون بتجسيدها 

ميدانيا«. وذكر الوزير األول بتوجيهات رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، خالل افتتاح لقاء 

الحكومة مع الوالة سبتمبر المنصرم، والذي حث 
خالله على ضرورة إرساء مقاربة جديدة من أجل 

جعل التنمية المحلية في قلب السياسة االقتصادية 
للبالد، مع تسطير األهداف والعمل على تحقيقها، 

معتبرا أن »اللقاء سمح لنا بتسليط الضوء على 
بعض مؤشرات األداء على جميع المستويات، 

سواء كانت على الصعيد المركزي أو المحلي«، 
كما أبرز أنه »بالفعل، ومن خالل االستماع إلى 
بعض مداخالت الوزراء والوالة، يمكن بصفة 

عامة استخالص أنه تم تحقيق بعض النتائج 
اإليجابية فيما يخص الشق المتعلق باستدراك 

النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين 
األساسية، على غرار التكفل بسكان مناطق 

الظل«.
وفي الجانب االقتصادي، حث بن عبد الرحمان 

الوالة على المبادرة على المستوى المحلي 
للمساهمة في إعادة بعث ديناميكية اقتصادية شاملة 

على مستوى كل ربوع الوطن، مؤكدا ضرورة 
»االلتفاف حول رؤية مدمجة ومتجانسة لمسايرة 
المعطيات التي تفرزها أهداف التنمية المستدامة 

وتكييف أجندة البرامج التنموية مع متطلباتها’’.
وفيما تعلق بالتحديات المرتبطة باألمن الغذائي، قال 

الوزير األول إن رئيس الجمهورية »لطالما أكد 
انه يجب أن تشكل هذه االخيرة مركز اهتمامات 

كل المسؤولين على مختلف المستويات بما في ذلك 
على مستوى الجماعات المحلية«، وذكر في هذا 

الصدد بإطالق »برنامج انجاز محطات تحلية مياه 
البحر في مرحلة أولى تخص خمسة محطات تحلية 
كبرى بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم، والتي 
هي في طور اإلنجاز، وسيتم االعتماد كذلك على 

مقاربة عملية في استغالل المياه الجوفية بصفة 
عقالنية«. وحول األمن الطاقوي، شدد الوزير 
األول على أهمية »تكثيف الجهود والعمل على 
تغيير أنماط اإلنتاج واستهالك الطاقة مع انتهاج 
مسار فعلي يضمن االنتقال التدريجي نحو مزيج 

طاقوي مستدام ومتوازن«، حاثا الوالة بإيفاد 
تقارير شهرية تخص االستبدال الطاقوي على 
مستوى الجماعات المحلية مع اسداء توصيات 

للتوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية لتزويد 
مقرات البلديات والواليات بالطاقة. وفي سياق 

آخر، أكد الوزير االول ضرورة »مرافقة البلديات 
ومساعدتها بمختلف الخبرات التقنية والعلمية 

لتمكينها من مسايرة اآلليات الجديدة التي تعكف 
الدولة على تعزيزها من خالل التوجه نحو حتمية 
استخدام التكنولوجيات الرقمية التي تعتبر أدوات 

البد من استغاللها في خدمة التنمية المحلية.«

اإميان. �ص

رئي�ص اجلمهورية يعر�ص ح�سيلة اإيجابية عن تنفيذ برناجمه التنموي

 اجلزائـــــــــر تك�ســـــــــب 
رهــــان االإقالع االقت�ســـــادي

�سكل لقاء احلكومة مع الولة، فر�سة لتقييم مدى تطبيق قرارات رئي�ص اجلمهورية يف جمال التنمية املحلية، وعك�ست 

الأرقام التي اأف�سح عنها الرئي�ص تبون يف كلمته باملنا�سبة، توجه اجلزائر بخطى ثابتة وواثقة نحو بلوغ هدف حتقيق 

الإقالع القت�سادي الذي جعل منه القا�سي الأول للبالد �سعارا لل�سنة املنق�سية، معلنا اأن 2023 �ستكون »�سنة جناح 

اقت�سادي وجناعة اقت�سادية« ا�ستكمال مل�سروعه الطموح الرامي اإىل النهو�ص بالقت�ساد الوطني.

 وزير الداخلية يثّمن

 دعم الرئي�ص تبون للولة، ويك�سف:

6 ماليني مواطن مبناطق الظل 
�شجلوا حت�شنا يف م�شتواهم املعي�شي

قال وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 

العمرانية، اإبراهيم مراد، اإن الفرتة الأخرية عرفت 

حت�سنا ملحوظا بالن�سبة للم�ستوى املعي�سي ل�سكان مناطق 

الظل �سمل قرابة 6 ماليني مواطن كاأقل تقدير، موؤكدا 

تقدمي رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، كل الدعم 

لولة اجلمهورية من اأجل تفعيل دورهم يف امليدان.

اإ. �ص/ واج

اعتبر وزير الداخلية في كلمة له على هامش اختتام لقاء الحكومة-والة، 
أن اللقاء كان فرصة اخرى ليدرك والة الجمهورية حجم الدعم والتأييد 
الذين يحظون به من قبل رئيس الجمهورية، بغرض تفعيل دورهم في 
الميدان، وأن »الوالي مطالب بالبحث عن سبل خلق الثورة في واليته 

وتثمين كل قدراتها«، مشيرا إلى أن »اللقاء في حد ذاته جاء كتقييم 
مرحلي للوصول بالتنمية المحلية عبر مختلف واليات الوطن إلى 

مستويات أفضل مما هي عليه اآلن خاصة وأن جلها تمتلك المؤهالت و 
اإلمكانات الالزمة لذلك«.

وعاد مراد إلى توصيات اللقاء األخير للحكومة –والة، والذي كان في 
سبتمبر المنصرم، حيث أكد انه » بناء على تلك التوصيات تم اليوم 
تقييم األداء المنجز، دون انتظار أن تمر سنة كاملة للوقوف على ما 
تم إنجازه، تفاديا ألي أخطاء محتملة في السياسات التي تم اعتمادها 

للتكفل باالنشغاالت المطروحة«. ودعا الوزير »رؤساء المجالس 
الشعبية الوالئية أيضا إلى لعب دورهم كما يجب لتثمين قدرات الوالية، 
والنهوض بالتنمية المحلية، مع تحرير المبادرة في مختلف القطاعات، 

بغية تلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجاالت والقطاعات«.
من جهة أخرى، قال مراد إن » استغالل القدرات التي تتمتع بها 
مختلف واليات الوطن ستمكن الجزائر ال محالة من تقليل التبعية 

إلى الخارج ,إضافة إلى دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات«، 
ليضيف فيما يخص ملف مناطق الظل أن »الفترة األخيرة عرفت تحسنا 

ملحوظا بالنسبة للمستوى المعيشي لساكنة تلك المناطق، وقد شمل هذا 
التحسن قرابة 6 ماليين مواطن كأقل تقدير«.

ر�شالة الرئي�س اإىل الوالة
»على ولة اجلمهورية التحرر من الرتدد والتحلي 

باجلراأة..« هكذا خاطب رئي�ص اجلمهورية، روؤ�ساء 
اجلهاز التنفيذي بالوليات. واإن كان هذا الت�سريح 

دعوة �سريحة لتعزيز ح�ص املبادرة لدى الولة 
فهي اأي�سا ر�سالة جديدة لهم ب�سرورة التحلي 

بامل�سوؤولية يف حلحلة امللفات وك�سر حواجز اخلوف 
يف اتخاذ القرارات، وهي امل�ساألة التي حتولت اإىل 

عقبة اأمام جت�سيد العديد من امل�ساريع.
ومن هذا املنظور فاإن اجتماع احلكومة بالولة الذي 

اأ�سحى تقليدا للوقوف على مدى تنفيذ القرارات 
ميدانيا، حيث »اأ�سبح انعقاده يتم ب�سكل �سبه 

دوري«، يوؤكد على الأهمية الكبرية التي توليها 
ال�سلطات العليا يف البالد لدور الولة يف جت�سيد 

الأهداف والإ�سرتاتيجية امل�سطرة، من منطلق اأن 
الوايل ميثل الدولة يف الإقليم الذي يتوىل ت�سيري 

�سوؤونه، وهو الذي تخول له �سالحيات وا�سعة يف 
هذا ال�ساأن، وعليه فاإن جناح اأية خطة حكومية 

مرهون بقدرة الوايل على تنفيذها على اأر�ص 
الواقع.

وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإن الولة مطالبون اأكرث من 
غريهم بال�سهر على جت�سيد ال�سيا�سة التنموية 

اجلديدة، على اعتبار اأن مهمة قيادة العجلة 
القت�سادية على امل�ستوى املحلي �ستكون على 

عاتقهم، وقد راأينا العديد من النماذج الناجحة 
لولة ا�ستطاعوا من فك األغام البريوقراطية 

وغريها من املمار�سات غري القانونية، التي ع�س�ست 
يف مفا�سل الإدارة والتي حالت دون جت�سيد العديد 

من امل�ساريع، وكانوا حمل اإ�سادة من قبل رئي�ص 
اجلمهورية، عندما اأثنى يف لقاء اخلمي�ص املن�سرم 
على النتائج التي حققوها وم�ساهمتهم يف حلحلة 

امل�ساكل التي كانت تعيق عمل املوؤ�س�سات«.
والأكيد اأن الولة قد فهموا جيدا الر�سالة، ومل يعد 

هناك اأي مربر للرتدد اأو التخوف من املبادرة، يف 
ظل التطمينات التي بعث بها رئي�ص اجلمهورية، 

ل�سيما واأن �سنة 2023 �ستكون �سنة التحديات 
الكربى للدولة التي تراهن على اإحداث ثورة 

اقت�سادية توؤهلها لالنخراط يف منظمة »الربيك�ص« 
مما ميكنها من تعزيز موقعها كبلد حموري 

وا�سرتاتيجي �سواء على امل�ستوى القاري اأو الإقليمي، 
وهذا كّله يبداأ من حت�سني الأداء القت�سادي على 

امل�ستوى املحلي.
جميد. ذ

قال اإنه اأ�سبح تقليدا ملتابعة تنفيذ القرارات ميدانيا، الوزير الأول يوؤكد:

نتائج لقاء احلكومة بالوالة �شت�شاعد على ا�شتدراك النقائ�س



الخميس  ألقاها  كلمة  وفي 
لقاء  أشغال  خالل  المنصرم 
هني  أشاد  الحكومة-الوالة، 
للمنتدى  األخير  التقرير  بنتائج 
"دافوس"  العالمي  االقتصادي 
جانفي   17 في  صدر  الذي 
الجاري، والذي أكد فيه المنتدى 
تصنيف الجزائر من بين البلدان 
مجال  في  العالم  في  الرائدة 
ضمان األمن الغذائي عن طريق 
هذا  وأشار  الوطني.  إنتاجها 
-حسب  اإلطار  هذا  في  التقرير 
اإلنتاج  حصة  أن  هني-إلى 
في  "تضاعفت  للفرد  الفالحي 
السنتين األخيرتين، وذلك بفضل 
نجاعة النموذج الفالحي المعتمد 
من طرف السلطات العمومية.«

وتضاف نتائج هذا التقرير، إلى 
منظمة  إليها  خلصت  التي  تلك 
األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
"فاو" حيث صنفت الجزائر في 
المستويين  على  األولى  المرتبة 
خالل  واإلفريقي  العربي 
 2020( متتالية  سنوات  ثالث 
حيث  من  و2022(  و2021 
التنمية المستدامة  تجسيد أهداف 
الخاصة باألمم المتحدة في مجال 
الوزير. يقول  الغذائي،  األمن 

الشأن،  هذا  في  هني،  واعتبر 
منذ  حصلت  التي  التحوالت  أن 
األصعدة،  مختلف  على   2020
االستشرافية  النظرة  "تؤكد 
أدرج  الذي  الجمهورية،  لرئيس 
ضمن التزاماته ال 54, ضرورة 
وضع خطة استعجالية لعصرنة 
األمن  ضمان  بهدف  الزراعة 
االحتياجات  وتلبية  الغذائي 

التبعية  على  والقضاء  الوطنية 
في  الوزير  وتطرق  الغذائية". 
كلمته للتدابير المتخذة في مجال 
العقار الفالحي، ومن بينها منح 
تنمية  لديوان  عقارية  محفظة 
الزراعات الصناعية باألراضي 
مقدرة ب  بمساحة  الصحراوية، 
 210 لفائدة  هكتار  ألف   233
عملية  إطار  في  أما  مستثمر. 
إلى  الدائم  االنتفاع  حق  تحويل 
رقم  )القانون  االمتياز  حق 
 186214 إعداد  تم   ,)03-10
ملف   190014 أصل  من  عقد 
نسبة  يعادل  ما  أي  مطابق، 
شملت  والتي  بالمائة,   98
ب2139358  مقدرة  مساحة 
من  الوزير.  حسب  هكتار, 
تطبيق  إطار  وفي  أخرى،  جهة 
المنشور الوزاري المشترك رقم 
استغالل  بمجال  المتعلق   ,750

األراضي الفالحية بدون سند, تم 
إحصاء 13229 حالة لفالحين, 
ب  تقدر  مساحة  يستغلون 
على  موزعة  هكتار   151526

مستوى 21 والية.
"الهام  القرار  هذا  هني  وثمن 
والمفصلي" لرئيس الجمهورية، 
بحيث  "تاريخيا"  إياه  معتبرا 
وضعية  تسوية  من  "سيمكن 
بقوا  الذين  المعنيين  الفالحين 
يعانون لفترة طويلة من الزمن، 
الفالحين  هؤالء  أن  السيما 
هذه  يشغلون  وعائالتهم 
منذ  سندات  بدون  المستثمرات 
عقود )أي عدة أجيال(".و"سيتم 
االنطالق في العملية خالل شهر 

فيفري المقبل", حسب الوزير.
الريفية،  التنمية  مجال  في   أما 
تم مؤخرا وضع برنامج طموح 
خاص بغرس وتهيئة 100 ألف 

األشجار  لتنمية  موجهة  هكتار 
المثمرة المقاومة في آفاق 2023 
بتثمين  سيسمح  حيث   ،2025-
المساحات غير المستغلة خاصة 

في المناطق السهبية والجبلية.
سياق  في  الوزير،  لفت  كما 
تأهيل  خطة  أهمية  إلى  متصل، 
والتي  األخضر  السد  وتوسيع 
في  الجمهورية  رئيس  أقرها 
بعث  بغرض   ,2020 أوت 
ديناميكية اقتصادية محلية تسمح 
السكان, وخلق  بتحسين مداخيل 

قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
ويمتد هذا المشروع على مساحة 
هكتار،  مليون  5ر3  ب  تقدر 
بعرض حوالي 20 كلم وبطول 
والية   13 ويمس  كلم،   1500
 800 يقارب  وما  بلدية،  و183 
منطقة و7 مليون نسمة، أي 18 

بالمائة من مجموع السكان. 

والمنتجات  البحري  الصيد  وزير  أعلن 
الصيدية أن الجزائر تسعي ومنذ فترة لرفع 
طن  ألف   142 إلى  البحري  الصيد  إنتاج 
بحلول سنة 2024، من خالل المضي قدما 
في تعزيز االسطول البحري للصيد وتشجيع 

الصيد في أعالي البحار والمياه اإلقليمية.
خالل  المنصرم  الخميس  ألقاها  كلمة  وفي 
أشرف  الذي  الحكومة-الوالة  لقاء  أشغال 
على افتتاحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
"التنمية  شعار  تحت  األمم،  بقصر  تبون، 
صلواتشي  أوضح  وآفاق"،  تقييم  المحلية: 
عدة  من خالل  سيتم  الهدف  هذا  تجسيد  أن 
خطوات، على رأسها االستمرار في تعزيز 
أسطول الصيد البحري وتأهيله السيما بناء 
في  الصيد  وتشجيع  الحجم،  كبيرة  سفن 
لقضاء  الخاضعة  المياه  وفي  البحار  أعالي 
بيساو  وليبيا وغينيا  أخرى كموريتانيا  دول 
هذا  لبلوغ  يجب،  اتفاقيات.كما  إطار  في 
موانئ  تسيير  وتحديث  عصرنة  الهدف، 
الصيدي  اإلنتاج  لرفع  البحري  الصيد 
الصيد  نشاطات  ممارسة  ظروف  وتحسين 
البحري، تهيئة مواقع الرسو الخاصة بسفن 
مزرعة  إنشاء  إلى  إضافة  التقليدي،  الصيد 

لتسمين التونة الحمراء في إطار الشراكة مع 
من  الرفع  في  يساهم  مما  أجانب  متعاملين 

القيمة المضافة للقطاع، يضيف الوزير.
أعالي  في  الصيد  بخصوص  يقول  وتابع 
بفضل  تمكنت  "الجزائر  أن  البحار، 
الجمهورية،  لرئيس  الرشيدة  التوجيهات 
الحية  الحمراء  التونة  من  رفع حصتها  من 
على المستوى الدولي، من 1655 طن إلى 
 368 قدرها  كمية  بزيادة  أي  طن   2023
طن ما يعادل نسبة نمو 22,23 بالمائة، من 
في  الجزائري  التقني  الوفد  مشاركة  خالل 
اشغال اجتماع المنظمة الدولية لحماية التونة 
 23 رقم  العادية  غير  دورته  في  الحمراء 
 ،2022 نوفمبر   21 الى   14 بالبرتغال من 
عليها  تحصلت  حصة  أكبر  تعتبر  حيث 
المنظمة  هذه  الى  انضمامها  منذ  الجزائر 
سنة 2003". أما في مجال تربية المائيات، 
رفع  صلواتشي،  حسب  القطاع،  يستهدف 

اإلنتاج إلى 24 ألف طن في آفاق .2024
ولبلوغ هذا الهدف، يعمل القطاع على تهيئة 
المائيات  بتربية  الخاصة  النشاطات  مناطق 
إنشاء  للمستثمرين،  العقارية  األوعية  ومنح 
البحرية  األسماك  صغار  إلنتاج  وحدات 

العقارية،  األوعية  منح  خالل  من  والقارية 
في  المكثف  االنتاج  ذات  المزارع  تعميم 
ترقية  أجل  من  المؤهالت  ذات  الواليات 
لتربية  أقطاب  إنشاء  المائي،  االستزراع 
جانب  إلى  والقارية،  البحرية  المائيات 
وتحسين  لالستثمارات  المالية  المرافقة 
تنويع  وكذا  باالستغالل  الخاصة  القروض 
توزيع  تعزيز شبكة  التمويل، وكذا  مصادر 
وتسويق منتجات هذه الشعبة، وفقا للوزير. 
أن  إلى  صلواتشي  لفت  اإلطار،  هذا  وفي 
قطاعه يسعى إلى تعميم مشاريع إنتاج أسماك 
باألقفاص  البحر  وذئب  الملكي  القاجوج 
العائمة بالبحر، لتصل إلى 14 والية ساحلية 
آفاق سنة 2024، مقابل 9 واليات حاليا. أما 
الهدف  فإن  )تيالبيا(  البلطي  لسمك  بالنسبة 
محدد يتمثل في تجسيد مشاريع جديدة لبلوغ 
انتاج 5000 طن بحلول 2024. وبما يتعلق 
بالصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية أكد 
 5 انجاز  لمرافقة  العمل جار  أن  صلواتشي 
وحدات جديدة في افاق سنة 2024، مذكرا 
بطاقة  وحدة   16 على  تحوز  الجزائر  أن 

إنتاجية إجمالية تفوق 20 ألف طن سنويا.
�ش.زمو�ش
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هني يك�صف عن ت�صنيف للمنتدى 

االقت�صادي العاملي "دافو�س" ويوؤكد:

اجلزائر حتولت لبلد "رائد" 
يف جمال �ضمان الأمن الغذائي

ك�صف وزير الفالحة والتنمية الريفية، حممد عبد احلفيظ هني اأن اجلزائر ان�صمت ال�صنتني االأخريتني لقائمة البلدان 

"الرائدة" عامليا يف جمال �صمان االأمن الغذائي عن طريق اإنتاجها الوطني، وذلك بف�صل جناعة النموذج الفالحي املعتمد 
من طرف ال�صلطات العمومية"، هو ما ك�صف عنه الت�صنيف االأخري للمنتدى االقت�صادي العاملي "دافو�س".

�ش.زمو�ش

من خالل امل�صي قدما يف تعزيز اال�صطول البحري 

ا�ضرتاتيجية متعددة الأوجه
 لرفع اإنتاج ال�ضيد البحري اإىل 142 األف طن 

 و�صف االأرقام امل�صجلة يف قطاعه 

بـ"اال�صتثنائية" والتي تبعث على الفخر، وليد:

 1100موؤ�ض�ضة "�ضتارت اأب" تفتك عالمة 
�ضركة نا�ضئة اأو م�ضروع مبتكر

lعدد احلا�ضنات ينتقل من 14 اإىل 60 
بني �ضنة 2020 و2023 عرب الوطن

ياسين  المصغرة،  والمؤسسات  الناشئة  والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  وزير  كشف 
المهدي وليد، عن تسجيل دائرته الوزارية ألكثر من 5000 مؤسسة ناشئة، حازت 

أكثر من 1100 منها على عالمة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر.
وقال الوزير الخميس المنصرم في كلمة ألقاها، خالل االجتماع الدوري للحكومة مع 
الوالة أن األرقام التي سجلتها الجزائر لحد اآلن في هذا القطاع "استثنائية وتبعث 
على الفخر"، حيث تم تسجيل "أكثر من 5000 شركة ناشئة على مستوى الوزارة، 
أكثر منها 1100 شركة ناشئة حصلت على عالمة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر، 

فيما زاد عدد الحاضنات من 14 إلى 60 بين سنة 2020 و2023 عبر الوطن.«
الناشئة،  أفاد الوزير ان الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات  للتمويل،  أما بالنسبة 
استطاع أن يستفيد من الصناديق االستثمارية على مستوى الواليات بغالف اجمالي 
قدره 58 مليار دج، أي بمليار دج لكل والية، ما سيمكنه من "الزيادة بطريقة معتبرة 
في استثماراته في الشركات الناشئة"، علما أن الصندوق يستثمر ما بين 5 ماليين 

و150 مليون دج في المشروع الواحد.
وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة، أوضح وليد أن القطاع يهدف الى تعزيز اإلنفاق في 
البحث والتطوير، لكي يبلغ نسبة 3 بالمائة من الناتج الخام في غضون 5 سنوات، 

مقابل 1 بالمئة حاليا.
تدابير  2023 تضمن  لسنة  المالية  قانون  اأن  الى  الوزير  لفت  الهدف،  ولبلوغ هذا 
"محفزة جدا" فيما يخص مجاالت البحث والتطوير واالبتكار. أما فيما يخص المقاولة 
بالنسبة لألنشطة  بالمائة   5 لمعدل  الوحيدة  الجزافية  الضريبة  تحديد  تم  فقد  الذاتية، 
 5 في حدود  أعمال  وتحديد سقف  الذاتي،  للمقاول  القانوني  النظام  تحت  الممارسة 

مليون دج، يضيف الوزير.
من جهة أخرى، أبرز وليد أن االتفاق الذي تم التوصل اليه مع وزارة التعليم العالي 
البحث  مديرية  مع  بالشراكة  النمذجة،  بمصاريف  التكفل  أجل  من  العلمي  والبحث 
الملكية  وثائق  وكل  االختراع  براءات  بمصاريف  الدولة  تكفل  وأيضا  والتطوير، 
الفكرية ساهم في مضاعفة معدالت براءات االختراع هذه السنة مقارنة مع السنوات 

السابقة.
الوصاية  إسنادها  منذ  قامت،  الوزارة  أن  أوضح  المصغرة،  للمؤسسات  وبالنسبة 
على جهازي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية )أناد( والوكالة الوطنية لتسيير 
"إلى  التوصل  تم  انه  كاشفا  الوكالتين،  لوضعية  بتدقيق  المصغر)انجام(،  القرض 
انتشار  العديدة، خاصة  التجاوزات  تشوبهما من خالل  التي  الكثير من االختالالت 
ظاهرة المشاريع الوهمية وكذا سطوة الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال 

العام.«
جذرية"  "تغييرات  إجراء  أجل  من  حاليا  يعمل  القطاع  أن  أفاد  الصدد،  هذا  وفي 
بخصوص وكالة "أناد"، قصد االنتقال من المقاربة االجتماعية المعمول بها حاليا، 
المصغرة وتوجيهه  للشركات  الدولة  اقتصادية بحتة، وتغيير نمط دعم  إلى مقاربة 
نحو المعايير االقتصادية، التي من شأنها تحفيز الشباب المقاول على خوض غمار 

المقاوالتية وريادة األعمال على أسٍس واقعية.

نتيجة لالإجراءات املتخذة من طرف القطاع، زغدار يك�صف:

حت�ضن مردودية املوؤ�ض�ضات العمومية
 رّفع النتاج باأكرث من 13 باملائة 

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار تسجيل تحسن ملحوظ في أداء ومردودية المؤسسات 
العمومية االقتصادية خالل 2022 مقارنة بسنة 2021، معلنا عن ارتفاع قيمة اإلنتاج 
الخميس  الوزير  بالمائة.وأوضح   13,9 بنسبة  األعمال  ورقم  بالمائة   13,3 بنسبة 
الذي  الوالة،  مع  للحكومة  الدوري  االجتماع  أشغال  خالل  ألقاها  كلمة  في  المنصرم 
أشرف على افتتاحه بقصر األمم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه "تم تسجيل 
تحسن في أداء ومردودية المؤسسات العمومية االقتصادية خالل 2022 مقارنة بسنة 
2021", وهو ما يبرزه, كما قال, "ارتفاع قيمة اإلنتاج بنسبة 13,3 بالمائة, و ارتفاع 

رقم األعمال بنسبة 13,9 بالمائة والمحافظة على مناصب الشغل.«
القطاع،  المتخذة من طرف  لإلجراءات  نتيجة  األرقام جاءت  هذه  أن  الوزير  وأبرز 
حيث استفادت المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي التجاري من سلسلة من 
 51 عددها ب  والمقدر  منها  المتوقفة  تلك  نشاط  بعث  "إعادة  إلى  ترمي  اإلجراءات 
مؤسسة، حيث تم إلى غاية االن إعادة بعث 18 مؤسسة وبرمجة 19 مؤسسة ستزاول 

نشاطها خالل سنة 2023, والباقي تدريجيا.«
و أضاف أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بتسريع عملية الجرد النهائي 
لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة اإلنتاج 
الوطني، "تم تسريع وتيرة تحويل لفائدة القطاع العمومي التجاري ممتلكات وأصول 
الترقية  في  مشاريع  و5  القطاعات،  من  العديد  في  إنتاجية  وحدات   8 و  شركة   15

العقارية", مشيرا إلى أن العملية  مازالت متواصلة.
القطاع  التي تدعم بها  العمومية  وبهذا، يقول الوزير زغدار، وصل عدد المؤسسات 
الصناعي إلى 33 مؤسسة، بين مصادرة )ما يمثل أكثر من 9 االف منصب شغل( 
والتي أعيد بعثها )4827 منصب شغل مباشر.)وأردف الوزير أن المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة استفادت هي األخرى من المرافقة، حيث قامت مراكز الدعم واالستشارة 
تم  أنه  مضيفا  مشاريعهم،  تجسيد  ألجل  مشروع  حامل   331 بمرافقة   2022 خالل 
المقاوالتية،  الثقافة  لترقية  المؤسسات  مشاتل  مستوى  على  مشروع   278 احتضان 
والمتوسطة )FGAR( بمنح  الصغيرة  المؤسسات  قام صندوق ضمان قروض  فيما 

ضمانات مالية فاقت 15 مليار دج لفائدة أكثر من 300 مشروع.
وفيما يتعلق بعملية تطهير واسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، أكد زغدار أنه 
يتم إجراء -بصفة مستمرة-جرد دقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق 
الصناعية ومناطق النشاطات لتحديد األراضي الممنوحة غير المستغلة، مشيرا إلى أنه 

تم إلى غاية اآلن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل.
�ش.زمو�ش



أوضح عون, في مداخلته حول أهم إنجازات 
القطاع خالل أشغال لقاء الحكومة مع الوالة، نهاية 

األسبوع المنصرم، أن فاتورة االستيراد للسنة 
الفارطة بلغت 1,2 مليار دوالر أمريكي بعدما 

كانت في حدود 2 مليار دوالر سنة 2019 أي ما 
سمح بتوفير فارق قدره 800 مليون دوالر, مشيرا 

أن الميزانية المخصصة إلدارة الوزارة تراوح 
250 مليون دج, أي ما يقارب 2 مليون دوالر 

فقط, مع توظيف ال يتجاوز 100 عامل, ما  يجعل, 
حسبه, إنشاء وزارة الصناعة الصيدالنية "استثمارا 

مربحا للدولة".
كما أكد الوزير أن إنشاء وزارة الصناعة 

الصيدالنية سمح في ظرف وجيز بالنهوض 

بالقطاع ومواجهة التحديات للحفاظ على األمن 
الصحي من خالل تعزيز النسيج الصناعي 
الصيدالني ورفع العراقيل أمام المستثمرين 

واإلسراع في دخول وحدات انتاجية جديدة حيز 
الخدمة, مبرزا أن عدد المؤسسات الصيدالنية 

التي تنشط في مجال اإلنتاج ارتفع لقرابة 200 
مؤسسة صيدالنية, منها 137 مؤسسة مختصة في 
إنتاج األدوية تسمح بتغطية أكثر من ثلثي )3/2( 

االحتياجات الوطنية. وأضاف عون أن هذه األرقام 
مرشحة  لالرتفاع بـ 69 مشروع استثماري جديد, 

منها 42 مشروع إلنتاج مواد صيدالنية و27 
مشروع إلنتاج المستلزمات الطبية.اضافة الى ذلك, 
تم تسجيل ارتفاع عدد األدوية المصنعة في الجزائر 

بإنتاج 2.889 دواء محليا من أصل 3.641 دواء 
مسجل في المدونة الوطنية, يقول عون.
من جهة اخرى, ذكر الوزير أهم أسس 

االستراتيجية الجديدة لدائرته الوزارية والتي ترتكز 
على ثالث محاور كبرى وهي مواصلة ترقية 
االستثمار واإلنتاج الصيدالني الوطني, تعزيز 
تغطية الحاجيات الوطنية من المواد الصيدالنية 

والمستلزمات الطبية األساسية, وكذا وضع خطة 
عمل لتصدير المواد الصيدالنية والمستلزمات 

الطبية.يذكر أن أشغال لقاء الحكومة - والة نظمت 
تحت اشراف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 

بقصر األمم )الجزائر العاصمة(, تحت شعار 
"التنمية المحلية : تقييم وآفاق".

ع.ط
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  رزيق ي�شرف بنواك�شوط على انطالق

 منتدى الأعمال بني البلدين

اجلزائر �صت�صدر 1.6 مليون طن 
من �لإ�سمنت �إىل موريتانيا

قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، خالل إشرافه بمعية 
لمرابط ولد بناهي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة 

الموريتاني على افتتاح أشغال المنتدى االقتصادي "الجزائري-الموريتاني" 
بنواقشط، إن "الجزائر مستعدة لتلبية كل ما تحتاجه موريتانيا الشقيقة".

وينظم المنتدى على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي 
افتتحت فعالياته الخميس الفارط لتستمر إلى غاية الثالثاء القادم، والذي 

يأمل من خالله الطرفان "تعزيز العالقات الثنائية والمبادالت التجارية بين 
البلدين".وعقب استقباله من طرق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 

الغزواني, الخميس الماضي، أكد رزيق "استعداد الجزائر التام والمطلق 
وبدون قيود لمرافقة ومساعدة كل المتعاملين االقتصاديين الجزائريين 
والموريتانيين," مضيفا أن "كل ما تحتاجه موريتانيا الجزائر على أتم 

االستعداد لتلبيته". كما وقف وزير التجارة وترقية الصادرات على مدى 
تقدم المفاوضات بين المتعاملين االقتصاديين الجزائريين لشعبة االسمنت 
مع نظرائهم الموريتانيين في المجال, حيث تم االتفاق على تصدير 6ر1 

مليون طن من اسمنت الكالنكير الى موريتانيا.ويهدف المعرض إلى 
"التعريف بالمنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية بمختلف قطاعاتها 
االقتصادية وكذا الترويج لها في هذا البلد الشقيق<<, بحسب الوزارة.

وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد االقتصادي الجزائري 
ومنظمة أرباب العمل الموريتانية، وهذا على هامش معرض المنتجات 
الجزائرية بنواكشط، حسبما علم لدى منظمة رجال األعمال الجزائرية.
وحسب نفس المصدر, قام بالتوقيع على االتفاقية كل من رئيس مجلس 

التجديد االقتصادي الجزائري, كمال مولى, ورئيس االتحاد الوطني 
ألرباب العمل الموريتانيين, محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

يذكر أن مراسم التوقيع على االتفاقية تمت على هامش معرض المنتجات 
الجزائرية الذي سيتواصل إلى غاية 24 يناير الحالي, بهدف "التعريف 
بالمنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية بمختلف قطاعاتها االقتصادية 
وكذا الترويج لها في هذا البلد الشقيق", حسب وزارة التجارة وترقية 

الصادرات، كما تشكل هذه التظاهرة "فرصة سانحة للشركات الجزائرية 
إلقامة وربط شراكات مثمرة", وفقا لذات المصدر.

وتنظم هذه التظاهرة االقتصادية تحت رعاية وزارة التجارة وترقية 
الصادرات, على مستوى قصر المؤتمرات في نواكشوط بمشاركة 150 

شركة تمثل قطاعات الصناعة الغذائية والخدمات والهندسة الميكانيكية 
وصناعة الصلب والحديد والمعادن وكذا الطاقة والكيمياء والبتروكيمياء 

والصناعات الكهربائية وااللكترونية، كما تشارك شركات تنشط في البناء 
ومعداته والمنسوجات والجلد والمالبس الجاهزة في هذه الطبعة الخامسة 

من معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط.
ق. و

لتزويدهم باملعارف ال�شرورية ذات ال�شلة بالت�شيري املحلي

 دورة تكوينية لفائدة "�لأميار"
 حول قطاع �ل�سكن

انطلقت أمس، دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية حول 
قطاع السكن، والتي تشرف على تنظيمها وزارة الداخلية والجماعات 

المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع قطاع السكن والعمران والمدينة.
وأوضح مدير التكوين بوزارة الداخلية, نور الدين بن نعيجة، أن هذه 

الدورة التكوينية, التي سيشرف عليها إطارات من قطاع السكن والعمران 
"ستدوم إلى غاية الخميس المقبل وستمس 1541 رئيس بلدية عبر 

الوطن", مضيفا أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى "مساعدة المنتخبين 
المحليين" على تأدية المهام الموكلة إليهم من خالل تزويدهم بالمعارف 

الضرورية ذات الصلة بالتسيير المحلي. وخالل هذه الدورة, سيتم التطرق 
إلى القوانين واآلليات المنظمة لصيغ السكن منها االجتماعي المدعم 

والسكن الريفي وكيفية تجسيد هذه المشاريع. كما أشار بهذا الخصوص 
إلى أنه ولإللمام بجميع القطاعات التي تعنى بالتسيير المحلي, سطرت 
وزارة الداخلية برنامجا تكوينيا خاصا يتمثل في دورات مدتها ستة أيام 

"أسبوع واحد من كل شهر" لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين 
استفادوا, نهاية العام المنصرم, من تكوين حول المقاييس المتعلقة بالصحة 
العمومية. وستخصص الدورة المقبلة المزمع تنظيمها بداية شهر فيفري, 

لمخططات التعمير والتهيئة العمرانية, على أن تتبع الحقا بالتكوين في 
قطاعات عدة منها, األشغال العمومية والري, الفالحة والتنمية الريفية, 

الشباب والرياضة. وكان اللقاء الدوري للحكومة بالوالة, المنعقد الخميس 
الماضي بقصر االمم بالعاصمة, فرصة شدد فيها رئيس الجمهورية, عبد 
المجيد تبون, خالل اشرافه على افتتاح االشغال,على ضرورة  "التكوين 
الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من االطالع على جميع النصوص 
القانونية المتاحة وكافة الصالحيات المخولة لهم، وهو ما سيمكن--كما 

قال-- من "االبتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة واألحكام الفردية". ونوه 
الرئيس في هذا اإلطار بدور المنتخب المحلي في التنمية ملتزما بالعمل 

على "تعزيز صالحيته تحت رقابة القانون".
اإ. �س

يف اإطار تنظيم امل�شابقات والمتحانات املهنية اخلا�شة بالقطاع

�أزيد من 125  �ألف م�ستخدم يف قطاع 
�ل�سحة ي�ستفيدون من �لرتقية

استفاد 125117 مستخدما في قطاع الصحة من الترقية, في إطار تنظيم 
المسابقات و االمتحانات المهنية الخاصة بالقطاع, حسب ما أفاد به, يوم 

الخميس الفارط, بيان لوزارة الصحة.وأوضح المصدر ذاته, أنه في 
"إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية الخاصة بقطاع الصحة التي 
أطلقتها الوزارة بعد موافقة مصالح الوظيف العمومي لفائدة المستخدمين 

من مختلف األسالك, تم إجراء المسابقات واالمتحانات شهر نوفمبر 
2021, حيث بلغ العدد اإلجمالي للمترشحين 125117 موظفا".

وأضاف البيان أن هذا العدد "تم توزيعه على ثالث سنوات بناء على 
أنماط الترقية المختلفة, حيث بلغ سنة 2121 عدد المترشحين 60679 
موظف تم التأشير على مقررات الترقية الخاصة بهم باعتبارهم غير 
معنيين بالتكوين قبل الترقية", في حين أن مقررات الترقية الخاصة 
ب20512 موظفا لسنة 2022 هي "قيد التأشير لدى مصالح الرقابة 

المالية".وبخصوص مترشحي سنة 2023, أشار إلى أن "43926 موظفا 
يزاولون حاليا تكوينا تكميليا, قبل الترقية", على أن يتم "التأشير على 

مقررات الترقية الخاصة بهم خالل السنة الحالية".
ع.ط

عون يتحدث عن الأ�ش�س التي تقوم عليها القطاع ويوؤكد

 تقلي�ص فاتورة ��ستري�د �ملو�د 
�ل�سيدلنية بن�سبة 40 باملائة يف 2022

ك�شف وزير ال�شناعة ال�شيدلنية علي عون، عن تقلي�س فاتورة ا�شترياد الأدوية بن�شبة 40 باملائة 

يف 2022، مقارنة بـ 2019، حيث انخف�شت قيمة الواردات من 2 اإىل 1.2 مليار دولر.

متوقع ا�شرتاتيجي وقطب اإقليمي لال�شتقرار 

خبري يعلق على تقرير منتدى "د�فو�ص" حول �جلز�ئر

ي�شمل 7 مواد والتالميذ املتغيبون �شيتعر�شون للر�شوب

�متحان تقييم �ملكت�سبات لل�سنة �خلام�سة �بتد�ئي �إلز�مي

اأكد اخلبري يف امل�شائل اجليو�شيا�شية 

وع�شو املجل�س ال�شت�شاري خلرباء املنتدى 

القت�شادي العاملي الدكتور اأر�شالن 

�شيخاوي، اأن اجلهود التي تبذلها اجلزائر من 

اأجل تنويع اقت�شادها وتكييف حوكمتها 

القت�شادية متكنها من مزايا من اأجل متوقع 

ا�شرتاتيجي.

ق. و

وأوضح الخبير في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، 
انه "تم اإلقرار بشكل واسع في منتدى "دافوس" أن 

المجهودات التي بذلتها الجزائر لتنويع اقتصادها 
وتكييف حوكمتها االقتصادية للسياق الجديد، يمكنها من 

مزايا من أجل تموقع استراتيجي".
في هذا الصدد، أقر خبراء المنتدى أن "الجزائر تتملك 

ثالثة روافد تكمن في الطاقة والمناجم والفالحة التي 
من شانها المساهمة على المدى الطويل في احتواء 
أزمات اإلمداد بالطاقة، خاصة في المعادن النادرة 

)من معادن قيمة للتكنولوجيا( والغذاء"، حسب الخبير. 
الذي قال الجزائر "ستمثل ، على المدى الطويل، بهذه 

الثالثية قطبا إقليميا وشبه إقليمي لالستقرار".
من جهة أخرى، تطرق الخبير إلى دور الضفة 

الجنوبية للبحر األبيض المتوسط التي ستتموقع كممر 
رئيسي للنمو السريع لألسواق الصاعدة في أمريكا 

الالتينية، في آسيا وفي شمال وجنوب صحراء 
إفريقيا. وأضاف بأن العديد من البلدان اإلفريقية، التي 
تدعمها االستثمارات والطلب من طرف أسواق أخرى 

صاعدة، ستؤدي بالقارة نحو إدماج اقتصادي اكبر 
و"ستكون الجزائر بال شك على رأس هذه البلدان".

وبخصوص التقرير حول تطور الفالحة الذي قدم في 
منتدى دافوس وتقرير وزير الفالحة والتنمية الريفية 

حول انجازات قطاعه بشكل عام وزراعة الحبوب 
بشكل خاص، ابرز خبير المنتدى االقتصادي العالمي 

أن "الجزائر وبشكل واضح تجري تحوال وتنوعا 
القتصادها".

وفي هذا الشأن، أكد شيخاوي، أن الجزائر التي 
عرفت في التاريخ ب"مورد روما" ومن خالل 

اإلستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية، بهدف 
تحويل االقتصاد الجزائري باالعتماد على "العامل 
الرئيسي" وهو الفالحة،  "ستسترجع المكانة التي 

تليق بها".
في نفس السياق، أوضح الخبير أن الجزائر، بفضل 
أداءها، تستطيع أن تساهم "بشكل معتبر ومهم" في 

احتواء األزمات الغذائية التي قد يواجهها العالم بشكل 
عام أو إفريقيا بشكل خاص مستقبال. كما أكد إن 

الجزائر تتوجه اليوم تدريجيا نحو تجسيد هدفها بأن 
تصبح "مورد أوروبا وإفريقيا".

أقرت وزارة التربية الوطنية بإلزامية مشاركة تالميذ 
السنة الخامسة من التعليم االبتدائي في امتحان تقييم 

المكتسبات الذي سيدخل حيز التنفيذ هذه السنة، مؤكدة 
أن عدم المشاركة في هذا االمتحان من شأنه حرمانهم 

من االنتقال لمرحلة التعليم المتوسط.
أكدت الوزارة في تعليمة لها "إلزامية إجراء امتحان 

تقييم المكتسبات مرحلة التعليم االبتدائي لكل تلميذ 
يزاول دراسته في مستوى السنة الخامسة من التعليم 
االبتدائي", مشيرة إلى أن "عدم مشاركة التلميذ في 
هذا االمتحان يحرمه من االنتقال إلى مرحلة التعليم 

المتوسط مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر".

وجددت الوزارة في ذات المنشور, التأكيد على أن 
"االنتقال إلى السنة األولى متوسط يتم باحتساب المعدل 

السنوي للتقويم المستمر دون سواه", و"عدم احتساب 
نتائج امتحان تقييم المكتسبات في قبول التلميذ في السنة 

األولى من التعليم المتوسط".
وبالمناسبة، حددت الوزارة الفترة الممتدة من 5 إلى 

23 جانفي المقبل للتسجيل لهذا االمتحان في المدرسة 
االبتدائية أو في مؤسسة خاصة للتربية والتعليم, 

كما منحت لمديري المؤسسات التعليمية تولي مهمة 
التسجيل على األرضية الرقمية باستعمال رقم التعريف 
المدرسي للتلميذ. وفي نفس السياق, أفاد نفس المنشور 

أن مدير المؤسسة التعليمية يتكفل أيضا باستخراج 
قائمة التالميذ المسجلين في االمتحان من النظام 

المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية, يختمها ويوقعها 
ويرسلها إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 28 فيفري 
2023, مع الحرص على تحيين هذه القائمة في النظام 

المعلوماتي كلما دعت الحاجة.وحسب ذات المصدر, 
"يشمل امتحان تقييم المكتسبات 7 مواد هي اللغات 

العربية واألمازيغية والفرنسية وكذا الرياضيات 
والتربية اإلسالمية والتاريخ والجغرافيا والتربية العلمية 

وتكنولوجيا والتربية المدنية".
عزيز.ط



وفي كلمة له خالل إشرافه على احتفالية تخلد 
الذكرى ال25 لتنصيب مجلس األمة تحت 

شعار: "ربع قرن في مسار صرح دستوري..
من التقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة", تحت 
الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد 

المجيد تبون, قال السيد قوجيل: "لدينا مسؤولية 
كبيرة في هذه المرحلة, باعتبار أننا نمثل الشعب 
ونتكلم بكل صراحة وبصفة خاصة مع الخارج 
في إطار الدبلوماسية البرلمانية, وهي أن نبلغ 

رسالة الجزائر ومبادئها والخطوط الحمراء التي 
تضعها".

وأشار في ذات السياق, إلى أن "أطرافا كثيرة ال 
تريد للجزائر أن تكون حاضرة بمواقفها وكلمتها 

في المحافل الدولية", مؤكدا بهذا الخصوص 
على "مبدأ الجزائر في عدم التدخل في شؤون 

الغير ورفضها لتدخل أي دولة أو أي طرف في 
شؤونها الداخلية وهو --كما قال-- ما حافظنا 
عليه منذ االستقالل".وأضاف قائال: "حافظنا, 

رغم كل المحطات الصعبة التي عاشها الشعب 
الجزائري, على سيادة الجزائر وكلمتها في 

المحافل الدولية وعلى تاريخنا, وتوجهنا 
الستكمال بناء الدولة نحو االنعاش االقتصادي", 

مبرزا أن "الجزائر ومن خالل دستور 2020 
أعطت المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان ومؤسسات الدولة, وهو ما 
نجده في برنامج الرئيس تبون".

كما أكد رئيس المجلس على "الدور الرقابي 
للبرلمان باعتباره حلقة وصل بين الحكومة 

والشعب, من خالل مراقبة نشاط الحكومة", 
مبرزا في هذا الصدد أن "المراقبة ال تعني 

التعطيل وإنما التكامل من خالل تحديد مهام 
كل طرف استنادا إلى الدستور".ولدى تطرقه 
إلى ظروف تنصيب مجلس األمة, ذكر السيد 

قوجيل أنه جاء استنادا إلى التجربة التي عاشتها 
الجزائر في تلك الفترة ليكون مؤسسة تضطلع 

بمهامها التي يخولها لها الدستور.
واعتبر أن "هذه الذكرى الـ 25 تاريخية, ألنها 

ارتبطت مباشرة بالتاريخ ووصية الشهداء 
بالحفاظ على الذاكرة وكذا بتعهدات رئيس 

الجمهورية, وكانت فرصة لتسجيل بيان أول 
نوفمبر 1954 وصور القادة الستة مفجري 

الثورة وأعضاء الوفد الخارجي في جداريتين 
ضمهما مقر المجلس".وبالمناسبة, اعتبر قوجيل 
أن "التفكير اليوم ال ينحصر في الحاضر فقط, 

بل يتعداه إلى المستقبل واألجيال القادمة", 
مشيرا إلى "كبر المسؤولية الملقاة على عاتق 
الجيل الحالي وخاصة الشباب والتي تتطلب 

المتابعة وبذل الكثير من الجهود".
من جهة أخرى رفع أعضاء مجلس األمة, 

رسالة عرفان وتقدير إلى رئيس الجمهورية, 
عبد المجيد تبون, "نظير ما قدمه للجزائر 

وسعيه إلرساء حوكمة سديدة لجزائر جديدة".
وفي رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 25 

لتنصيب مجلس األمة, قرأها عضو المجلس, 
ساعد عروس, توجه األعضاء إلى رئيس 

الجمهورية بخالص عبارات الشكر والعرفان 
نظير سعيه إلرساء حوكمة سديدة لجزائر 

جديدة.
وجاء في الرسالة أن "هذه الرعاية السامية 

التي اسبغتموها على احتفالية هيئتنا الدستورية 
أضفت رفعا مؤسساتيا ومعنويا للهيئة التشريعية 

بغرفتيها، باعتبارها صرحا دستوريا يعمل 
بإيقاع ديمقراطية تعددية ومسؤولية ويحرص 
على التماسك والتوازن بين جميع السلطات".

حذرت وزارة الصحة, في بيان لها أمس، من 
خطورة التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون 

والذي يؤدي غالبا إلى الوفاة, وذلك في إطار 
حملة وقاية من االختناق بهذا الغاز تزامنا مع 

االنخفاض الحاد لدرجة الحرارة.
وأوضح المصدر ذاته, أن "أحادي أكسيد 

الكربون )Co(, هو غاز خانق غير ظاهر, 
ال رائحة له وسام جدا, ينتج عن سوء عملية 

االحتراق مهما كان مصدر هذه الطاقة 
المستعملة )البوتان, قارورات الغاز, الفحم, 
الكربون, بنزين, غاز طبيعي, بترول, زيت 

الوقود أو البروبان..(, كما أن كثافة غاز أحادي 

أكسيد الكربون )Co( هي نفس كثافة الهواء 
ما يجعله ينتشر بسرعة فائقة في المحيط ليأخذ 

مكان االكسجين في الدم, وتأثيراته الحادة 
مرتبطة بقدرته على االنسجام مع بروتينات نقل 
األوكسيجين بحيث يمكن أن يؤدي إلى الموت".
ودعت وزارة الصحة في بيانها المواطنين إلى 
"االتصال فورا بفرقة اإلغاثة الطبية المستعجلة 

SAMU أو الحماية المدنية أو التقرب إلى 
مركز صحي جواري في حالة ظهور أعراض 

التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون"، مشيرة 
إلى أنه "في حالة التسمم الحاد, غالبا ما تظهر 

على الضحية عالمات غثيان وصداع، بعد ذلك 

يظهر عليها ضعف كبير وصعوبة في التحرك 
وأحيانا بعض االرتباك, كما يمكن أن تفقد 

الوعي, وفي حالة تأخر اإلسعاف فإنها تدخل 
في غيبوبة وقد تموت في أقل من ساعة".

كما ذكرت المواطنين بأهم اإلرشادات 
واالحتياطات الواجب اتخاذها للحد من هذه 
الظاهرة ومحاربة هذا القاتل الصامت, منها 

"ضرورة المراقبة السنوية ألجهزة التدفئة 
وتسخين المياه من طرف متخصص مؤهل 

)سخان الماء, سخان الحمام, الموقد..(, تهوية 
المنزل مدة 10 دقائق يوميا على األقل مع عدم 

سد ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء".

أكد األمين العام لحزب التحالف الوطني 
الجمهوري, بلقاسم ساحلي, أمس، على أهمية 

استغالل مقومات اإلقالع االقتصادي التي تحوز 
عليها الجزائر.

وأكد ساحلي بمناسبة الدورة العادية األولى 
للحزب, على "أهمية استغالل مقومات اإلقالع 

االقتصادي التي تحوز عليها بالدنا, ال سيما 
تلك المتعلقة باالستقرار السياسي واألمني 

والمالي, و توفر موارد بشرية مؤهلة وغير 
مكلفة, والتكلفة المعقولة للطاقة وشبكة المنشآت 

القاعدية", ال سيما "في ظل وجود سوق 
استهالكية وطنية وإقليمية هامة, باإلضافة إلى 

القدرات التصديرية للجزائر".
ولتحقيق هذا االقالع االقتصادي, حث على 
ضرورة "مباشرة إصالح اقتصادي يسمح 

بتنويع المداخيل وترشيد النفقات", إلى جانب 
"تنمية القطاعات الواعدة كالفالحة والصناعة 
والسياحة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة 
لإلعالم واالتصال, و كذا االنتقال الطاقوي 

وترقية استعمال الطاقات المتجددة والصناعات 

الصيدالنية, والرفع من مردودية مؤسساتنا 
االقتصادية العمومية والخاصة".

وبعد أن أشاد ب"التقدم المحرز في مجال 
ترشيد الحكم, بفضل مواصلة اإلصالحات التي 
تهدف إلى ترقية الخدمة العمومية والقضاء على 

البيروقراطية", نوه ساحلي بقرارات رئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, خاصة تلك 

المتعلقة بترسيم األساتذة المتعاقدين واستحداث 
منحة البطالة.

ق. و
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قوجيل يوؤكد يف الذكرى الـ 25 لتن�صيب جمل�س الأمة

 الربملان لعب دورا كبريا 
يف الدفاع عن مبادئ اجلزائر

اأكد رئي�س جمل�س الأمة، �صالح قوجيل، نهاية الأ�صبوع الفارط، على الدور الكبري 

للربملان يف تبليغ ر�صالة اجلزائر والدفاع عن مبادئها واإعالء كلمتها يف املحافل الدولية، 

حمذرا من وجود م�صاعي ل�صرب مواقف اجلزائر وزعزعة مكانتها.

ع.ط

 الرقمنة واإر�صاء نظام

 معلوماتي اأبرز الأهداف، زغدار: 

2023 �ستكون "�سنة اجلودة" 
للقطاع ال�صناعي

قال وزير ال�صناعة اأحمد زغدار خالل تروؤ�صه اأم�س، اجتماعا 

مع املدراء الولئيني لل�صناعة، اإن �صنة 2023 �صتكون �صنة اجلودة 

بالن�صبة للقطاع ال�صناعي، اإ�صافة اإىل زيادة م�صاهمة القطاع يف النمو 

القت�صادي و رفع ال�صادرات خارج املحروقات اإىل 10 مليار دولر.

اإميان. �س

وحسب بيان للوزارة فقد، قد قدم الوزير خالل هذا االجتماع، الذي جاء امتدادا 
للقاء الذي جمع الحكومة بالوالة، الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات 
الوالئية خالل سنة 2023 في إطار المخطط العام للقطاع، وتم خالله مناقشة 

واثراء سبل تطوير التنمية المحلية المستدامة لتعزيز االنتعاش االقتصادي 
وتحسين مناخ االستثمار المحلي الخالق للثروة ومناصب العمل السيما في 

المجال الصناعي". واستهل زغدار اللقاء بإعطاء التوجيهات بخصوص 
ما ينتظر من المديريات الوالئية في السنة الجارية في إطار مخطط قطاع 

الصناعة, بغرض "زيادة مساهمة القطاع في النمو االقتصادي وأيضا رفع 
الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دوالر لتكون بذلك 2023 سنة 

إقالع اقتصادي بامتياز وفق توجيهات رئيس الجمهورية", يبرز البيان.
ونوه وزير الصناعة, في هذا الشأن, بالمكتسبات التي حققها قطاعه الوزاري 
خالل السنة الماضية, بمساهمة اإلدارات المحلية لوزارة الصناعة بغية بعث 
االستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات وزيادة قدراتها اإلنتاجية وعلى 

رأسها قانون االستثمار ومراسيمه التنفيذية ورفع العراقيل على المشاريع 
االستثمارية العالقة وتطوير الفروع الصناعية ذات األهمية االقتصادية وتعزيز 

التنمية الصناعية والمقاوالتية.
وبالمناسبة قال زغدار "نطمح إلى العمل سويا كإطارات محليين ومركزين 

للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل على تطوير القدرات االنتاجية 
للمؤسسات الصناعية وتطوير الفروع اإلستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات 
الصناعية من خالل تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتالت 

مهنية موضوعاتية )كلوستر( ومواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات 
عرضه مع تحسين شروط استغالله, مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة والعمل على تكثيف 
نسيج االقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وركز الوزير أيضا على جانب "الجودة" لما له من دور أساسي في ضمان 
نوعية المنتجات الوطنية وحماية االقتصاد الوطني والتحكم في التجارة 

الخارجية من خالل تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة 
والمستوردة, مؤكدا بأن 2023 ستكون "سنة الجودة" بالنسبة للقطاع الصناعي.

ولمواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد األهداف المسطرة, 
أبرز الوزير أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة 

حول القطاع, وهو ما شرعت الوزارة في تجسيده على المستوى المركزي 
ليشمل المستوى المحلي في 2023.

وكشف زغدار في هذا الخصوص, عن إطالق مشروع لتوحيد ورقمنة 
النشاطات اإلدارية للمديريات الوالئية بهدف توحيد أساليب وطرق التسيير 

لجميع المصالح ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات السيما 
المتعلقة بالمستثمرين والمساعدة في أخذ القرار في الوقت المناسب, من طرف 

السلطات العليا.
وأوضح أنه تم تحديد ثالث واليات نموذجية )بومرداس, تيبازة, المدية( لتكون 

عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية الالزمة وتعميم 
استعمالها على جميع الواليات مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح 

مديريات الصناعة الوالئية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المسار في إطار عمليات اإلحصاء المتعلقة 

بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية وإحصاء المنتوج الوطني وكذا المدخالت 
المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات االحصائي للوزارة بوضع 

استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة األعمال, التي تعمل وزارة الصناعة 
على إعدادهم.

اتفاقية زليكاف: 

 طبي ي�صارك يف الدورة 
الـ7 للجنة الفنية لل�صوؤون القانونية
يشارك وزير العدل حافظ األختام, عبد الرشيد طبي, عبر تقنية التحاضر 

عن بعد, في الدورة الـ7 االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 
القانونية التابعة لالتحاد اإلفريقي, التي انطلقت أشغالها أمس، بالعاصمة الغانية 

أكرا, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذه الدورة التي ستتواصل أشغالها على مدار يومين, 

ستتمحور حول تفعيل أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية.
وسيتدارس وزراء العدل األفارقة خاللها, وقصد االعتماد, ثالثة مشاريع 

بروتوكوالت, تندرج في إطار تفعيل أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية. وتخص مشاريع هذه البروتوكوالت --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- 
"سياسة المنافسة" و "االستثمار" وكذا "حقوق الملكية الفكرية<<. للعلم، كانت 

الجزائر قد صادقت على االتفاقية المذكورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
21-133 المؤرخ في 5 أبريل 2021.

ق. و

رئي�س جبهة امل�صتقبل يوؤكد من ولية املغري

�صرورة تعزيز دور البلدية لتحقيق 
التنمية املحلية املن�صودة

دعا رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد، أمس، ببلدية جامعة بوالية المغير 
إلى تعزيز دور البلدية لتحقيق التنمية المحلية المنشودة.

وأبرز بلعيد, خالل لقاء جمعه بمنسقي ومنتخبي تشكيلته السياسية بواليات 
الجنوب الشرقي بمناسبة االحتفال باليوم الوطني للبلدية, أهمية تعزيز دور 

البلدية ل"تحقيق التنمية المحلية المنشودة بما يستجيب لتطلعات المواطن, بالنظر 
إلى الدور الحيوي لها وبوصفها لبنة أساسية في مسار التنمية".

وأضاف قائال "أن البلدية هي المحرك األساسي للتنمية والركيزة األولى لتجسيد 
الجهد التنموي وبناء مؤسسات اقتصادية قوية ومجتمع فعال", األمر الذي 

يستدعي - حسب ذات المسؤول الحزبي - "تفعيل دورها للمساهمة في المسعى 
التنموي واالقتصادي للبالد". ودعا بلعيد بالمناسبة مناضلي ومنتخبي حزبه إلى 
"االلتفاف أكثر حول انشغاالت واهتمامات المواطن ومرافقته في كل ما يتعلق 

بالشؤون المرتبطة باحتياجاته التنموية".
واأج

حملة للوقاية من الختناقات تزامنا مع انخفا�س درجات احلرارة                                             

وزارة ال�صحة حتذر من خطورة الت�صمم بغاز اأحادي الكربون

الأمني العام للتحالف الوطني اجلمهوري يوؤكد

اجلزائر حتوز على مقومات االإقالع االقت�صادي



تزامنا وت�ساقط الأمطار والثلوج وحت�سبا 

لأي طارئ

الديوان الوطني للتطهري باملدية 
يف حالة تاأهب ق�صوى

بكميات  والثلوج   األمطار   وهطول  الجوية   التقلبات  إثر  على 
متفاوتة  في عديد  مدن و دوائر والية المدية وتنفيد لتعليمات والي 
الوالية  جهيد  موس وتنفيذ للبرنامج المسطر من طرف  الديوان 
الوطني للتطهير بالمدية وبإشراف مديره "جغدلي  نور األبصار 
"   كان التدخل  من لدن كل وحداته  على مستوى  الوالية لفك 

االنسدادات لشبكات الصرف الصحي. 
على  االنسدادات  فك  في  للتطهير  الوطني  الديوان  شارك  كما 
وهذا  صعبة  المرور  حركة   بها  كانت  التي  الطرق   مستوى  
مواصلة للعمليات االستباقية اليومية التي كانت متخدة من طرف  
تنقية  في   المتمثلة  للتطهير  الوطني  الديوان  وأعوان  مسؤولي  
البالوعات  ورفع النفايات الهامدة على مستوى األودية وكذا القضاء 
على النقاط السوداء  بالمناطق المعرضة الفيضانات  كمدينة بني 
سليمان التي تعرضت السنة الفارطة إلى فيضانات خطيرة  خلفت 
يبقى  مادية وبشرية. وهذا وحسب نور األبصار جغدلي  خسائر 
الديوان  الوطني للتطهير  بكل طاقاته المادية والبشرية   في حالة 
تأهب قصوى 24 ساعة على 24 ساعة  تحسبا ألي طارئ مؤكدا 
ذات المتحدث  أن االجراءات  المتخذة  من لدن الديوان الوطني 
للتطهير هدفها هو  الوقاية من حدوث خسائر مادية  أو بشرية . 
هذا وتجدر اإلشارة ان عملية تنقية البالوعات قد مست كل بلديات 
النقاط السوداء المعرضة  الوالية  خالل فصل الخريف خاصة  

للفيضانات  وتلك مهامها الروتينية سنويا حسب المتحدث ذاته.
ع.بكريي

 عرفانا بجميلهم وثناء 

على ماقدموه لتحرير اجلزائر

 مديرية املجاهدين 
 وذوي احلقوق لوالية

 بجاية تزور املجاهدين ومعطوبي 
الثورة يف بيوتهم

الزيارات  إلى  يهدف  الذي  المسطر  لبرنامجها  استمرارا 
معطوبي  من  التحريرية  الثورة   وضحايا  للمجاهدين  المنزلية  
الجيش والمرضى وكبار السن   أشرف المسؤول األول  بقطاع 
بعض  رفقة  حمزاوي   مراد  األستاذ  بجاية   بوالية  المجاهدين  
زيارة     على  وغيرهم  المتقاعدين  و صندوق  المحلين  المسؤولين 
بعض القامات   الكبيرة في تاريخ الجزائر  والوالية والتي أدت 
ما عليها إبان الثورة التحريرية المجيدة في سبيل تحرير الجزائر 
واستقاللها  على غرار  المجاهد واري أحمد  والمجاهد حرماني 

عالوة  والمجاهد عزي فرحات  واجناد شعبان وغيرهم. 
للوقوف   المجاهدين  كانت   الزيارات والتي أشرف عليها مدير 
الجزائر  أجل  من  والنفيس  بالنفس  ضحو  من   حالة  على 
والجزائريين   والتكفل بهم اجتماعيان وصحيا ومعنويا في مشهد 
اعترافي تكافلي فيه من الدموع واالبتسامات ، كل ذلك في  إطار 
الكثير  قدمت  التي   الفئة  بهذه  الجزائرية   الدولة  وتكفل  اهتمام 
وتستحق الكثير  الزيارات الحميمية هذه حسب مراد حمزاوي كان 
الحرية واالستقالل  ومتحملي  آثر خاص  في نفوس صناع  لها 
الفرنسي وهذا واجبنا نحن يضيف  عقوبات وجرائم  االستعمار 
المتحدث ذاته وكلماته تزاوجها دموعه . من جهتهم المجاهدون 
وإن كانت كلماتهم قليلة وتأثرهم كبير  أثنوا على المبادرة  و أبدوا 
رضاهم  وفرحهم وسرورهم  و الدموع في أعينهم والدعاء على 
العظيم  للجزائر والجزائريين موصين خيرا بهذا الوطن  السنتهم 

والمحافظة على حريته وإستقالله فال وطن لنا سواه.
ع.بكريي
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السيارات  توافدت  األولى  الصباح  ساعات  ومنذ 
واليات  من  العديد  لترقيم  الحاملة  الحافالت  وكذا 
كالجزائر  للوالية  المجاورة  السيما  الوطن, 
على  بومرداس,  و  الشلف  و  تيبازة  و  العاصمة 
بالحلة  تزينت  التي  السياحية  الشريعة  منطقة 
البيضاء عقب التساقط الكثيف للثلوج, األمر الذي 
حركة  لتنظيم  األمنية  المصالح  تدخل  استدعى 
المرور لضمان السيولة المرورية, كما الحظت /
للعائالت على  الكبير  التوافد  وأج. و في ظل هذا 
مرتفعات الشريعة, شهد الطريق الوطني رقم 37 
مروريا,  انسدادا  الشريعة  و  البليدة  بين  الرابط 
وتوقف  األمطار  تساقط  تواصل  ظل  في  خاصة 
عمل المصعد الهوائي, حيث تتواجد مصالح الدرك 
المواطنين  مساعدة  و  لتنظيم  بالميدان  الوطني 
بالمناظر  للتمتع  السياحية  المنطقة  هذه  بلوغ  على 

الطبيعية التي زادتها الثلوج المتساقطة جماال. 
و بأعالي الشريعة, تجمعت العائالت على حواف 
أشجار  زينتها  التي   37 رقم  الوطني  الطريق 
الصنوبر و األرز األطلسي المثقلة بالثلوج و كذا 
نادي التزحلق الذي يعد الساحة المفضلة للعائالت 
للعب بالثلج و ممارسة هواية التزحلق على الثلوج 
و أخذ الصور التذكارية. و في هذا الصدد, أكد أحد 
زوار هذه المنطقة القادم رفقة عائلته الصغيرة من 
والية الشلف, أن إصرار إبنيه البالغين من العمر 
أجبره  الشريعة  مرتفعات  لزيارة  سنة   14 و   12
على تنفيذ طلبهما بالرغم من تخوفه من االزدحام 
عند  الجبلية  المنطقة  هذه  تشهده  الذي  المروري 

تساقط الثلوج, خاصة عند عطلة نهاية األسبوع.
و ألجل ذلك, حرص على بلوغ مرتفعات الشريعة 
االنسداد  لتفادي  األولى  الصباح  ساعات  خالل 
للمصالح  الميداني  بالتواجد  مشيدا  المروري, 
على  المتوافدة  المركبات  تنقل  لتسهيل  األمنية 
المنطقة لضمان السيولة المرورية خاصة في ظل 

انتشار الضباب الذي يعيق الرؤية.
أقاربها  رفقة  كانت  أخرى  شابة  عبرت  بدورها 
الكبيرة  فرحتها  والمنحدرة من والية وهران عن 
بزيارة جبال الشريعة ألول مرة, مشيدة بالمناظر 
تعد  التي  المنطقة  هذه  بها  تزخر  التي  الطبيعية 
الحياة  ضغوطات  من  للهروب  األمثل  الوجهة 
اليومية, حيث حرصت, على غرار باقي الزوار, 

على أخذ الصور التذكارية.
الثلوج  بعودة  المنطقة  سكان  استبشر  جهتهم,  من 
تأخر  بسبب  الجفاف  من  تخوفهم  بعد  واألمطار 
من  السابع  العقد  في  شيخ  غرار  على  سقوطها, 
عمره كان رفقة حفيده و الذي اغتنم فرصة التوافد 
الكبير للزوار لبيع "المحاجب" و "خبز المطلوع" 
شباب  من  العديد  شأن  شأنه  بكثرة,  المطلوب 

المنطقة.

 اإجراءات ا�ستباقية

 ل�سمان اأمن و�سالمة الزوار 

بالبليدة مختلف  الجبلية  الشريعة  بلدية  اتخذت  وقد 
هذه  زوار  استقبال  تنظيم  شأنها  من  التي  التدابير 
المنطقة السياحية  وأوضح رئيس المجلس الشعبي 
مرتفعات  أن  وأج  ل/  سماعيلية  سمير   ، البلدي 
الشريعة السياحية و منذ حلول فصل الشتاء ارتدت 
المعتبر  التساقط  عقب  البيضاء  حلتها  مرة  ألول 
تسطير  إلى  المعنية  المصالح  دفع  مما  للثلوج 
المنطقة  زوار  استقبال  بتنظيم  خاص  مخطط 
األسبوع من  نهاية  توافدهم خالل عطلة  المرتقب 

مختلف واليات الوطن.
القائمون على  لها  التي أولى  النقاط  ومن بين أهم 
األمنية  األجهزة  غرار  على  المخطط  هذا  إعداد 
المدنية،  الحماية  و  العمومية  األشغال  مديريتي  و 
أهمية كبيرة تنظيم سير المركبات و مكان توقفها 
لتفادي غلق الطرق المؤدية لمرتفعات الشريعة و 
ضمان السيولة المرورية. و في هذا الصدد ، يتم 
توجيه القاطنين أو القادمين إلى مرتفعات الشريعة 
من المنطقة الشرقية نحو الطريق الوالئي رقم 49 
الضغط  لتخفيف  الشريعة  و  تاباينات  بين  الرابط 
البليدة  بين  الرابط   37 الوطني رقم  الطريق  على 
السير  تتوقف به حركة  الذي غالبا ما  الشريعة  و 
على  توقفها  و  للمركبات  الكبير  التوافد  بسبب 
بين  الرابط  المسلك  فتح  على  العمل  ويتم  حوافه. 
أمام  الكبير"  "سيدي  منطقة  و  علي"  "بن  منطقة 
االختناق  تفادي  في  الراغبين  البليدة  مدينة  سكان 
المروي الذي غالبا ما يشهده الطريق الوطني رقم 
37 خاصة عند تساقط الثلوج و تزامنها مع عطلة 

نهاية األسبوع ، وفقا  لسماعيلية. 
كما أشار ذات المسؤول إلى أن المصعد الهوائي 
العمل  عن  متوقف  البلدية  و  الشريعة  بين  الرابط 
الركاب الفتا  تتعلق بسالمة  منذ األربعاء ألسباب 

إلى إمكانية استئناف نشاطه قريبا في حالة استقرار 
الوضعية المناخية و توقف تساقط الثلوج و هبوب 
الرياح خاصة مؤكدا حرص مصالحه على "ضمان 
جاهزية" مختلف المرافق الضرورية التي يحتاجها 

زوار هذه المنطقة السياحية من مطاعم و فنادق.
من جهته ، قال مدير األشغال العمومية ، ساليمية 
عبد الكريم، أن مصالحه اتخذت كافة التدابير لفتح 
المعتبر  التساقط  عقب  للشريعة  المؤدية  الطرق 
و  البشرية  اإلمكانيات  مختلف  جندت  و  للثلوج 
المادية المتمثلة في أربعة كاسحات ثلوج باإلضافة 
الى تجنيد المؤسسات العمومية و الخاصة في حالة 
للدرك  االقليمية  الفرقة  أفراد  قام  . كما  الضرورة 
المرور  بتنظيم  بدورهم،    ، بالشريعة  الوطني 
أثناء فتح الطريق الوطني رقم 37 بسبب التساقط 
تفادي  حول  مستعمليه  توعية  و  للثلوج  المعتبر 
و حفاظا  السير  إعاقة  الى  تؤدي  التي  التصرفات 
على سالمتهم ، حسبما علم من هذا الجهاز األمني 
مصلحة  مدير  ذكر   ، السياق  ذات  في   .و 
للحماية  المحلية  بالمديرية  التوثيق  االحصائيات و 
المدنية ، النقيب محمد ناش أن مرتفعات الشريعة 
للزوار  معتبرا  توافدا  الماضي  الخميس  شهدت 
الذين تم منعهم من التوجه إليها من طرف المصالح 
األمنية "حفاظا على سالمتهم من خطر االنزالق 
بسبب تواصل تساقط الثلوج" . و لضمان التغطية 
التي  للشريعة  الصحية  الوحدة  وضع  تم  الصحية 
دخلت حيز الخدمة شهر جوان المنصرم في حالة 
السريع  التدخل  ضمان  قصد  جاهزية  و  تأهب 
ناش  النقيب  ، حسب  حوادث  أية  وقوع  حالة  في 
الذي دعا إلى تفادي الصعود إلى المناطق الجبلية 
استعمال  عدم  و  بالسالسل  مزودة  غير  بمركبات 
بسبب  الصعبة  المسالك  أو  المغلقة  الطرقات 
خطورة االنزالقات المترتبة عن تساقط الثلوج إلى 
المناطق  في  منفردة  بصفة  التجوال  تجنب  جانب 

الجبلية و المسالك الوعرة.

على  تحوز  التي  سكيكدة  والية  تعول 
مخزون سمكي هام، على ميناء واد الزهور 
من أجل ترقية اإلقتصاد المحلي من خالل 
في  حركية  بعث  و  السفن  وخروج  دخول 
الواليات  مختلف  وتموين  األسماك  تجارة 
صيد  تسجيل  تم  حيث  الوطن  أنحاء  عبر 
بهذا  األسماك  أنواع  126 طنا من مختلف 
الميناء بعد حوالي 6 أشهر من دخوله حيز 

الخدمة.
وفي هذا اإلطار، إعتبر مدير الصيد البحري 
بلعكري،  نعيم  بالوالية،  المائيات  تربية  و 
"مقبول  اإلنتاج  هذا  أن  لوأج  تصريح  في 
عبر  الصيد  نشاط  بداية  أن  اعتبار  على   "
مع  تزامنت  و  تدريجية  كانت  الميناء  هذا 
بداية فصل الشتاء الذي يقل فيه نشاط الصيد 

مع  بأن  المسؤول  ذات  وأضاف  البحري. 
مرور الوقت و زيادة سفن الصيد البحري 
منطقة  أن  و  خصوصا  اإلنتاج  سيرتفع 
سمكي  مخزون  على  تحوز  الزهور  واد 
البيضاء،  األسماك  السيما  ><هام<< 
مشيرا إلى أن دخول ميناء واد الزهور حيز 
إنعاش  في  ملحوظ  بشكل  ساهم  االستغالل 
االقتصاد المحلي من خالل دخول وخروج 
السفن و بعث حركية في تجارة األسماك من 
خالل قدوم مركبات نقل منتجات البحر من 

مختلف الواليات.
وبرأي نفس المسؤول، فإن ميناء واد زهور 
سيساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الصيد 
النائية، حيث سيعود  المنطقة  بهذه  البحري 
إنعاش  طريق  عن  بالفائدة  الصيادين  على 

للصيادين  بالنسبة  المحلي خاصة  االقتصاد 
حاجة  في  ذلك  قبل  كانوا  الذين  الصغار 
الثروات  استخراج  من  تمكنهم  مرافق  إلى 
الميناء  البحرية الموجودة. كما سيعمل هذا 
المتعلقة  المحلية  القدرات  تطوير  على 
تشجيع  مع  السياحية  و  المائية  بالموارد 
االستثمار و كذا تقليص نسبة البطالة و فك 
العزلة عن المنطقة، إستنادا لذات المتحدث. 
كما ذكر بلعكري أنه خالل السنوات األخيرة 
استفاد 110 شبان من بلدية واد الزهور من 
البحري  للصيد  التكنولوجي  بالمعهد  تكوين 
وتربية المائيات بالقل في تخصص >بحار 
مؤهل< على أن يتم مستقبال تنظيم دورات 
تكوينية لشباب المنطقة في مختلف الحرف 
البحري على غرار  الصيد  بنشاط  المتعلقة 

محركات  وتصليح  الصيد  شباك  خياطة 
حدة  من  التخفيف  في  سيساهم  ما  السفن 

البطالة.
 اآثار اجتماعية واعدة

 من حيث ا�ستحداث منا�سب عمل

من  المتوقعة  االجتماعية  اآلثار  ومن حيث 
بالوالية  القطاع  مسؤول  قال  الميناء،  هذا 
من  أنجزت  التي  القاعدية  المنشأة  هذه  أن 
طرف مجمع كرواتي-جزائري ستمكن من 
استحداث حوالي 500 منصب شغل مباشر 
و 2000 منصب عمل غير مباشر و ذلك 

بمرور الوقت.
لوالية  البحري  الصيد  مديرية  قامت  كما   
سكيكدة بفتح مكتب لها بميناء واد الزهور 

الخدمات  وتقديم  الصيادين  مرافقة  بهدف 
اإلدارية لهم عن قرب. لإلشارة، فإن ميناء 
بدائرة  الزهور  واد  ببلدية  البحري  الصيد 
أوالد عطية )أقصى غرب سكيكدة( قد دخل 
االنتظار  من  سنوات  بعد  االستغالل  حيز 
شهر جويلية المنصرم، حيث أشرفت والي 
سكيكدة، حورية مداحي، على وضعه حيز 

الخدمة .  
 2017 سنة  إنجازه  أشغال  انتهت  وقد 
بغالف مالي قارب 4 مليار دج، حيث يتسع 
 24 و  جياب   5 منها  سفينة   150 لحوالي 
كما  صغيرة  حرفة   120 و  سردين  سفينة 
يتربع على 2،9 هكتار كأرضية فيما تقدر 

مساحة الحوض ب 3،3 هكتارات. 
�ش.زمو�ش/واج

فيما اتخذت ال�سلطات املحلية اإجراءات

 ا�ستباقية ل�سمان �سالمة وراحة املواطنني 

مرتفعات ال�صريعة ت�صتقطب الزوار 
من كل الواليات للتمتع مبناظر الثلوج

ا�ستقبلت مرتفعات ال�سريعة بولية البليدة منذ  اأم�ش الأول تزامنا مع نهاية الأ�سبوع اأعدادا كبرية من الزوار الذين توافدوا 

عليها للتمتع باملناظر الطبيعية التي ت�ستهر بها هذه املنطقة التي زادتها جمال الثلوج املرتاكمة على اأ�سجار الأرز الأطل�سي.

�سكيكدة:  

ميناء ال�صيد اجلديد لواد الزهور ... حمرك اأ�صا�صي لتحريك عجلة التنمية باملنطقة



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

على نوع الب�سرة كالتايل:

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

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

التأثير على رطوبة البشرة.
غسول  باستعمال  يوصى  الدهنية:  البشرة   

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

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

غسوٍل معتدٍل غير قاٍس على البشرة.
بادريشيا  الدكتورة  تنصح  الحساسة:  البشرة   
بانسال باستعمال غسوٍل خاٍل من المعطرات أو 
الكحول، ويفضل استخدام غسول يحتوي على 
كما  األخضر،  الشاي  أو  أوالصبار،  البابونج، 
يجب تجنب الغسول الذي يحتوي على حمض 
وحمض  الساليسليك،  وحمض  الجليكوليك، 
 الليبويك، فهي تعمل على تهيج البشرة الحساسة.

07الأحد  22 جانفي 2023 املـوافق لـ 30 جمادى الثانية 1444هـ جمتمع

 www.elraed.dz

المدة  هذه  تكون  وقد  دقيقة،   20-10 بين  تتراوح  للقيلولة  المثالية  فالمدة 
فإّن  عام،  وبشكٍل  بأمراض،  المصابين  واألشخاص  لألطفال  أطول 
الحصول على قيلولة مناسبة خالل اليوم يفيد في جوانب ِعدة، وفيما يأتي 

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

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

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

عام 2015م، وأّن قلة النوم لها أثر معاكس.

جمال ور�شاقة

متى يظهر احلمل؟

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

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

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

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

بهرمون الحمل.

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

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

املتعّلقة بالق�ساء على رائحة العرق:

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

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

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

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

أفضل طريقة للتخلص من الروائح العالقة بالمالبس.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

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

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

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

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

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

شجاعتهم للقيام بأمور مختلفة ستزيد لديهم.

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

القيلولة يعّد العامل الأ�سا�سي الذي يحّدد مدى فعاليتها وفائدتها للج�سم، اإذ يجب اأن ل تكون طويلة جًدا 

بحيث متتد ل�ساعات، ول ق�سرية جًدا فال تتجاوز 5 دقائق فقط.

طريقة اختيار الغ�شول املنا�شب للب�شرة



تقدمت إدارة نادي جوفنتوس، أمس، بطعن على 
الخاص  الفيدرالية،  المحكمة  الصادر عن  القرار 
بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري اإليطالي 

للموسم الحالي.
جوفنتوس  فإن  إيطاليا"،  "فوتبول  لموقع  ووفًقا 
طعن على قرار خصم النقاط لدى مجلس الضمان 
الرياضي، وفًقا للبنود الخاصة بقانون الرياضية.

قراًرا  أصدرت  قد  الفيدرالية  المحكمة  وكانت 
رصيده  من  نقطة   15 بخصم  اليوفي  بمعاقبة 
بالمكاسب  تتعلق  قضايا  بسبب  الكالتشيو،  في 

الرأسمالية للسيدة العجوز.
باراتيتشي  فابيو  إيقاف  المحكمة،  قررت  كما 
وتوتنهام  لجوفنتوس  السابق  الرياضي  المدير 
الحالي، لمدة سنتين ونصف، فيما تم إيقاف أندريا 
المدير  وأريفابيني  السابق،  النادي  رئيس  آنييلي 
الرياضي لمدة سنتين، كما تم إيقاف بافيل نيدفيد 

نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.
البيانكونيري  رصيد  من  نقطة   15 خصم  ومع 
نقطة،   37 برصيد  الثالث  مركزه  الفريق  يفقد 
ويتراجع للمركز العاشر بـ22 نقطة، وبات بعيًدا 
عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فرنسي،  تقرير صحفي  تحدث  أخرى،  جهة  من 
أمس عن حقيقة اقتراب زين الدين زيدان المدير 

لصالح  التوقيع  من  مدريد،  للاير  السابق  الفني 
شاربونييه  ليونيل  زعم  أن  وسبق  جوفنتوس، 
المدرب  بأن  زيدان،  الدين  لزين  السابق  الزميل 

الفرنسي قد يدرب النادي في خطوته المقبلة.
فإن  الفرنسية،   "10 سبورت  "لو  لشبكة  ووفقا 
المدرب  عن  التخلي  تنوي  ال  جوفنتوس  إدارة 
ماسيميليانو أليغري، إال في نهاية الموسم الحالي، 
وأشارت إلى أن زيدان مجبر على انتظار قرار 
تدريب  أراد  إذا  المقبل،  جوان  شهر  في  الفريق 

السيدة العجوز في الموسم الجديد.
الوكاالت

ريا�ضياالأحد  22 جانفي 2023 املـوافق لـ 30 جمادى الثانية 1444هـ08

 www.elraed.dz

�سيتم حجزها اإلكرتونيا 

الفيفا تطرح
 تذاكر مونديال الأندية

اأم�س  اأول  م�ساء  انطلقت 

مونديال  تذاكر  بيع  عملية 

انطالقه  املقرر  الأندية، 

فيفري  مطلع  املغرب  يف 

ملعبني  اختيار  املقبل. ومت 

البطولة،  هذه  لحت�سان 

ومولي  طنجة  ملعبا  وهما 

الرباط،  يف  اهلل  عبد 

واأ�سارت الفيفا، يف بيان، اإىل 

4 تذاكر.  و�سيتم حجز التذاكر  اأكرث من  اأنه ل يحق لأي �سخ�س اقتناء 

اإلكرتونيا، على اأن يتم �سحبها من نقاط مبدن خمتلفة، مثل الدار البي�ساء 

والرباط و�سال وطنجة. 

 و�سيمثل الوداد البي�ساوي الكرة املغربية يف املونديال، كما �ستعرف هذه 

والأهلي  الإ�سباين  مدريد  وريال  الربازيلي  فالمنغو  م�ساركة  الن�سخة 

امل�سري والهالل ال�سعودي واأوكالند �سيتي النيوزيالندي و�سياتل �ساوندرز 

الأمريكي.

الوكاالت

بعد املواجهة التي جمعتهما يف مو�سم الريا�س

مي�سي ي�ستعني برونالدو
 لك�سر رقم قيا�سي

جنم  مي�سي  ليونيل   ا�ستغل 

جريمان،  �سان  باري�س 

كري�ستيانو  مع  مقابلته 

يف  الن�سر،  جنم  رونالدو، 

عن  للبحث  الريا�س؛  مو�سم 

اإجناز قيا�سي.ووفًقا ل�سحيفة 

جريمان  �سان  فاإن  "ماركا"، 
عر�س قم�سان لعبي الفريق 

والتي  علني،  مزاد  يف  للبيع 

مو�سم  يف  الالعبون  ارتداها 

الريا�س، واأ�سارت اإىل اأن مباراة �سان جريمان �سد جنوم الن�سر والهالل، 

بني  الأخرية  املبارزة  تكون  قد  واأنها  خا�سة  كبرية،  ب�سعبية  حظيت 

يف  للبيع  القم�سان  لعر�س  املبدئي  الرقم  اأن  ورونالدو.واأو�سحت  مي�سي 

املزاد يكون 89 يورو، لكن قمي�س مي�سي و�سل �سعره حتى الآن اإىل 25 األف 

يورو.وذكرت اأن املزاد م�ستمر ملدة اأ�سبوع، ما يعني اإمكانية ك�سر قمي�س 

مي�سي يف مواجهته مع رونالدو، للرقم القيا�سي كاأغلى قمي�س يف تاريخ 

الربغوث.وك�سفت ال�سحيفة، اأن الرقم القيا�سي يبلغ 47 األف دولر، �سبق 

اأن دفعهم م�سجع �سيني للح�سول على قمي�س �سابق لليونيل مي�سي.

الوكاالت 

يف �سعيه ل�ستعادة ثقة 

جماهريه يف الدوري الإ�سباين

ريال مدريد يعول على بن زمية 
للإطاحة باأتلتيك بلباو 

مدريد  ريال  فريق  يدخل 

يف  بلباو  اأتلتيك  �سد  مباراته 

الدوري الإ�سباين اليوم بهدف 

بعد  جماهريه  ثقة  ا�ستعادة 

�سل�سلة من النتائج املخيبة.

مدريد  ريال  عودة  ومنذ 

انتهاء  بعد  الكروي  للن�ساط 

2022 يف  فعاليات كاأ�س العامل 

املا�سي  دي�سمرب   18 يف  قطر 

مقنعة.وفاز  اأداءات  اأن�سيلوتي  كارلو  الإيطايل  املدرب  رجال  يقدم  ل 

اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  نهائي  ثمن  يف  فياريال  على   2-3 موؤخراً  مدريد  ريال 

بف�سل هدف لداين �سيبايو�س قبل 4 دقائق من النهاية، وقبلها خ�سر 3-1 

يف  مدريد  ريال  الإ�سباين.و�سيعتمد  ال�سوبر  كاأ�س  نهائي  يف  بر�سلونة  من 

ال�سجل املميز ملهاجمه الفرن�سي كرمي بن زمية، الذي  اليوم على  مباراة 

�سجل  خ�سم  اأكرث  وهو  بلباو،  �سد  �سابقة  مواجهة   27 يف  هدفًا   18 �سجل 

ليون  اأوملبيك  من  قادمًا  مدريد  ريال  اإىل  انتقاله  منذ  الالعب  �سباكه  يف 

الفرن�سي يف �سيف 2009.و�سجل بن زمية 13 هدفًا يف مرمى بلباو مبلعب 

مباراة  يحت�سن  الذي  ماميز  �سان  ملعب  يف   5 مقابل  برينابيو  �سانتياغو 

الإ�سباين  وال�سوبر  الإ�سباين  الدوري  ببطولتي  الأهداف  وجاءت  اليوم، 

فقط، لكنه مل ي�سارك �سده مطلقًا يف كاأ�س ملك اإ�سبانيا، حيث غاب عن 

ربع  يف   1-0 املريينغي  خ�سرها  التي  املا�سي،  املو�سم  الفريقني  مواجهة 

النهائي ب�سبب الإ�سابة.ومنذ عودة ريال مدريد للمباريات عقب نهاية 

 6 يف  اأهداف   5 ت�سجيل  عرب  الفرن�سي  املهاجم  تاألق   2022 العامل  كاأ�س 

مباريات بكل البطولت، حيث �سجل هديف فوز ريال مدريد 2-0 على بلد 

اأمام  1-2 و3-1  اأول لقاء بعد التوقف، ثم هدفني يف خ�سارتي  الوليد يف 

فياريال يف الدوري وبر�سلونة يف نهائي كاأ�س ال�سوبر، بالإ�سافة لهدف يف 

�سباك فالن�سيا يف ن�سف نهائي ال�سوبر.

الوكاالت 

كأس  بلقب  الفوز  من  كلوب  راسينغ  نادي  تمكن 
السوبر األرجنتيني الدولي لكرة القدم، في نسختها 
بوكا  على  أمس،  أول  انتصاره،  إثر  األولى، 
جونيورز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة 

التي جمعت بينهما في اإلمارات.
لبوكا  األول  الهدف  رونكاليا  فاكوندو  وسجل 
يوهان  الكولومبي  عادل  بينما  الـ16،  الدقيقة  في 
يسجل  أن  قبل  الـ19،  الدقيقة  في  كاربونيرو 
ركلة  من  لراسينغ  الفوز  هدف  بيوفي  غونسالو 

جزاء في الدقيقة الـ98 من عمر المباراة.
باللقب  الفوز  من  راسينغ  تمكن  االنتصار،  وبهذا 
الثاني تواليا على حساب بوكا، بعدما هزمه بنفس 
النتيجة 2-1 وسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ117 

من الشوط االضافي الثاني، في طريقه لنيل كأس 
األبطال في نوفمبر الماضي، بعد مباراة مثيرة لم 
تستكمل وشهدت طرد عشرة العبين من الفريقين، 

بينهم سبعة من بوكا.
بين  الحامية  بالمنافسة  حافاًل   2022 عام  وكان 
لقب  جونيورز  بوكا  نادي  أحرز  حيث  الفريقين، 
خصمه  عن  نقطتين  بفارق  األرجنتيني  الدوري 
هدية  إلى  احتاج  بعدما  الوصيف،  كلوب  راسينغ 
ثمينة من منافسه التاريخي ريفر باليت، الذي هزم 
راسينغ في الجولة األخيرة من المسابقة المحلية، 
الدوري  بلقب  األرجنتينية  العاصمة  قطب  ليتوج 

للمرة الخامسة والثالثين في تاريخه.
الوكاالت 

زيدان جمرب على انتظار نهاية املو�سم اإذا اأراد تدريب اليويف

ديباي كلف 

خزينة الروخيبالنكو�س 

ثالث ماليني اأورو

اأتلتيكو مدريد 
يتعاقد مع لعب 

بر�سلونة لثلث موا�سم 
توصله  مدريد  أتلتيكو  نادي   أعلن 
العبه  لضم  برشلونة  مع  التفاق 
مدته  بعقد  ديباي  ممفيس  الهولندي 
الموسم حتى صيف  موسمين ونصف 

.2025
إلى  انتقاله  عقود  على  ديباي  ووقع 
اجتاز  أن  بعد  مدريد  أتلتيكو  صفوف 
المدينة  في  بنجاح  الطبي  الكشف 

الرياضية لنادي "الروخي بالنكوس"
وكان ديباي البالغ من العمر 28 عاما، 
يوم  مدريد  أتلتيكو  تدريبات  في  ظهر 
في  شارك  حيث  الماضي،  الخميس 
المران مع بقية الالعبين بعد الحصول 
قرب  مع  خاصة  برشلونة،  إذن  على 
الطرفين،  بين  المفاوضات  ختام 
صفقة  أن  صحفية  تقارير  وكشفت 
الهولندي كلفت خزائن  الالعب  انتقال 
يورو،  ماليين   3 نحو  مدريد  أتلتيكو 
كمتغيرات. يورو  مليون  إلى  إضافة 
صفوف  إلى  انضم  ديباي  أن  يذكر 
مجاني  بشكل   2021 برشلونة صيف 
قادما من نادي ليون الفرنسي، وسجل 
في  "البلوغرانا"  بقميص  هدفا   12

الموسم الماضي 2022-2021.
الوكاالت

را�سينغ يهزم بوكا جونيورز 
ويتوج بلقب كاأ�س ال�سوبر الأرجنتيني

اإدارة جوفنتو�س تطعن يف قرار 
خ�سم 15 نقطة من ر�سيد النادي

بعد تتويجه بكاأ�س خليجي 25 يف الب�سرة

اآلف امل�سجعني العراقيني ي�ستقبلون منتخبهم يف بغداد
 استقبل أكثر مما يقارب 80 ألف عراقي منتخب "أسود 
الرافدين" المتوج بقلب بطولة خليجي 25، بعد عودته 
مدينة  من  قادما  بغداد  العاصمة  الى  أمس  أول  مساء 
البصرة جنوب البالد التي استضافت البطولة.واحتشد 
االحتفاالت وسط  ساحة  في  العراقي  المنتخب  أنصار 
العراق  لمناسبة فوز  احتفالية  بغداد بمظاهر  العاصمة 
بلقب لبطولة بعد انتظار دام 35 عاما.وأحرز المنتخب 
العراقي لقبه الرابع بعد فوزه المثير على منتخب عمان 
في الوقت بدل الضائع من الشوط االضافي الثاني 2-3 
الدولي.ونقل  البصرة  ملعب  على  النهائية  المباراة  في 
العراقية  والرياضة  الشباب  لوزارة  الرسمي  الموقع 

عن الوزير احمد المبرقع قبل وصول طائرة المنتخب 
التتويج سيخلدها  ليلة  ان  بغداد  العاصمة  الى  العراقي 
االنساني  بفحواها  كبيرة  تاريخية  "ليلة  بأنها  التاريخ 

والجماهيري"
الرسمية  المنصة  من  العراقي  المنتخب  العبو  وحيا 
كأس  يحملون  وهم  االحتفاالت  ساحة  في  الشرفية 
واالنصار  المشجعين  من  اآلالف  عشرات  البطولة، 

المحتشدين.
ووصل اعضاء المنتخب الى مطار بغداد الدولي مساء 

أول أمس على متن طائرة خاصة قادمة من البصرة.
الوكاالت

يف ن�سختها الأوىل التي لعبت يف الإمارات
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ريا�ضي
تراأ�س اجتماعا تقنيا تن�سيقيا لمتابعة الم�شروع

الوزير بلعريبي ي�أمر  بت�سريع
 �أ�شغال م�سروع ملعب الدويرة

ترأس محمد طارق بلعريبي 
والعمران  السكن  وزير 
والمدينة أمس بمقر الوزارة، 
اجتماعا تقنيا تنسيقيا لمتابعة 
الدويرة،  ملعب  مشروع 
تعليمات  خالله  أسدى 

بتسريع وتيرة االنجاز.
هذا  خالل  التطرق  وتم   
االجتماع إلى أشغال التهيئة 
بلغت  والتي  الخارجية 
واالنتهاء   ،80% نسبتها 
الصرف  قنوات  أشغال  من 
على  الملعب  داخل  الصحي 

أن يتم ربط القناة الرئيسية للملعب بقناة الصرف العمومية، وباإلضافة إلى ذلك، 
وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فقد تم التطرق إلى إنجاز المصاعد، حيث تم 

االنتهاء من وضع الهياكل وسيتم الشروع في تثبيت المحركات.
القيادة  لمركز  الزجاجية  الواجهة  استكمال  بضرورة  بلعريبي  الوزير  وأمر   
والتي بلغت نسبة األشغال بها %75، كما أسدى تعليمات بضرورة االنتهاء من 
الدراسات وتحضير جميع المعدات الالزمة ألشغال التيار المنخفض، وبالنسبة 
للتيار العالي فقد انتهت جميع الدراسات كما أن المعدات جاهزة بنسبة 100%، 

وهنا أمر الوزير برفع وتيرة العمل.
 وفيما يخص عملية تركيب الكراسي فقد بلغت نسبة %20، وبهذا الشأن أمر 
الوزير المؤسسة المكلفة بتسريع العملية والتأكيد على ضرورةاستكمال األشغال 
أمر  فقد  الدويرة،  ملعب  ميدان  ألرضية  وبالنسبة  يوما،   30 يتعدى  ال  أجل  في 
جوانب  تزفيت  تسريع  وكذا  الملعب  أرضية  سطح  فوق  الرملية  الطبقة  بوضع 

الملعب.
ق.ر

باليلي يك�سف عن العديد  

من خبايا م�سيرته الكروية ويوؤكد

»نلعب مع من �أجل الفوز ال غير  
وهدفي في مرمى �لمغرب هو �لأف�شل«

يوسف  الجزائري  الدولي  جدد    
مستعد  أنه  على  تأكيده  باليلي 
فوز  سبيل  في  مجهوداته  كل  لتقديم 
عن  وتحدث  الوطني،  المنتخب 
أن  إلى  مشيرا  الكروية،  مسيرته 
هدفه في مرمى منتخب المغرب في 
هو  المحليين  لالعبين  العرب  كأس 

األجمل على األطالق.
ليغ  »فري  لقناة  باليلي،  وصرح   
1« أمس: »اللعب للمنتخب الوطني 
للجمهور  شيء  كل  تقديم  يتطلب 
أجل  من  نلعب  ولهذا  الجزائري، 
فرحة  أجل  من  كان  العرب  وكأس  إفريقيا  أمم  بكأس  والتتويج  الغير،  الفوز 

الجمهور الجزائري«.
 كما عبر باليلي، عن ثقته في إمكانياته، وكونه واحد من أكبر األسماء في الكرة 
اإلفريقية: »نعم أنا أعي بمسؤولية أنني من أكبر األسماء في كرة القدم اإلفريقية 
وهذا شيء عادي بالنسبة لي، سأقدم أفضل ما لدي مع نادي أجاكسيو قبل مغادرة 
والمان  إسبانيا،  في  مدريد  ريال  أحب  اإلسبانية،  الليغا  وتستهويني  النادي،  هذا 
سيتي في إنجلترا، ألنه فريق جيد من الجانب التكتيكي، باإلضافة لوجود زميلي 

رياض محرز«.
 وكشف ذات المتحدث، عن العديد من الخبايا المتعلقة بمسيرته الكروية: »لعبت 
في مولودية وهران، بعدها انتقلت للترجي التونسي، كان لدي اتصال من نادي 
كان الفرنسي، وقدم مسيرو النادي لوهران وقدموا لي عرض وقاموا بتخصيص 
الرقم 10 لقميصي، قمت بمشاورة والداي، كان سني حوالي 16 سنة، وقلت لهما 
يتحصال  لم  والداي  ألن  العرض  رفضت  ألوروبا،  أذهب  ولن  بجانبكما  سأبقى 

على الفيزا«
 وواصل باليلي: »هدفي في مرمى المنتخب المغربي بربع نهائي كأس العرب 
يحولها  أن  وقبل  أمتار،  الستة  كرة  مبولحي  سدد  عندما  مسيرتي،  في  األجمل 
المدافع الخصم برأسه، الحظت خروج الحارس عن مرماه، فقررت التسديد من 

بعيد«.
ق.ر

�سالحه الت�شعيد ومقاطعة التدريبات

من��سرو نانت يع�ر�سون التع�قد مع ديلور
أندي  الجزائري  الدولي  يواصل   
فرنسا،  في  الحدث  صناعة  ديلور، 
نادي  جماهير  بين  المرة  وهذه 
التعاقد  من  قريبا  بات  الذي  نانت، 
معه، فيما واصل الالعب مقاطعته 
له  للسماح  نيس  ناديه  لتدريبات 

بالرحيل.
أزمات  عدة  في  دخل  ديلور  ودخل 
ويتمسك  مؤخرا،  نيس  نادي  مع 
بالرحيل عن صفوفه قبل نهاية فترة 
أن  بعد  الحالية،  الشتوية  االنتقاالت 

طالب بزيادة راتبه دون جدوى.
وأعدت مجلة »لوكوتيديان سبورت« الفرنسية تقريرا مطوال، تناولت فيه وجود 
بسبب  ديلور  أندي  مع  التعاقد  لفكرة  نانت،  مشجعي  من  العديد  بين  معارضة 
»كثرة أزماته خارج الملعب مع ناديه ومنتخب الجزائر«، وأكدت أن مشجعي 
»الكناري« يرون أن ديلور ال يتردد في »الخيانة« من أجل مصلحته الشخصية.

واستشهد جمهور نيس بتصريحات سابقة تخص لوران نيكوالن رئيس مونبيليه 
الفرنسي، الذي أكد أن »أندي متقلب المزاج، وال يمكن التنبؤ بالخطوات التي 
يمكن أن يقوم بها«، واستحضر الجميع األزمة التي عاشها ديلور مع بلماضي 

مدرب، عندما استبعده من كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ق.ر

 ق.ر

العبي  من  عدد  تألق  أن  يبدو 
تحت  المحلي  الوطني  المنتخب 
جمال  الوطني  الناخب  أعين 
األبواب  لهم  سيفتح  بلماضي 
المنتخب  لفائدة  اللعب  أمام 
األول، حسبما تداولته العديد من 

المصادر المطلعة أمس.
أمم  بطولة  منافسات  وتشهد   
لعدد  الفتا  تألقا  للمحليين،  أفريقيا 
الوطني  المنتخب  العبي  من 
األضواء  خطفوا  الذين  المحلي، 
خالل دور المجموعات من عمر 

المسابقة.

أمس  إعالمية  مصادر  وتحدثت   
للمحليين  منتخب  من  نجوم  أن 
يطرقون باب الفريق األول خالل 
فترة التوقف الدولي المقبلة، ومن 
بينهم مهاجم اتحاد العاصمة أيمن 
محيوص الذي فرض نفسه كأحد 
من  الحالية  النسخة  نجوم  أبرز 
بطولة الشان، وهو ما جعله محل 
المتابعين  جانب  من  كبيرة  إشادة 
والنقاد، من خالل تسجيله لهدفي 
ليبيا  مباراتي  خالل  الخضر 
كبير  بشكل  وإسهامه  وأثيوبيا، 
في التأهل إلى الدور ربع النهائي 
الخضر  ومعاناة  المنافسة،  من 

قلب  مركز  في  كبيرة  أزمة  من 
مردود  تراجع  ظل  في  الهجوم، 
سليماني وبونجاح وفشل عمورة 

في الحصول على ثقة بلماضي.
الدين  حسام  قدم  جهته،  من 
بلوزداد  شباب  العب  ميريزيق 
مباراتي  خالل  قوية  مستويات 
ضمن  أيضا،  وأثيوبيا  ليبيا 
من  األولى  المجموعة  منافسات 
من  كبير  عدد  ويجمع  البطولة، 
لعب  على  قدرته  على  المتابعين 
في  »الخضر«  مع  كبيرة  أدوار 
الفترة المقبلة، خاصة وأنه يمتاز 
بقدرته الفائقة على القيام باألدوار 

خط  في  والهجومية  الدفاعية 
يتواجد  أنه  إلى  إضافة  الوسط، 
فرنسية  أندية  عدة  رادار  على 
تترقب الفرصة المناسبة من أجل 

التعاقد معه.
قندوسي  أحمد  أكد  جانبه،  من   
العب وفاق سطيف من جديد أنه 
واحد أبرز نجوم البطولة الوطنية، 
حيث تألق خالل منافسات »شان 
2022«، ويتواجد ضمن القائمة 
المختصرة لالعبين الذين يتابعهم 
للمنافسات  استعدادا  بلماضي، 
المقبلة وخاصة تصفيات كأس أمم 

أفريقيا »كوت ديفوار 2023«.

أكد جهيد زفيزف رئيس االتحادية الجزائرية 
الجزائر  ملف  عن  الدفاع  عزمه  القدم  لكرة 
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  منافسات  الستضافة 
الجزائري  الملف  بان  موضحا   ،2025
المنافسة  تنظيم  بشرف  للفوز  األقرب  يعتبر 
اإلفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على 

استغالل نجاح الشان لدعم ملفها.
وأوضح رئيس الفاف في تصريحات إذاعية: 
»الجزائر وضعت ملفا حقيقيا وقويا الحتضان 
نقطة   63 يخص   2025 أفريقيا  كأس 
وبمشاركة 15 قطاعا، نحن واثقون أن ملفنا 
المكتب  ثقة  كذلك  وسينال  الملفات  أقوى  من 

التنفيذي لالتحاد األفريقي لكرة القدم«.
باتريس  الجنوب أفريقي  زيارة  وبخصوص   
»بكل  زفيزف:  قال  االخيرة،  موتسيبي 
وأعضاء  موتسيبي،  الكاف  رئيس  صراحة 
إمكانيات  من  وجدوه  ما  يصدقوا  لم  مكتبه، 
أفريقيا  أمم  كأس  دورة  إلنجاح  مسخرة 
للمحليين«، وواصل: »لقد تعرضوا للصدمة، 
جاهزا،  كان  شيء  كل  إيجابي،  بشكل  ولكن 
أيام  قبل  تجربته  تمت  براقي  ملعب  حتى 
به،  انبهر  والجميع  البطولة،  انطالق  من 
خاصة  لنا،  يحسب  أمر  هذا  وبخصائصه، 

وأننا نمتلك طموحات كبيرة مستقبال«.
عليه  تتوفر  ما  بأن  أكد  وأضاف: »موتسيبي 
الجزائر، يضاهي ما يمكن أن نجده في بلدان 
أوروبية، كما شدد على وجود وجه تشابه من 
ناحية المرافق وكثرتها، بما كان عليه الحال 

في كأس العالم األخيرة 2022 في قطر«.
وختم ذات المتحدث: »رئيس الكاف، وخالل 
في  بها  بأس  ال  فترة  قضى  الماضية،  الفترة 
حيث  الواليات،  من  العديد  وتفقد  الجزائر، 
دائما،  حاضرة  الالزمة  اإلمكانيات  يجد  كان 
إلنجاح أي محفل كروي من أعلى مستوى«.
ق.ر

للعودة  في  أمال  اليوم،  جديدة  مغامرة  لخوض  سيتي  مانشستر  يتأهب 
واعتالء صدارة البرمييرليغ، والحفاظ على اللقب هذا الموسم، بعدما 
حقق عودة مثيرة واستثنائية وقلب تأخره إلى فوز كبير أمام توتنهام 

هوتسبير األسبوع الماضي.
رياض  الجزائري  الدولي  جانب  من  ملحوظا  تألقا  المباراة  وشهدت 
محرز، الذي سجل هدفين وصنع آخر في رباعية »سبيرز«، ورجح 
فريقه  ستجمع  التي  المباراة  في  أساسيا  مشاركته  البريطاني،  اإلعالم 
اليوم بنادي ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة 21 من البرومييرليغ، 

بقرار من مدربه غوارديوال.
من جهة أخرى، أكد ستيف هوفي، مدافع منتخب إنجلترا السيتي سابقا، 
أن محرز يتسبب في »كوابيس« لمنافسيه في إنجلترا، وصرح للقناة 
الرسمية للنادي: »محرز أحد أسوأ كوابيس المدافعين في إنجلترا، لقد 
كان العرض األخير أمام توتنهام رائعا جدا في الشوط الثاني، عندما 
تشاهد رياض يركض تجاهك ال تعرف تماما أين سيذهب، ألنه قادر 
على التوجه يمينا أو شماال، كما أن لديه القدرة على التوغل في العمق.. 

إنه يمتلك األسبقية«.
فإن  إليها  التوجه  ينوي  التي  المنطقة  تعرف  عندما  »حتى  وواصل: 
يجعل  مما  للخلف  تركض  نفسك  ستجد  ألنك  صعبة،  ستكون  مهمتك 
العب،  ألي  كابوس  إنه  البداية  في  قلت  ومثلما  جدا،  معقدة  األمور 
كمدافع، عندما تكون على موعد مع مواجهة محرز وجها لوجه فإنك 

تأمل دوما وجود زميل لك في الخلف، يقوم بالتغطية عليك ومساعدتك 
.«

ق.ر

بلما�سي يتابع المناف�سة باهتمام من المدرجات

اأكد اأن الكاف ورئي�سها منبهرون بما �ساهدوه في ال�شان، زفيزف:

قائد الخ�شر ينال المزيد من الثناء بعد تاألقه امام توتنهام

تاألق �لمحليين في  ال�س�ن
 يفتح لهم اأبواب �لمنتخب �لول

»ملفنا لحت�شان ك�ن 2025 قوي للغاية و�شند�فع عنه للنهاية«

محرز منتظر �أ�شا�شيا �ليوم في مو�جهة ال�سيتي لوفرهامبتون
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واأج

وتواصلت حبات الثلج في السقوط 
إلى غاية الخميس الفارط بمرتفعات 
كل الجهة الشمالية من والية البويرة 

حيث غطت الثلوج العديد من 
القرى, على غرار أقويالل و آث 
حماد وإمسدورار و ايصالن, في 

الوقت الذي سجلت فيه مدن الوالية 
موجة برد شديدة، كما سجل الطريق 
الوطني رقم 33 المؤدي من حيزر 

إلى تيكجدة, تباطؤا في حركة 
السير بسبب اعتماد السائقين الحذر 
الشديد في قيادة سياراتهم خوفا من 

االنزالقات.
ومن جهتها, جندت مصالح الحماية 
المدنية كل الوسائل المادية إلعادة 

فتح العديد من المحاور التي أغلقتها الثلوج. و أوضح 
ضابط بالحماية المدنية, المالزم يوسف عبدات 
لوكالة األنباء الجزائرية،أنه تم تجنيد كاسحات 

الثلوج إلعادة فتح الطريق الوطني رقم 30 الرابط 
بين البويرة و تيزي وزو, على مستوى فج تيزي 

نكويالل الذي أغلقته الثلوج، كما أشار ذات المتحدث 
إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين أغبالو 

)شرق البويرة( و تيزي وزو على مستوى فج 
تيروردا.

وأفاد المالزم يوسف عبدات في السياق بغلق الطريق 
الوطني رقم 33 المؤدي من تيكجدة إلى أسوال 

بسبب تراكم الثلوج منذ مساء أمس بهذه المنطقة 
التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 1400 متر فوق مستوى 

البحر.ولم يفوت نفس المسؤول الفرصة لدعوة 

سكان و زوار المنطقة إلى توخي الحذر خالل هذه 
االضطرابات الجوية و تجنب أي مغامرة محتملة إلى 

مرتفعات جرجرة.
لإلشارة, حاول العديد من الزوار بلوغ محطة تيكجدة 

بسياراتهم دون جدوى , بسبب الثلوج الذي أغلقت 
الطرقات.كما الحظت وأج تواجد مكثف لعناصر 

الدرك الوطني على مستوى الطرق المغلقة لضمان 
سالمة سائقي السيارات.

وشكلت عودة الثلوج إلى تيكجدة بعد عدة أشهر من 
االنتظار, مصدر بهجة كبيرة بالنسبة لعشاق الطبيعة 

, كما أسعدت أيضا كل فالحي المناطق المجاورة 
الذين استبشروا خيرا بها, و قالوا إنها "تبشر بموسم 

فالحي جيد".
واعتبر يوسف , احد منتجي الزيتون بمنطقة صماش 

أن "عودة الثلوج إلى جبالنا بشرى خير ألن غياب 

الثلج في الشتاء يؤثر سلبا على القطاع 
الفالحي"، كما تفاءل كل سكان المنطقة 

خيرا بهذه الثلوج بعدما كان الكثير 
يتخوفون من جفاف محتمل بسبب قلة 

األمطار.
ولم تتردد العائالت, اليوم في الخروج 
رفقة أبنائها في بعض األحيان, للتنقل 

إلى المرتفعات واالستمتاع بأولى ثلوج 
الموسم, من بينها عائلة مصطفى )40 

سنة( الذي التقته وأج رفقة عائلته 
الصغيرة بالقرب من تكجدة. وقال انه في 

انتظار انقشاع الضباب من اجل التقدم إلى 
المرتفعات, معربا عن أمله "أن يكون كل 

شيء على ما يرام".
وبالرغم من ذلك, فضلت العديد من 
العائالت األخرى الرجوع من حيث أتت بسبب 
الثلوج والضباب الكثيف الذي جعل الرؤية شبه 
منعدمة.جدير بالذكر أن الثلوج تساقطت في كل 
الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية للوالية, حيث 

تساقطت كميات معتبرة منها بمناطق المجانة و ديرة 
و المعمورة و سور الغزالن.

تباحثت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
المرأة, كوثر كريكو, عبر تقنية التحاضر عن بعد, 

مع وزيرة التنمية االجتماعية والنوع المجتمعي 
والمرأة والمجموعات الخاصة بجمهورية تنزانيا, 

حول سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي في المجال 
االجتماعي, حسب ما أفاد به, يوم الخميس الفارط, 
بيان للوزارة.وأوضح ذات المصدر أن الوزيرتين 
تناولتا خالل هذه المحادثات "سبل تعزيز أواصر 

التعاون بين الجزائر وجمهورية تنزانيا في المجال 
االجتماعي بما يخدم الفئات المتكفل بها".

واتفق الطرفان -يضيف البيان- على "تنصيب 

لجنة خبراء بين البلدين, من أجل مباشرة العمل 
لتحضير مذكرة تفاهم بما يسمح بتحديد أطر التعاون 

ومجاالته, وتجسيد اإلرادة القوية بين الطرفين في 
تنسيق الجهود وتبادل التجارب والخبرات في مجال 

التنمية االجتماعية".وبهذه المناسبة, استعرضت 
كريكو "التجربة الجزائرية الرائدة في مجال دعم 
الفئات الهشة, من خالل التراتيب واآلليات التي 
يسيرها القطاع أو من خالل الميكانزمات التي 
تعتمدها وكالة التنمية االجتماعية تحت وصاية 

القطاع".
ع.ط

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 367 آخرون بجروح 
في 329حادث مرور جسماني سجل على مستوى 

المناطق الحضرية خالل الفترة الممتدة من 10 إلى  
16 يناير الجاري, حسبما أفادت به, يوم الخميس 

الفارط, حصيلة لمصالح األمن الوطني.وأوضح نفس 
المصدر أنه مقارنة باإلحصائيات المسجلة خالل 

األسبوع الفارط, عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر 
بـ)+48( حادثا, وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ 

)+29( جريحا, مع تسجيل ارتفاع عدد الوفيات بحالة 
واحدة )+1(.

وتشير المعطيات ذات الصلة, أن أسباب هذه الحوادث 

تعود بالدرجة األولى إلى العنصر البشري بنسبة 
تفوق 96% , نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم 
التقيد بمسافة األمان, اإلفراط في السرعة, اإلرهاق 

وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى 
متعلقة بالمركبة.وفي هذا اإلطار -يضيف البيان- تجدد 

المديرية العامة لألمن الوطني دعوتها لمستعملي 
الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي 

الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف 
المواطنين الرقم األخضر 1548 وخط النجدة 17, 

لتلقي البالغات على مدار 24 ساعة.
ع.ط

احلماية املدنية جتند كل الو�سائل لإعادة فتح العديد من املحاور

منطقة تيكجدة بالبويرة تكت�سي 
ردائها الأبي�ض من جديد

عادت الثلوج اأخريا لتغطي مرتفعات ولية البويرة بردائها الأبي�ض ل�سيما 

املحطة املناخية لتيكجدة، حيث ت�ساقطت كميات كبرية من الثلوج منذ يوم 

الأربعاء الفارط لتك�سيها اللون الأبي�ض النا�سع الذي ت�ستهر به يف ال�ستاء.

م�ستغامن  

 ال�سروع يف مراقبة
 البنايات الآيلة لل�سقوط 

شرع رئيس دائرة مستغانم بن عومر فخة بمعية 
منتخبي المجلس البلدي يتقدمهم نائبا الرئيس الحاج 

يوسف بوخاتم والحاج محمد طيفور، إضافة إلى 
ممثل فرقة البناء والتعمير ومحافظ الشرطة في عملية 

مراقبة لشقق البنايات القديمة اآليلة لسقوط وتشكل 
خطرا على المارة وهذا بناءا على عملية تقييم وكذا 

وفق مطالب المواطنين وهذا قصد صيانتها وترميمها 
ولو أن الجزء األكبر، منها تابع للخواص، علما أن 
مدينة مستغانم توجد بها بنايات جد قديمة وبدات في 

التصدع وتحتاج إلى إعادة ترميم، وهذه أولويات 
رئيس الدائرة الذي أكد على ضرورة إعادة النظر في 

المخطط العمراني التهيئة العمرانية والنقل 
مناد حممد

ندوة افتتاحية لـ "اأكادمية 
الوهراين للدرا�سات العلمية 

والتفاعل الثقايف "
انطلقت أمس، الندوة االفتتاحية ألكادمية الوهراني 
للدراسات العلمية والتفاعل الثقافي برئاسة األستاذة 
الدكتورة سعاد بسناسي ومن تنشيط مجموعة كبيرة 

من الدكاترة واألساتذة الباحثين وكذا الفاعلين في 
الحقل الجمعوي من بينهم الشاعرة واإلعالمية وحيدة 

الطيب.
محاضرة الندوة االفتتاحية بعنوان "هندسة الثقافة 

واقتصادية المعرفة رؤية واعدة ألكادمية الوهراني"، 
كانت تحت إشراف البروفيسور عبد القادر شرشار، 

ومن تقديم البروفيسور عبد القادر فيدوح كالهما 
عضو الهيئة العلمية واالستشارية لألكادمية.

وعرف البرنامج أيضا باإلضافة إلى المشاركة 
الفاعلة للجامعة، إسهام قطاع الثقافة والفنون بمداخلة 

لبشرى صالحي مديرة القطاع، المتحف الوطني 
"أحمد زبانة بمداخلة هشام سقال مدير المتحف، وكذا 
مداخلتين للسادة مدراء الجامعة وهران 1 و 2 على 
التوالي البروفيسور مصطفى بلحاكم والبروفيسور 

اسماعيل بالسكا.
م. م

بحثا �سبل تعزيز اجلزائري التنزاين يف املجال الجتماعي

 وزيرة الت�سامن جتري 
حمادثات مع نظريتها التنزانية 

حوادث املرور حت�سد مزيد من الأرواح..

 وفاة 8 اأ�سخا�ض واإ�سابة 367 اآخرين
 باملناطق احل�سرية خالل اأ�سبوع
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اإ�سـهـــار



للفنون  العليا  الوطنية  بالمدرسة  أستاذ  وهو  مجوبي  المالك  عبد  أشاد  قد  و 
الجميلة طيلة أربعين سنة و مدير المدرسة الجهوية بعزازقة, بتدريس الفنون 
معبرا عن رؤيته حول أهمية الفن في المجتمع من خالل سلسلة من األعمال 
المعمارية  للهندسة  الوطنية  "المدرسة  في  المتمثلة  أعماله  تعتبر  الحديثة.و 
والفنون الجميلة" التي تستذكر ثراء التعليم المقدم في هذه المؤسسة المميزة 
الموسيقى والرسم و  الجزائر تستنشق  التي تمثل األمل في رؤية  و "قريبا" 
"قاعة 30"، جزءا من سلسلة أعماله.كما استعرض عبد المالك مجوبي الزخم 

اإلبداعي في مواجهة فترة جائحة كوفيد -19 والقيود المفروضة خاللها.
تمثل  اللوحات  من  العديد  أيضا  التشكيلي  الفنان  قدم  أعماله,  لتطور  تبعا  و 
المناظر الطبيعية الحضرية و أشكال و ألوان تميز لوحته الباردة المصنوعة 
باللونين األزرق والرمادي أين تأتي األلوان الدافئة نادرا إلزعاج الهدوء مثل 

"النار الزرقاء" أو "من النافذة.«

تخرج عبد المالك مجوبي المولود في مدينة سطيف سنة 1947 من مدرسة 
الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة سنة 1973 ليصبح سنة 1979 أستاذا للرسم 

في نفس المدرسة.
و قد عرض أعماله ألول مرة في 1973 في رواق االتحاد الوطني للفنون 
السينغال  غرار  على  البلدان  من  العديد  في  ثم  العاصمة  بالجزائر  التشكيلية 

ومصر وفرنسا وتركيا.
لوحات  على  و  العاصمة  بالجزائر  الحضرية  أعماله  بعض  على  وقع  كما 
جدارية في مؤسسات مختلفة إضافة إلى مشاركته في برنامج تجميل العاصمة 

في عام .2016
اسياخم  امحمد  و  بقاعتي محمد خدة  للزوار  مفتوح  المعرض  هذا  فان  للعلم 

بالمتحف الوطني للفنون الجميلة.
حياة �سرتاح

ينشط منذ أمس أول زهاء 20 شاعرا من مختلف 
الشعبي  الشعر  عكاظية  فعاليات  الوطن  واليات 
التي تحتضن فعالياتها بلدية متليلي )45 كلم جنوب 
غرداية( والتي أعطت إشارة افتتاحها ممثلة وزارة 
الثقافة والفنون, فتيحة تيجيني, بحضور السلطات 

الوالئية.
جمعية  تنظمها  التي  العكاظية,  هذه  من  ويتوخى 
الفن واإلبداع ببلدية متليلي بدعم من وزارة الثقافة 
والفنون ووالية غرداية, المحافظة على واحد من 
المصدر  وهو  الالمادي  للتراث  الغنية  العناصر 
التاريخية  األحداث  السترجاع  ينضب  ال  الذي 
وقيم مجتمعنا, مثلما أوضحت تيجيني, في كلمتها 

اإلفتتاحية.
الشفهي  التراث  "أن  السياق  ذات  في  وأشارت 
يعكس  الواحات  تراث  منه  وخاصة  الجزائري 
والعيش  تفكيرهم,  وطريقة  أجدادنا,  حياة  أسلوب 
ذات  في  مبرزة  اإلجتماعية",  بيئتهم  مراعاة  مع 

على  الحفاظ  في  الشفوي  التراث  "دور  السياق 
الذاكرة الشعبية وهو جزء من تاريخ بلدنا.«

ويرى منظمو هذه التظاهرة الثقافية من جهتهم أن 
العكاظية تهدف إلى "ترقية الفعل الثقافي سيما في 
مجال األدب الشعبي وتعزيز التبادالت الثقافية بين 

شتى  من  الشفهي  الشعبي  الشعر  وهواة  الشعراء 
الثقافي  النشاط  هذا  يرمي  الوطن.«كما  مناطق 
التي  العريقة  األصلية  الثقافة  استدامة  إلى  أيضا 
تراث شفهي  تتوفر على  التي  الجزائر  بها  تزخر 
كما  كتابيا,  و  شفهيا  تربوية  معاني  يحمل  زاخر 
جرى شرحه.وستجوب فعاليات هذه العكاظية التي 
بمناطق  الواحاتية  الفضاءات  األحد  اليوم  تختتم 
مشكلة  والمنصورة,  وزلفانة  وسبسب  متليلي 
بذلك ديكورا صحراويا رائعا يثير مشاعر عشاق 
القصائد  باقة  خالل  من  وذلك  األدبي  النوع  هذا 
ندوة  تنشيط  إلى  باإلضافة  الشعرية,  واألمسيات 
حول "التاريخ من خالل الشعر الشفهي... الدراسة 
الداللية للشعر الشفهي وعلم السميولوجيا في هذا 

التراث", حسب المنظمين. 
متليلي  منطقتي  إلى  سياحية  برمجت جوالت  كما 

وغرداية لفائدة ضيوف هذا الحدث الثقافي.
حياة �سرتاح

تعتبر معركة "البسباسة" التي وقعت رحاها 
في 21 جانفي 1960، بتخوم جبال منطقة 
"قعيقع" بضواحي دار الشيوخ حاليا، محطة 
الثانية،  للمنطقة  الثوري  التاريخ  في  بارزة 

بالوالية التاريخية السادسة.
و سجلت معركة "البسباسة", أو كما ينعتها 
البعض بمعركة "الثلجة", حروفا من ذهب 
قادوا  أشاوس,  لمجاهدين  باسلة  لتضحيات 
كانت  الذي  الفرنسي  العدو  ضد  معركة 

إمكانياته العسكرية تفوق قدراتهم بكثير.
بلقاسم  المجاهد  مع  لوأج  حديث  في  و 
زروال ممن كتب شهادته على هذه الملحمة 
البطولية في كتابه المعنون ب "فرسان..في 
قصدوا  المجاهدين  أن  األولى",  الخطوط 

من  حضر  اجتماع  لعقد  "قعيقع"  منطقة 
قوات  مع  فاشتبكوا  النواحي,  قادة  أجله 
االفالت  من  وتمكنوا  مفاجئ  بشكل  العدو 

وااللتحاق باالجتماع.
المجاهد,  شهادة  حسب  العدو,  أن  غير 
المنطقة  "أرسل طائرة عمودية الستكشاف 
المسالك  عبر  المجاهدين  أقدام  آثار  تتبع  و 
إلى  إشارة  فأرسلت  بالثلوج,  المغطاة 
بوجود  تنذر  بالمنطقة  المحيطة  المراكز 
"قعيقع",  جبل  في  للمجاهدين  كبيرة  قوات 
فحشدت لذلك كل ما لديها من قوات وبدأت 

في تطويق الموقع.«
و في يوم المعركة, شرعت قوات العدو في 
تمشيط المنطقة, غير أنها كانت حذرة أمام 

 )..( الثلوج  تراكم  بسبب  الميدان  انكشاف 
وخالل تقدمهم تبين أنهم لم يستطيعوا تحديد 
مواقعنا, فانتظرناهم حتى وقعوا في مرمى 
الرصاص  من  وابال  عليهم  فأطلقنا  بنادقنا 
وتولت  أمامنا  عساكر  سبعة  منهم  فسقط 

البقية أدبارها هاربة.«
مخابئهم  من  المجاهدون  "خرج  بعدها,  و 
فانكشفت  الفرنسيين,  العساكر  يطاردون 
التي  العمودية  الطائرات  قبل  من  مواقعهم 
كانت تجوب السماء فاستعمل العدو المدفعية 
المكان  أمطرت  التي  المقنبلة  والطائرات 
إلى  ليتحول  والنبالم  القذائف  أنواع  بكل 
الكثير من  فقدنا من جرائه  جحيم ال يطاق 

الرفاق", كما جاء في شهادة المجاهد.

و في تصريح لوأج, وصف األستاذ المسعود 
بمتحف  التاريخي  التراث  محافظ  قيدة  بن 
التاريخية  الواقعة  هذه  بالجلفة,  المجاهد 
التي  المواجهات  "أشرس"  من  "الباسلة", 
وقعت بين جيش التحرير الوطني والقوات 

الفرنسية بالمنطقة الثانية.
المجاهد  البطل  المعركة كل من  قاد هذه  و 
"لكحل"  المدعو  سليماني  سليمان  الرائد 
لقرادة  بلقاسم  منهم  الضباط  من  عدد  رفقة 
وبلقايد  الرق  والطاهر  هللا  جاب  ومخلوف 
بودخيل  وسارية  بلقاسم  وزاغز  الطاهر 

والقليطي الشيخ.
و يقول األستاذ بن قيدة الذي يستند ألغلب 
المصادر والشهادات الحية للمجاهدين الذين 

أن  المعركة,  هذه  في  وشاركوا  عاصروا 
القوات الفرنسية راقبت تحركات المجاهدين 
لبا" وجبل "حواص" وتتبعها  بمنطقة "سن 

إلى غاية "البسباسة شرقا.«
القوات  فيها  كانت  التي  الهجوم  هذا  في  و 
بسالح  مدعمة  وعدة  عددا  أكثر  الفرنسية 
ميدان  ,تحول  الحربي  والطيران  المدفعية 
شهيدا   57 فيه  سقط  جحيم,  إلى  المعركة 
لقرادة  بلقاسم  على غرار  بينهم ضباط  من 
وبلقاسم زاغز ومحمد مزغيش, كما جرح 
لكحل  سليماني  القائد  بينهم  من  آخرين   20
على  فيها  نقل  بليغة  إلصابة  تعرض  الذي 

األكتاف.
حياة. �س
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تعر�ض يف التظاهرة اأعمال تعالج الهجرة، 

التغريات املناخية واإ�سكالية نزوح ال�سكان

"ماطاري�س" يفتتح �أيام 
�لفيلم �لأوروبي باجلز�ئر

 وي�صتقطب �لعا�صميني

الجزائري  للمخرج  "ماطاريس"  الطويل  السينمائي  العمل  افتتح   
األوروبي  الفيلم  أليام  السابعة  الطبعة  فعاليات  حاج،  بن  رشيد 
بالجزائر، التي جرت ليلة الخميس إلى الجمعة الماضية بالجزائر 
العاصمة وعرف حفل االفتتاح حضور مخرج العمل وسط تجاوب 
الجمهور بقاعة سينماتيك الجزائر.وحضر حفل افتتاح هذه الطبعة، 
المنظمة تحت شعار "هجرة وتنقل األشخاص عبر العالم"، سفير 
االتحاد األوروبي بالجزائر توماس إيكرت وممثل المنظمة الدولية 
للهجرة بالجزائر باولو جوزيبي كابوتو وعدد من الفنانين ومهنيي 
األوروبي  الفيلم  أليام  السابعة  الطبعة  الطلبة.وتنظم  وكذا  السينما 
بالجزائر إلى غاية 26 جانفي الجاري بكل من العاصمة وبجاية 
ووهران، مع برمجة عشرين فيلما روائيا ووثائقيا تعالج في معظمها 
موضوع ظاهرة الهجرة وتمثل عدة بلدان أوروبية كإيطاليا والسويد 
"أوروبا"  المبرمجة  الطويلة  الروائية  األفالم  بين  وبلجيكا.ومن 
)إيطاليا( و"المهاجرون" )السويد( عالوة على عدة أفالم وثائقية، 
وكذا أفالم قصيرة تعالج أيضا التغيرات المناخية وتتناول إشكالية 
التغيرات.وبالموازاة مع هذه  الالجئين ونزوح السكان بسبب هذه 
العروض سيتم تنظيم ورشات وحصص ماستر كالس من تنشيط 
حاج.وتنظم  بن  رشيد  والمخرج  نيسنا  جيل  البلجيكي  السينمائي 
األيام السابعة للفيلم األوروبي بالجزائر بعثة االتحاد األوروبي في 
الجزائر، بمشاركة وزارة الثقافة والفنون والمركز الوطني للسينما.
حياة �سرتاح

تقام التظاهرة يف تون�ض 

مطلع فيفري الداخل

�ل�صينما �جلز�ئرية 
حا�صرة يف م�صابقة

 بانور�ما �لفيلم �لق�صري �لدويل
لمهرجان  الثامنة  الدورة  أفالم جزائرية قصيرة في  تنافس عدة 
بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس التي تعقد فعالياتها من 7 
إلى 11 فيفري المقبل، حسب ما علم لدى المنظمين.وستشارك 
في هذا اإلطار عدة أعمال روائية قصيرة على غرار "414" 
السماعيل بويش و"نو أوردر إن ذ أوردر" لسيف الدين بودبوز 
وكذا أفالم وثائقية قصيرة كـ "حزام الشرف" لعمار نابي، وهذا 
على جوائز "أفضل فيلم روائي" و"أفضل فيلم وثائقي" وأفضل 
الدورة  هذه  مدارس.«وستعرف  فيلم  و"أفضل  تحريك"  فيلم 
فلسطين  غرار  على  بلدا   23 من  قصيرا  فيلما   51 مشاركة 
وسنغافورة  وكندا  وإيطاليا  وروسيا  وتركيا  والسينغال  وسوريا 
بانوراما  مهرجان  افريقيا.تأسس  وجنوب  وإيران  وكازاخستان 
الوطني  المركز  ينظمه  الذي  بتونس،  الدولي  القصير  الفيلم 
التونسي للسينما والصورة وسينماتيك تونس بالتعاون مع جمعية 
محلية، في 2016 وهو بمثابة "فضاء لعرض األفالم القصيرة 
من تونس وخارجها" و"تسهيل التعاون بين مختلف السينمائيين 

المشاركين".
حياة �سرتاح

الأحد  22 جانفي 2023 املـوافق لـ 30 جمادى الثانية 1444هـ

من خالل معر�ض فني للر�سام عبد املالك جموبي

متحف �لفنون �جلميلة ي�صلط �ل�صوء 
على �لزخم �لإبد�عي يف مو�جهة كورونا

يعر�ض منذ اأم�ض اأول باجلزائر العا�سمة معر�ض الفنان الر�سام و املكون عبد املالك جموبي اآخر اأعماله الفنية وهي خطوة تعترب مبثابة 

عودة ل�سنوات عديدة من البحث عن الألوان و التعبري املعا�سر حول موا�سيع عديدة، و ينظم هذا املعر�ض الذي ي�ستعر�ض نحو اأربعني �سنة 

من الإبداع الفني، يف املتحف الوطني للفنون اجلميلة.

اأ�سوات ا�ستغلت التظاهرة ل�سرتجاع اأحداث تاريخية وقيم جمتمعية

عكاظية �ل�صعر.. �آلية للمحافظة على �لرت�ث �لالمادي

تعد من اأ�سر�ض املواجهات بني جي�ض التحرير والعدو 

معركة "�لب�صبا�صة".. حمطة بارزة يف �لتاريخ �لثوري بالولية �لتاريخية �ل�صاد�صة
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دويلالأحد  22 جانفي 2023 املـوافق لـ 30 جمادى الثانية 1444هـ12
 �شهادات حية ملقاوم 

�شحراوي يف ال�شجون املغربية

"تعر�ضنا للتعذيب
 وال�ضرب القا�ضي 

ونحن مكبلني بالأ�ضفاد"

المقاومين  أحد  من  سنة   62 داده  ولد  لمين  محمد  ولد  الصالح 
المعطوبين بالصحراء الغربية، يروي لنا جزء من التاريخ المشرق 
لمقاومي البوليساريو داخل السجون المغربية المظلمة وكيف استطاع 
أن يبقى صامدا لمدة 16 سنة في السجون االنفرادية وهو الذي تم 
من  العفو  طلب  يقبل  ولم  هناك  ظل  حيث  سنة،   22 وعمره  أسره 
نظام المخزن رغم التعذيب الذي تعرض له والضرب المبرح وكذا 

التجويع.
كيف كانت ظروف االأ�شر يف �شجون االحتالل املغربي؟

األيدي  في  باألصفاد  تكبيلنا  تم  حيث  قاسية،  جد  كانت ظروف  لقد 
واألرجل طوال اليوم ولمدة 6 أشهر،كنا نأكل وننام بها وعند قضاء 
الحاجة يتم اإلستعانة بدركي لفك األصفاد، كما تعرضنا خالل هذه 
لسجن  تحويلنا  تم  ذلك  بعد  القاسي..  والضرب  للتعذيب  المرحلة  
منذ  المغربية  السجون  أشهر  أحد  من  يعتبر  والذي  "القنطيرة" 
قياساتها مترين عرض  انفرادية  االستعمار ويحتوي على زنزانات 
ومتر ونصف طول مع تزويدنا بلباس جد خفيف وبطانية ال تحميك 
عند  الزنزانة  داخل  المرحاض  تواجد  مع  القارس  البرد  من  حتى 
العيش  لتتقاسم  السوداء  الجرذان  منه  تخرج  والذي  األسير  أرجل 
معك. أما بالنسبة للماء، فيتم تزويدنا بكمية قدرها 5 ليترات يقتطع 
أخرى،  والغسل وألغراض  للشرب  والباقي  للمرحاض  الثلث  منها 
لقد تعرضنا خالل مدة األسر لسوء التغذية، كانت تقدم لنا أكالت ال 
كنا  التي  ناهيك عن األوساخ والقذاةر  تغني من جوع،  تسمن و ال 
المعلومات  بعض  لكم  أضيف  دعني  السياق،  هذا  فيها..وفي  نعيش 
حول المسجونين الذين كانوا متواجدين معنا والذين بلغوا72 أسير، 
بحيث كان كل أسير في زنزانة انفرادية ال يرى وال يراه أحد، ناهيك 
على ان مجموعة كبيرة منهم أصيبت بالربو، باإلضافة إلى أمراض 
أخرى، هناك أحد األسرى كتب له الشفاء داخل الزنزانة رغم انه كان 

مصابا ومبتور الذراع ولم يكن يحصل على أي عالج.
 هل هناك من تويف بال�شجون املغربية 

وكيف مت االفراج عنكم؟

السلطات  من  العفو  منهم   4 وطلب  السجن  داخل  مقاتلين  استشهد 
الن  الخونة  من  يعتبرون  انهم  اال  عنهم  االفراج  وتم  االستعمارية 
باالفراج عنا  تقايضنا  أن  تحاول  دائما  السلطات االستعمارية كانت 
مقابل طلب العفو من الفرعون الملك، إال أننا أبينا ان نقوم بذلك ألننا 
لسنا بلصوص  ال قطاع طرق وإنما أصحاب حق ..أما اإلفراج عنا فقد 
تم ذلك بعدما طرحت قضية وقف إطالق النار وبدأت منظمة الصليب 
األحمر الدولي تسأل عن أحوال األسرى المقاتلين الصحراويين في 
السجون المغربية .ومن اجل تمويه الرأي العام  الدولي، تم تحويلنا 
إلى سجن "اغادير" ونقلنا الى المدن المحتلة وجلبت عائالتنا من أجل 
التأثير علينا وطلب العفو، اال ان حسابات المستعمر المغربي انقلبت 
عليه وخرجت العائالت والمواطنين لتطالب األسرى رفض العفو. 
تم  العفو،  قبول  عدم  على  إصرارنا  المخزن  سلطات  رأت  وعندما 
ارجاعنا الى سجن اغادير اين اتصلت بنا منظمت الصليب األحمر 
الدولي و تم االتفاق معنا على زيارتنا كل ستة اشهر مع نقل رسائلنا 
لالهل و السماح للعائالت بالمدن المحتلة بزيارتنا .ليتم بعدها اإلفراج 

عنا.
كيفية كان الن�شال ال�شيا�شي داخل ال�شجن؟ 

بعدغلق باب الرواق الخاص بالزنزانات االنفرادية ليال والتأكد من 
خروج الحراس، نقوم باحياء الذكريات التي تقع هنا ونكتب الشعر 
ونرسم الرايات والشعارات ونغني. وعندما يتم السماح لنا الخروج  
لساحة السجن عن طريق أفواج صغيرة في الصباح و لمدة نصف 
ساعة ، نقوم بالغناء وإلقاء األشعار والتفاعل مع الحدث الذي وقع 
خارج اصوار السجن.. ورغم كل ما زال يعانيه الشعب الصحراوي 
من اضطهادات وانتهاكات لحقوقه وأراضيه وخيراتها وما يتعرض 
له السجناء من تعذيب وضرب مبرح، باإلضافة الى اغتصاب النساء 
الصمود  يزال مصمما على  الشعب ال  هذا  أن  إال  السجينات،   من 

ويحلم بنيل االستقالل والعودة الى أرض الوطن.
حاوره: لعجاج حمود عزيز

ال  الصحراويين،  االجئين  لمخميات  الزائر  إن 
يمكن له إال ان يقف وقفة إجالل أمام شموخ أبناء 
هذا الوطن الذين ظلوا مرابطين شيوخا وأطفاال، 
نساء ورجاال، من أجل كرامة وطنهم وسعيا لتنيل 
االستقالل واسترجاع حقهم المهضوم من طرف 
الصحراوية  المغربي..المرأة  االحتالل  قوات 
من  وجعلت  السنون  مر  على  تميزت  المكافحة 
والصبر  العدو  لضرب  لها  ذخيرة  الدهر  معاناة 

على أذاه.
من  سجل  في  أسمائهن  ترددت  كثيرات  نساء 
ذهب، من امينتو حيدر إلى السلطانة خية إلى تلك 
المرأة البسيطة التي تحلب عنزتها وتعد كسرتها 
زوجها  غيابها  ظل  في  أبنائها  قوت  لضمان 
المحارب، في أرض فالة ال تبقي وال تذر، المرأة 
مجال  وخاضت  البندقية  حملت  الصحراوية 
النضال السياسي أيضا من أجل تحرير األرض 
من المستعمر وهي تتحمل بأحشائها أحالم شعب 
مهجر ليس له أمل إال العودة إلى أرض الوطن 
المغتصب من طرف نظام المخزن العمليل للقوى 
االستعمارية التلقليدية والذي فتح أ]وباه للصهاينة 

وتحالف معهم ضد االمة العربية اإلسالمية.
والظروف  القاهرة  االجتماعية  الظروف  ورغم 
الطبيعية القاسية، إال أن لكل امرأة في هذا المجتمع 
احالمها وتطلعاتها كباقي نساء هذه المعمورة تظل 
شامخة وتتعلق بأفق السماء وهذا رغم الصعاب 
والعقبات اليومية التي تواجههن كنساء وسيدات. 
الشيخ  محمد  لبنين  "مي  بالسيدة  جمعنا  لقاء  في 
عبد هللا" بدائرة "تينيقير" بوالية الداخلة بمخيمات 
دور  حول  مطوال  المرأة  هذه  تحدثت  الالجئين، 
قائلة،  الصحراوي، ورددت  المجتمع  في  النساء 
إن المرأة هي من تقوم بجميع األعمال، باإلضافة 
التحرير  ميدان  في  الرجل  بجانب  وقوفها  الى 
مجاالت  اقتحمت  انها  كما  الوطن،  بناء  وميدان 
الميادين  من  الكثير  في  تعمل  وأصبحت  عديدة 
تربية  وميدان  والتعليم  واإلدارة  الصحة  مثل 
العمل  وكذا  صالحة  تربية  يضمن  بما  األجيال 
على زرع األخالق الفاضلة والطيبة في أنفسهم.

»الواعرة السالك" أستاذة لغة اسبانية وهي كذلك 
في  المكافحات،  الصحراويات  النساء  احدى 
حديثها، صرحت بأن الظروف المعيشية بمخيمات 
الالجئين صعبة من حيث غياب ظروف العيش 
الكريم، ال يوجد غاز وال مياه، ناهيك عن المشاق 
التي تكابدها المرأة الصحراوية كربة بيت بالنظر 
حتى  أو  االسرة  داخل  وواجباتها  التزاماتها  إلى 
أجل  باكرا من  تستيقظ  انها  بحيث  المجتمع،  في 
تجهيز األبناء قبل ذهابهم الى المدرسة وهذا في 
ظل غياب األب أو الزوج أو األخ والذي يكون 

بمهام  مكلفا  أو  الحدود  على  ومرابطا  متواجدا 
والملتقيات  الندوات  تحضر  أنها  كما  أخرى، 
السياسية  واألوضاع  المستجدات  بآخر  للتزود 
طويلة  تزال  ال  والقائمة  حية  والحربية.شهادات 
لنساء صامدات اخترن من قلب الصحراء معقال 
لهن لبناء دولتهم التي يحلمون بها، هن صانعات 
أجيال ومربيات ومناضالت، وهذا بشهادة عديد 
التي رافعت في  الدولية  المحلية وكذا  المنظمات 
عديد المنابر األممية وغيرها من أجل حماية المراة 
الصحراوية وأشادت بنضالها القوي والمتواصل 
المرأة  تواكب  ومنها  الظروف.  أصعب  في 
الحديث  يجري  كما  يومي  وبشكل  الصحراوية 
وال  قضيتها  تطورات  المواقع،  عديد  عبر  عنها 
تدخر أي جهد لتكون حاضرة تتقدم المظاهرات 
ومختلف الفعاليات النضالية باالراضي المحتلة، 
ناهيك عن نضالها من داخل سجون االحتالل كما 
يجري لألسيرات الصحراويات كأمثال محفوظة 

وحياة  الحواصي  النكية  وقبلها  لفقير،  بمبا 
الجماني  وغلية  األنصاري  والزهرة  الركيبي 
الصابي..كلهن  فاطمتو  و  جودة  الفضل  وأم 
من  وحاطة  مهينة  ممارسات  ومازال،  جابهن 
الوقفات  اإلنسانية بسبب مشاركتهن في  الكرامة 
المطالبة  السلمية  االحتجاجية  والمظاهرات 
بالحق في تقرير المصير وحماية ثروات الشعب 
الصحراوي والمتضامنة مع المعتقلين السياسيين 

الصحراويين.
وأمام تعنت واضطهاد نظام المخزن الذي لم تسلم 
منه المرأة الصحراوية من التعذيب، تبقى المرأة 
التي  الشامخة  الصامدة  األنثى  تلك  الصحراوية 
تعاني وتقاوم رغم الظروف الصعبة التي تعيشها 
والتطلعات  اليومية  التحديات  ورغم  بالمخيمات 
المستقبلية التي تحلم بها كل امرأة حرة، ليس إال 
من أجل وطن مستقل تلتئم فيه كل الجروح وتقام 

فيه الجمهورية الصحراوية المستقلة.

ر�شمت اأمال لدى ال�شعب ال�شحراوي و�شمدت يف وجه االحتالل املغربي

املراأة ال�ضحراوية..تاريخ ن�ضايل
 طويل من اأجل اأن يحيا الوطن

ا�شتطاعت املراأة ال�شحراوية التي حتمل قباعة االأم واالخت وكذا املنا�شلة يف خميمات الالجئني ال�شحراويني بتيندوف، اأن تلعب دورا 

هاما يف تربية الن�شاأ واإدارة �شوؤون البيت ومن ثم امل�شاركة يف خمتلف الن�شاطات اليومية الأهل البلدة، باالإ�شافة اىل الوقوف بجانب 

الرجل العامل واملجاهد يف �شفوف جي�ش التحرير ال�شحراوي..اإ�شاهمات حقيقة �شنعت منها بطلة بكل امتياز تقف يف وجه اآلة العدو 

امل�شتعمر الذي ال يتكلم اإال لغة الدمار.

ربورتاج: لعجاج حمود عزيز

انتخاب اإبراهيم غايل اأمينا عاما جلبهة 
البولي�ضاريو لعهدة جديدة

انتخب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو لعهدة جديدة تدوم ثالث سنوات عقب عملية 
التصويت التي جرت أول أمس، حسب ما أعلنت عنه لجنة االنتخابات للمؤتمر الـ 16 للجبهة 
وقد  الصحراويين.  الالجئين  بمخيمات  بالداخلة  الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
تحصل غالي على 1253 صوت، ما يمثل نسبة 69 بالمائة من األصوات المعبر عنها، بتعداد 
1870 صوت من أصل 2097 مسجل، فيما تحصل البشير صطفى السيد على 563 صوت، ما 
يمثل نسبة 31 بالمائة من األصوات المعبر عنها، حسب ذات المصدر. وعقب هذه العملية، فتحت 

لجنة االنتخابات باب الترشح لعضوية األمانة الوطنية الصحراوية، وفق المصدر ذاته.
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

بع�سهم ال ميكنهم احلركة �سوى بعكازين

معاناة جرحى م�سريات
 العودة تتوا�سل يف غزة

يعانون  غزة  في  العودة  مسيرات  جرحى  من  المئات  يزال  ال 
عن  عاطلين  أصبحوا  غالبيتهم  أن  كما  العالج،  على  للحصول 
خصوصاً  األخيرة،  اآلونة  خالل  تعلو  أصواتهم  وعادت  العمل، 
من حولتهم اإلصابة إلى معوقين، إذ ال يستطيعون تأمين حاجياتهم 
العالجية، وال يوجد تأمين يعّوضهم عن أعمالهم، في حين يحصل 
شيكل   600 قدره  غزة  حكومة  من  شهري  مبلغ  على  بعضهم 
)170 دوالراً أميركياً(، لكنه ال يكفي العالج وال يوفر المصاريف 

اليومية.
العودة،  مسيرات  في  المصابين  أصغر  نوفل  الرحمن  عبد  وكان 
أصبح  واليوم  سنة،   12 عمره  كان  حين  اليسرى  ساقه  وبُترت 
نتيجة عدم جدوى  السادسة عشرة من عمره، وتزيد أوجاعه  في 
الساق الصناعية التي صممتها له إحدى مؤسسات العالج الطبيعي، 
كما يعاني من قلة اإلمكانات المتاحة لمتابعة عالجه، ومن تكاليف 

العالج الكبيرة.
يقول الفتى نوفل وفقا لتقرير صحافي لـ "العربي الجديد": "أحتاج 
إلى السفر من أجل إجراء عمليات يتم فيها برد عظام ساقي اليسرى 
التي تنمو مع نمو جسمي، كما أحتاج كل عام ونصف إلى طرف 
صناعي جديد، ومنعني االحتالل مرة من إجراء عملية في الضفة 
الرئيس  مكتب  من  عالجية  منحة  على  حصولي  رغم  الغربية، 

الفلسطيني محمود عباس.«
في مرة سابقة، اضطر نوفل لتركيب طرف صنع في غزة، لكنه 
لم يكن بجودة الطرف الذي حصل عليه أثناء منحة تلقي العالج 
لعضالت  مشكالت  يسبب  وكان  المتحدة،  الواليات  في  مرة  أول 
ساقه، فاضطر والده قبل أشهر إلى شراء طرف صناعي مؤقت 
من مصر حتى يستطيع التنقل، وهو ينتظر الحصول على تصريح 
دخول إلى الضفة الغربية من أجل إجراء عملية، وتركيب طرف 

صناعي جديد.
في  قعيداً  سنة(   35( سمك  أبو  علي  الفلسطيني  اإلصابة  جعلت 
المنزل، إذ أصيب بطلق ناري متفجر في الجزء العلوي من سائقه 
اليمنى في 14 مايو/ أيار 2018، كان حينها يعمل سائق شاحنة 
كبيرة تنقل المستلزمات الخاصة بأحد المصانع الكبيرة، لكنه منذ 
إصابته ال يستطيع الحركة سوى باستخدام عكازين، وحاول بعد 
اإلصابة العمل في صناعة الكعك، لكنه لم يستطع، إذ يعاني من 
قطع في عضالت وبعض أوتار الساق، وهو ال يحصل على أية 

مساعدات نقدية إال في المناسبات، بينما هو أب لثالثة أطفال.
يقول أبو سمك "شاركت في المسيرات مع كثيرين، ويوم إصابتي 
كنت قد دخلت إلنقاذ شاب مصاب، وسحبه إلى نقطة اإلسعاف، 
يساعدني  بعد اإلصابة.  انقلبت  الرصاصة، وحياتي  باغتتني  لكن 
شقيقي األكبر في المصاريف، وما دون ذلك مساعدات موسمية. 
مصابو مسيرات العودة دفعوا ثمناً كبيراً، وال نتلقى عالجاً جيداً، 

وأحتاج إلى العالج الطبيعي باستمرار، والكثير من األدوية.«
تتكفل السلطة الفلسطينية بصرف رواتب للمصابين في االعتداءات 
الصهيونية، والتي تسبب لهم إعاقة دائمة، لكن مصابي مسيرات 
باآلالف، وكذلك  أعدادهم  أن  النظام، رغم  يشملهم هذا  العودة ال 

المصابون في العدوان الصهيوني المتكرر على قطاع غزة.
معاناة أم أحمد البنا )48 سنة( مختلفة، فهي معروفة بين السيدات 
العودة،  مسيرات  ضمن  الشرقية  الحدود  على  حضرن  اللواتي 
إلى جانب مشاركتها الدائمة في االحتجاجات الداعمة للمصابين، 
وكانت تقوم بإسعاف البعض، لكنها أُصيبت بطلق ناري متفجر في 
قدمها أثناء مساعدتها أحد الشبان الذين فقدوا وعيهم بسبب كثافة 
إطالق الغاز المسيل للدموع.وأصيبت البنا في السابع من ديسمبر/ 
كانون األول 2018 في الجزء السفلي من قدمها، وأجرت عشر 
عمليات جراحية في مكان اإلصابة بالرصاصة المتفجرة، والتي 
تركتها عاجزة عن الحركة على مدار عامين، وال تزال تعاني من 
إنها  البنا  الشديدة.تقول  والحرارة  البرد  من  وتتأثر  وأورام،  آالم 
البالتين  أسياخ  مع  معاناة  ظل  في  الماضية  الفترة  طوال  عاشت 
الكبرى  معاناتها  لكن  كبيرة خالل حركتها،  آالماً  لها  تسبب  التي 
كانت بسبب عجزها عن استكمال العمل داخل روضة األطفال التي 
كانت تعمل فيها فترتين في حي الشجاعية، إذ فقدت بذلك مصدر 
وزوجها  أبناء،  وأربعة  بنات  لخمس  أم  هي  بينما  األسرة،  رزق 
إصابتي،  "بعد  الجديد":  لـ"العربي  البنا  المنزل.تضيف  في  قعيد 
أطلقت قوات االحتالل الغاز المسيل للدموع نحوي حتي ال تستطيع 
الطواقم الطبية إنقاذي، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت حياتي قطعة من 
الجحيم، إذ أحتاج إلى عمليات إضافية في قدمي لنقل أوتار، ونقل 
الحال  ميسورة  كنت  وبينما  ميتة،  داخلها  األعصاب  ألن  عظام، 
تحّولت إلى سيدة فقيرة، وأتلقى القليل من المساعدات لدعم أسرتي، 
لكن العالج مكلف جداً، وفي كثير من المرات يكون غير موجود 

بالمستشفيات والعيادات الحكومية".

توجه اإىل حمكمة العدل الدولية

اخلارجية الفل�سطينية تدعو الدول لتقدمي 
مرافعاتها القانونية ب�ساأن االحتالل

دعت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية، الدول ال�سقيقة وال�سديقة لتقدمي مرافعاتها القانونية ملحكمة العدل الدولية، وراأيها يف 

قانونية وجود االحتالل اال�ستعماري ال�سهيوين على اأر�ض دولة فل�سطني، واأثر ذلك على احلقوق كافة.

وقالت الخارجية في بيان، أمس السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية 
في ماهية االحتالل قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، واإلقليمية 
الفلسطينية  الدبلوماسية  أن  العدالة.وأوضحت  تحقيق  الى  وصوال  والدولية 
الفلسطينية  القيادة  تعليمات  وتنفيذ  الكبير،  التحدي  هذا  مع  للتعامل  جاهزة 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل إلحقاق حقوق شعبنا 
وحمايتها حتى إنهاء االحتالل، وإنجاز االستقالل.وشددت الخارجية على أنها 
تتابع مع بعثاتها في األمم المتحدة، والهاي هذه اإلجراءات الفنية، وصوال الى 
دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.وأكدت استالم رسالة رسمية 
من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين والدول 
قرار  إحالة  رسميا  استلم  المحكمة  قلم  بأن  المحكمة،  أمام  بالظهور  المعنية 
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )247/77( والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، 
والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية االحتالل طويل األمد، 

وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
على  وبناء  الطبيعي،  بشكلها  تسير  اإلجراءات  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 

المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب االتباع.

 ..من�سور يوؤكد اأهمية اعرتاف �سلوفينيا

 بدولة فل�سطني لدعم عملية ال�سالم

على صعيد آخر أكد مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض 
منصور، خالل لقائه مسؤولين في جمهورية سلوفينيا، أهمية االعتراف بدولة 
الدولتين.وقال منصور وفقا لوكالة  فلسطين لدعم عملية السالم وتجسيد حل 
من  وفدا  ضمت  للجمهورية،  رسمية  زيارة  خالل  أمس  الفلسطينية  األنباء 
في سلوفينيا، ومناقشة عدد من  كبار  للقاء مسؤولين  نيويورك،  في  السفراء 
القضايا ذات االهتمام المشترك، أن هناك تفهما من قبل الحكومة السلوفينية 
الجديدة لهذه القضية، مضيفا أنه تم االتفاق على التواصل بين الجانبين وعلى 

كافة المستويات في قضايا عديدة.
يشار إلى أن سلوفينيا كانت ضمن الدول األوروبية التي صوتت في اللجنة 
الرابعة والجمعية العامة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية 
عن احتالل طال أمده، واآلثار القانونية المترتبة على ذلك، كما أنها من أوائل 
الدول التي وقعت على البيان الرافض لفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني 

وقيادته ومنظمات مجتمعه المدني.

السبت،  أمس  صباح  فلسطيني،  شاب  استشهد 
الريسان  جبل  منطقة  في  مستوطن  برصاص 
غرب رام هللا وسط الضفة الغربية، وأكدت وزارة 
الشؤون  هيئة  أن  بيان،  في  الفلسطينية،  الصحة 
المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد المواطن طارق 
عودة يوسف معالي )42 عاماً( من قرية كفر نعمة 

غرب رام هللا.
لكفر  القروي  المجلس  عضو  قال  السياق،  وفي 
نعمة، مروان عطايا، إن الشهيد كان يركن سيارته 
وعائلته  مستوطن  يقيم  حيث  الريسان،  جبل  قرب 
الجبل، ويسيطرون  أراضي  استيطانية على  بؤرة 

على مئات الدونمات، ويطلق عليها "سديه افرايم.«
وأكد مروان عطايا أن المستوطن أطلق الرصاص 
على الشهيد طارق معالي، ما أدى إلى استشهاده، 
واشار عطايا كذلك إلى أن جيش االحتالل استدعى 
للتحقيق  ووالدهما  ومجد،  يوسف  الشهيد،  شقيَقي 
مباشرة بعد إعالن استشهاده، ووفق عطايا، ما زال 

جيش االحتالل يحتجز جثمان الشهيد، حتى اآلن.
لتجهيز  ورشة  في  يعمل  معالي  الشهيد  وكان 
األلمنيوم، وهو متزوج وأب لثالثة أطفال، وزعم 
حاول  معالي  الشاب  أن  واإلعالم  االحتالل  جيش 
الريسان،  جبل  في  للمستوطن  طعن  عملية  تنفيذ 

حيث أُطلق الرصاص عليه، واستشهد، وباستشهاد 
الشاب معالي، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين 
 4 بينهم  شهيداً،   18 إلى  الحالي  العام  بداية  منذ 

أطفال.
االحتالل  قوات  اعتقلت  منفصل،  صعيد  على 
الذي  غربية،  بشير  لؤي  الجريح  الشاب  السبت، 
البلدة  اقتحام  بعد  أيام،  قبل  بالرصاص  أصيب 
لـ"العربي  أكده  ما  وفق  عائلته،  منزل  ومداهمة 
جنين  في  الفلسطيني  األسير  نادي  مدير  الجديد"، 

منتصر سمور.

 ...االحتالل يعتقل جريحا

 ويقتحم قرى يف جنني

جريحا  السبت،  فجر  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
جنين،  في  قرى  عدة  واقتحمت  عجة،  بلدة  من 
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات االحتالل 
والذي  بشير غربيه،  لؤي  الجريح  الشاب  اعتقلت 
البلدة  اقتحام  بعد  أيام،  قبل  بالرصاص  أصيب 

ومداهمة منزل عائلته.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات االحتالل قرى: 
وعوانة،  قاد،  وبيت  ومسلية،  ومركة،  الزاوية، 

وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.
كما أجبرت قوات االحتالل مقدسيا، على هدم منزله 
ذاتيا في حي راس العمود في القدس المحتلة، وقال 
المقدسي  أجبرت  االحتالل  قوات  إن  عيان  شهود 

حسين قنبر، على هدم منزله بيديه.

توا�سل انتهاكات االحتالل

ا�ست�سهاد فل�سطيني بر�سا�ص م�ستوطن غرب رام اهلل

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

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

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

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

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

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

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

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

مكاء الحجاز ويسميه العلماء بمكاء أوربية”. 

فقه املعامالت
اأتبع ال�سيئة احل�سنة متحها

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

هل ذكر ا�سم طائر يف �سورة الأنفال ؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه«. 
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األنباء  لوكالة  في تصريح  داودي،  محمد  وأوضح 
الرسمية أمس وهو اطار مسير بالمؤسسة، أن هذه 
و  بلدية   31 مستوى  على  تتدخل  التي  األخيرة، 
تغطي مساحة تقدر ب 675 كلم² )بنسبة 81 بالمائة 
من المساحة االجمالية لوالية الجزائر(, قامت السنة 
النفايات  لرفع  عملية   136.  422 ب   المنقضية 

المنزلية و شابهها، أي بمعدل  374 عملية يوميا.
و قام عمال المؤسسة، و عددهم 5813 عامل منهم 
5305 عون تنفيذ، بعدة مهام في هذا االطار منها 
مساحة  مستوى  على  تمت  التي  الكنس  عمليات 
إجمالية تقدر ب 791,64 1 كم² منها 85,05 كم² 
المسؤول  حسب  الميكانيكي،  الكنس  طريق  عن 
الذي أوضح أنه تم في 2022 غسل الطرقات على 

مساحة اجمالية تقدر ب 161,49 كم² .
بمضاعفة  قامت  المؤسسة  بأن  داودي  تابع  و 
 2022 سنة  من  الرابع  الثالثي  خالل  مجهوداتها 
دولية  لتظاهرات  الجزائر  احتضان  بمناسبة   ,
وإقليمية مهمة )القمة العربية التي تزامنت مع عيد 
لفاتح نوفمبر(، كما أخذت على عاتقها منذ  الثورة 
الوفود  استقبال  أماكن  جميع  تنظيف  أكتوبر  شهر 
المشاركة  في هذه التظاهرات على غرار المركز 

الدولي للمؤتمرات و كذا جميع الطرق و المسالك 
المؤدية إليه.و أضاف ان المؤسسة سطرت برنامج 
عمل بمناسبة بطولة إفريقيا لألمم التي انطلقت في 
13 جانفي الجاري و المتواصل فعالياتها إلى غاية 
4 فيفري المقبل، موضحا أنه تم، بالمناسبة، تسخير 
مختلف  من  شاحنة   50 و  عون   500 من  أكثر 

األصناف طيلة أيام المنافسة.
وحدة  استحداث  تم  أنه  السياق  ذات  في  كشف  و 
و  الميكانيكي  و  اليدوي  الكنس  مهمتها  خاصة 
و  الجنوبي  السريع  للطريق  اليومي  التنظيف 
الشمالي، تتكون من 95 عون كنس و 4 شاحنات 

كنس ميكانيكي.
وحسب المسؤول, فإن هذا البرنامج يتضمن تنظيف 
الملعب الرئيسي ببراقي ) ملعب نيلسون مانديال( و 
مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى و 
المالعب األخرى التي تحتضن تدريبات المنتخبات 
المشاركة، الى جانب تنظيف جميع مراكز اإليواء 
كذا  و  لها  المرافقة  الوفود  و  بالمنتخبات  الخاصة 
و  السريعة  للطرق  ميكانيكي  و  يدوي  عملية كنس 

الفرعية المؤدية الى هذه المنشآت.
حياة �سرتاح

المتنقلة  الفرقة  عناصر  تمكنت 
بالقرارة  القضائية  للشرطة 
من  مؤخرا  غرداية  بوالية 
في  مختصة  بشبكة  اإلطاحة 
االتجار بالمخدرات بطريقة غير 
تم حجز صفيحة  أين  مشروعة، 
الكيف  من  غرام   204 بوزن 
تستعمل  نارية  دراجة  المعالج، 
السموم، مع توقيف  نقل هذه  في 
أمام  قدما  فيهما  مشتبه  شخصين 

الجهات القضائية.
ما كشف  القضية حسب  حيثيات 
خلية  عن  صدر  بيان  أمس  عنه 
استغالل  إلى  تعود  اإلعالم 
لعناصر  وردت  أمنية  معلومات 
الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 
األسبوع،  هذا  بحر  بالقرارة 
إجرامية  شبكة  جود  و  مفادها 
بالمخدرات  االتجار  في  تنشط 
والية  إقليم  محور  مستوى  على 
على  مجاوزة،  والية  و  غرداية 

اإلجراءات  كافة  اتخاذ  تم  الفور 
تعزيز  خاصة  الالزمة،  األمنية 
تكثيف  مع  األمنية  المراقبة 
عناصر  طرف  من  األبحاث 
توقيف  ليتم  القضائية،  الضبطية 
شخصين مشتبه فيهما بأحد أحياء 
رسم  بعد  هذا  و  القرارة  مدينة 

خطة أمنية محكمة.
عناصر  فإن  المصدر  وحسب 
بعد  و  القضائية،  الضبطية 

اإلجراءات  كافة  من  االستيفاء 
بالتنسيق  الالزمة،  القانونية 
وكيل  السيد  مع  والمستمر  الدائم 
بما  إقليمياً،  المختص  الجمهورية 
قامت  المضبوطات،  حجز  فيها 
بتقديم المشتبه فيهما أمام الجهات 
القضائية عن قضية حيازة و نقل 
المخدرات )كيف معالج( بطريقة 

غير شرعية لغرض المتاجرة.
حياة �سرتاح
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يف عملية مكنت من حجز �صفيحة من الكيف املعالج

تعر�ض الراحل لطعنة �صكني 

قاتلة اأثناء مزاولة مهامه

جثمان مفت�ش ال�شرطة 
�شالة يواري الرثى 
بح�شور جمع غفري

الماضية  الجمعة  صالة  بعد  الثرى  ووري 
بمقبرة قرية ايخربان ببلدية فريحة شرق مدينة 
تيزي وزو جثمان مفتش الشرطة، سمير شالة 
الذي تعرض لطعنة غادرة أثناء مزاولة مهامه، 
وزمالء  المواطنين  من  غفير  جمع  بحضور 
المهنة، وغادر جثمان "شهيد الواجب الوطني" 
رافقته  جنائزي  موكب  في  العائلي  المنزل 
زغاريد النساء، يحمله زمالؤه في المهنة وهو 

مغطى بالعلم الوطني.
الوالية  أمن  رئيس  ذكر  التأبينية  كلمته  في 
بالمشوار المهني للفقيد الذي كان يبلغ 45 سنة, 
المولود بمدينة فريحة و أب لطفلين, مشيرا أنه 
انضم إلى سلك الشرطة سن 1998 بعد التحاقه 
العاصمة(  )الجزائر  بحيدرة  الشرطة  بمدرسة 
التي قضى فيها مرحلة تربصه، و حسب ذات 
المتحدث فان الراحل ٌعين بأمن والية سكيكدة, 
فرقة  ضمن  كعنصر  أيضا  عمل  أنه  مضيفا 
مكافحة الجريمة التابعة ألمن والية تيزي وزو 
قبل أن يتم تعيينه سنة 2021 باألمن الحضري 

الخارجي لفريحة.
الصالح  محمد  الشرطة  مفتش  أضاف  و 
في  توفي  الوطني  الواجب  "شهيد  أن  زغادنية 
18 يناير إثر تعرضه العتداء بالسالح األبيض 
خالل تدخل قام به استجابة لنداء نجدة بوجود 
على  باالعتداء  يقوم  هيجان  حالة  في  شخص 
وأردف  العائلي"،  المسكن  داخل  عائلته  أفراد 
مع  تنقل  "الفقيد  أن  يقول  الوالية  أمن  رئيس 
و  المعتدي  تهديدات  من  العائلة  إلنقاذ  زمالئه 
لطعنة  تعرض  الوضع  تهدئة  محاوالته  أثناء 

سكين قاتلة«.
حياة �سرتاح

كانت موجهة للتهريب، اجلمارك:

حجز كميات معتربة
 من مادتي الفريدة 
وزيت املائدة باجلنوب

للجمارك  المهام  المتعددة  الفرقة  أعوان  تمكن 
مفتشية  لمصالح  التابعة  مختار،  باجي  ببرج 
اختصاص  بإقليم  بأدرار،  للجمارك  األقسام 
عملية  في  ببشار،  للجمارك  الجهوية  المديرية 
أفراد  مع  بالتنسيق  تنفيذها  تم  مشتركة  ميدانية 
شاحنة  حجز  من  الشعبي،  الوطني  الجيش 
الغذائية  المواد  من  معتبرة  بكميات  محملة 
صدر  بيان  وفق  المحجوزات  تمثلت  المدعمة 
  850  - في  السبت  أمس  المصالح  ذات  عن 
كيس من الفرينة بوزن 25 كلغ للكيس الواحد؛- 
لتر   5 بسعة  المائدة  زيت  من  صفيحة   1900

للصفيحة الواحدة.
إطار  في  المصدر  حسب  العملية  وتندرج 
سبيل  في  الدولة  أجهزة  بين  المحكم  التنسيق 
المضاربة  ومكافحة  الوطني  االقتصاد  حماية 
تكريسا  المدعمة  االستهالكية  المواد  وتهريب 
للحفاظ  الرامية  العمومية  السلطات  لمساعي 
على استقرار السوق الوطنية، استقرار األسعار 
والمستمر  الدائم  التزويد  على  والحرص 

للمواطن بالسلع اإلستهالكية.
حياة �سرتاح

 اأطاحت بـ 03 م�صبوقني 

ق�صائيا من مروجي ال�صموم 

وا�صرتجعت كمية من املهلو�صات

 �شرطة ق�شر البخاري
ت�شرب بيد من حديد

تمكنت قوات الشرطة ألمن دائرة قصر البخاري 
بالمدية في الساعات القليلة الماضية من وضع حد 
ترويج  في  مختصة  اجرامية  شبكة  أفراد  لنشاط 
االطاحة  العقلية.عملية  والمؤثرات  المخدرات 
بالشبكات االجرامية جاءت  حسب بيان صدر عن 
خلية اإلعالم واالتصال أمس السبت اثر عمليتين 
متفرقتين قامت بها قوات الشرطة القضائية ألمن 
الدائرة، بعد استغاللهم لمعلومات أمنية مفادها تواجد 
مركبات  يستعملون  قضائيا  مسبوقين  اشخاص 
المخدرات  الترويج  لغرض  نقل  قصد  سياحية 
والمؤثرات العقلية في بعض أحياء المدينة، ليباشر 
هوية  وتحديد  العملياتي  االستعالم  عملية  فورها 
نقل  في  المستعملة  المركبات  ونوع  فيهم  المشتبه 
السموم، أين تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق 
البخاري  قصر  محكمة  نيابة  مع  والمستمر  الدائم 
و الترصد ألفراد الشبكة االجرامية لإلطاحة بهم، 
أين اسفرت العملية األولى عن توقيف المشتبه فيه 
على  سياحية،  سيارة  متن  على  كان  الذي  االول 
مستوى نقطة مراقبة و تفتيش تم نصبها من طرف 
قصر  لمدينة  الشمالي  بالمدخل  الشرطة  عناصر 
على  العثور  تم  المركبة  تفتيش  البخاري.وبعد 
600 قرص  بـ  العقلية قدرت  المؤثرات  كمية من 
المركبة، و  مهلوس كانت مخزنة بإحكام بمحرك 
في عملية ثانية تم توقيف من خاللها، مشتبه فيهما 
آخران على مستوى حاجز أمني فجائي تم نصبه 
من طرف قوات الشرطة، اللذان حاوال الفرار فور 
مشاهدتهما لقوات الشرطة، إال أنهم لم يتمكنوا من 
من  كمية  بحوزتهم  وضبط  توقيفهم،  تم  أين  ذلك 
من  مهلوس  قرص   45 تمثلت  العقلية  المؤثرات 
نوع بريغابالين، ومبلغ مالي من عائدات االتجار 

في السموم.
ضد  قضائي  ملف  انجاز  تم  فقد  البيان  وحسب 
القضائية  الجهات  أمام  تقديمهم  و  فيهم  المشتبه 
ايداع  أمر  حقهم  في  صدر  أين  إقليميا  المختصة 

مؤسسة اعادة التربية و التأهيل.
حياة �سرتاح

البي�ض:

اإيداع �شاب دون الـ 20 �شنة 
 احلب�س بتهمة املتاجرة 

يف الأقرا�س املهلو�سة
للشرطة  الوالئية  المصلحة  عناصر  تمكنت 
قرص  من حجز14  البيض  والية  بأمن  القضائية 
من المخدرات الصلبة نوع إكستازي ومبلغ مالي 

من عائدات الترويج وتــوقيف المشتبه فيه
القضية،  19 سنة.تعــود حيثيات  العمر  البالغ من 
للشرطة  الوالئية  المصلحة  عناصر  تحصل  إثــر 
وجود  مفـادهـا  مؤكدة  معلومات  على  القضائية 
شخص يـقـوم بترويج المؤثرات العقلية في الوسط 
نتج  محكمة  أمنية  خطة  وضع  تم  عليه  الشباني، 
عنها تـوقيف المشتبه فيه الذي بعد إخضاعه لعملية 
14 قرص  بحوزته على  الجسدي، ضبط  التلمس 
إكستازي ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بــ: 
2000 دج، ليتــم تحويلـه إلى مقر المصلحة وفتح 
اإلجراءات  استكمال  القضيــة.وبعد  في  تحقيـــق 
بخصوص  قضائي  ملف  إنجاز  تـم  القانونية، 
الجمهورية  نيابة  أمام  فيه  المشتبه  وتقديم  القضية 
لدى محكمة البيض، أين صدر في حقه حكم بعام 
حبس نافذ مع اإليداع في المؤسسة العقابية وغرامة 

مالية قدرها 20 ألف دينار.
حياة �سرتاح

وفق اإح�صائيات للموؤ�ص�صة العمومية 

" اإك�صرتا نت" تخ�ض �صنة 2022

رفع اأكرث من 672 األف طن من النفايات 
املنزلية ببلديات اجلزائر العا�سمة

ا�ستحداث وحدة للتنظيف اليومي عرب الطريق ال�سريع
ك�صفت ح�صيلة �صدرت عن املوؤ�ص�صة العمومية جلمع و نقل النفايات املنزلية و ما �صابهها بوالية 

اجلزائر )اإك�صرتا نت(، عن رفع و نقل كمية نفايات منزلية و ما �صابهها تفوق 672 الف طن 

بالعا�صمة اي مبعدل يزيد عن 1841 طن يوميا، خالل العام املن�صرم.

غرداية: ال�سرطة الق�سائية بالقرارة تطيح 
ب�سبكة خمت�سة بالجتار باملخدرات
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