
قال اإن عوامل عديدة �ستمكن المنتوج 

الجزائري من المناف�سة، رّقاد يوؤكد:

بوادر انفتــــــــاح على ال�ســــوق 
الإفريقيـة وهذه القطاعـــــــــات 

الأكثـر قدرة على الت�سديـــــر

اأبرز الأهمية "البالغة" للمن�ساأة 

في دفع التبادلت القت�سادية 

بين البلدين، رخروخ يعلن:

الدرا�ســــات الخا�ســــة 
بم�ســــروع طــــــــريق 
"تندوف-الزويــرات" 
�ستنطلق قريبــــــــــــا 

دعم ثابت لق�سيتي ال�سعبين 

الفل�سطيني وال�سحراوي

 الجزائــــــــــر مدافع
  قوي عــــن حـــــــــق 
تقريـر م�سير �سعـوب 
البلدان الم�ستعمــرة

بعد ح�سوله على 3 اآلف اإعانة من 

�سندوق ال�سكن موزعة على 29 ولية

 �سنــــــدوق معـــــــــادلة 
 الخدمــــــات الجتماعيـــة 
يطلق برنامج �سكني جديد
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الم�ســــــــادقة على "فيلم العربي بن مهيدي"
اأعرب عن اإعجابه بملعب 

براقي واأر�سيته الممتازة، بوقرة:

"�سرعنـــــــــا في التح�سير 
 الب�سيكـــــولــــوجـــــــــي 

مع الالعبيـــــــــن ا�ستعدادا 
للمناف�ســـة الإفريقيـــــــــة"

الق�ساء على 3 اإرهابيين وتوقيف 12 اآخرين و�سبط كميات �سحمة من »ال�سموم المغربية«

الجي�ش ينفذ عمليات نوعية في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 
16

الوزير الأول يبحث مجالت التعاون القت�سادي مع ال�سركاء الأمريكيين، ويوؤكد:

"نهدف اإلى ا�سترجاع ثقة الم�ستثمرين 
الأجــــانب في ال�ســـوق الجزائريــــة"
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عقد الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة 
األمريكية واشنطن، لقاء مع أفراد من الجالية 

الجزائرية المقيمة بهذا البلد، وذلك على هامش 
مشاركته في أشغال القمة األمريكية-اإلفريقية، ممثال 
لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ودعا في كلمة 
القاها بالمناسبة أفراد الجالية إلى المساهمة في بناء 
الجزائر الجديدة "ببرنامجها النهضوي وانجازاتها 
الكبيرة" وإلى االطالع عن كثب على "االنطالقة 

المشجعة التي تعرفها البالد في كل الميادين"، مؤكدا 
ان الهدف األسمى الذي تسعى الجزائر الجديدة الى 
تحقيقه هو "استرجاع هيبة الجزائر وثقة المواطن 

في مؤسسات الدولة وكذا استرجاع ثقة المستثمرين 
األجانب في السوق الجزائرية"، ليضيف أن "البرنامج 

النهضوي لرئيس الجمهورية، سمح بإعطاء أهمية 
للمقاربة التشاورية في تسيير شؤون الدولة وتثمين 

دور المجتمع المدني وفئة الشباب إلعطاء دفع تنموي 
هام في كافة المجاالت".

وخاطب بن عبد الرحمان النخبة الجزائرية بالخارج 
قائال: "أنتم حاملون لصوت الجزائر الجديدة التي 
قدر لها أن تكون قائدة في كل المجاالت"، ليعبر 

أفراد من الجالية الوطنية بالواليات المتحدة االمريكية 
من جهتهم، عن اعتزازهم  باالنجازات التي 

حققتها الجزائر منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة 
الجمهورية، مؤكدين أن الخطوات الكبيرة التي قطعتها 
الجزائر الجديدة أصبحت محل إشادة في العالم أجمع، 

وأبدى أفراد الجالية الذين يتشكلون من كفاءات أثبتت 
نجاحها في عالم المقاوالتية وأساتذة جامعيين وخبراء 

سابقين في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، 
استعدادهم للمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر 

في تحقيق برنامج الجزائر الجديدة واستعرضوا مع 
الوزير األول أهم المشاريع والبرامج التنموية التي 

توليها الحكومة األولوية في الفترة الراهنة.

 الوزير الأول يلتقي روؤ�ساء �سركات

 اأمريكية واأع�ساء يف الكونغر�س

وعلى هامش مشاركته في القمة األمريكية-اإلفريقية،  
أجرى الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 

لقاءات ثنائية مع رؤساء شركات أمريكية وأعضاء 
في الكونغرس األمريكي، حيث استقبل بن عبد 

الرحمان الرئيس التنفيذي لالستراتيجية في شركة 
"هيكايت اينرجي"، ديفيد ويلهام، وتطرق معه 

الى اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في 
حقل الطاقات المتجددة وخطط الحكومة لتطويرها 

خالل السنوات المقبلة، مع االستفادة من خبرة 
وتجربة الشركات األمريكية وتقنياتها الجديدة في 

هذا المجال، كما استقبل الوزير األول أيضا رئيس 
فرع االستكشاف واإلنتاج بشركة شيفرون للشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، كالي نف، 
حيث تم استعراض مشاريع التعاون بين البلدين في 

مجال الطاقة ونماذج الشراكة واالستثمار التي يتطلع 
الطرفان إلى تجسيدها، وقد حرص الوزير األول 

خالل لقاءاته مع المتعاملين االقتصاديين األمريكيين 
على إبراز جاذبية االستثمار ومناخ األعمال الجديد 

في الجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها.
وفي ذات السياق، استقبل بن عبد الرحمان عضو 

الكونغرس األمريكي، تروي نهليسن حيث سمح اللقاء 
بالتطرق إلى العالقات الجزائرية -األمريكية وسبلت 
عزيزها في شتى المجاالت االقتصادية، السيما من 
خالل تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين، ليشارك 

في ختام اليوم األول من أشغال القمة األمريكية-
اإلفريقية، في مأدبة عشاء أقامتها رئيسة مجلس 

النواب األمريكي، نانسي بيلوسي، على شرف رؤساء 
الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث، وذلك 
بحضور أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 عر�س اأهم حماور برنامج تطوير البنى 

التحتية واأبرز املن�ساآت القاعدية

وفي مساهمتها في إطار هذه الجلسة, عرضت 
الجزائر أهم محاور برنامج تطوير البنى التحتية 

وأبرز المنشآت القاعدية الكبرى التي شيدتها وأعطتها 
تصورا اندماجيا إقليميا, على غرار الطريق السيار 
شرق-غرب والطريق العابر للصحراء, وعشرات 
الموانئ والمطارات والسدود وغيرها, وهي تشكل 

إضافة حقيقية لالندماج في المنطقة وفي إفريقيا 
عموما.

وتواصل الجزائر سياستها في تطوير البنية التحتية 
السيما توسيع شبكة النقل بالسكة الحديدية وتشييد 

المنصات اللوجستية, كما تعكف حاليا على دراسة 
إنجاز مشروع طريق بري يربط بين مدينتي تندوف 

بالجزائر والزويرات بموريتانيا، وهو ما سيخلق 
رواقا اقتصاديا حقيقيا يربط الجزائر بمنطقة غرب 
إفريقيا.وترحب الجزائر بكل المستثمرين الراغبين 
في المساهمة في هذا الهدف الذي تتوخى الجزائر 

منه هدفا مزدوجا يتعلق بدعم جهود التنمية الوطنية 
والمساهمة في تحقيق ا الندماج اإلقليمي والدولي.
ومن أجل تسريع وتيرة االنتقال الطاقوي, تعمل 
الجزائر على تطوير صناعة وطنية للتجهيزات 

المرتبطة بتوليد الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية 
باألخص، وذلك من خالل توظيف الموارد المالية 
المتاحة من استغالل المحروقات، وهو ما يتطلب 

أيضا توفير مناخ مناسب لالبتكار والمقاوالتية في هذا 
المجال، السيما بالنسبة للقطاع الخاص.وقد أطلقت 
الجزائر مشروعا النتاج طاقة شمسية بسعة 1000 
ميغاواط يحمل اسم "سوالر 1000 ميغاواط", وهو 
جزء من ورقة الطريق الحكومية لتطوير الطاقات 

المتجددة.
وعالوة على الطاقة الشمسية, تعكف الجزائر أيضا 
على تجسيد العديد من المشاريع المتصلة بالطاقات 

المتجددة, بما في ذلك الهيدروجين األخضر, انطالقا 
من قناعتها بأن االنتقال الطاقوي محرك لإلنعاش 

االقتصادي األخضر, أين يشكل األمن الطاقوي رهانا 
جوهريا للدولة, من أجل تنويع االقتصاد والخروج 

التدريجي من دائرة فرط االعتماد على الوقود 
األحفوري.

وتتمثل استراتيجية الجزائر في هذا المجال في ثالثة 
محاور هي: تطوير الطاقات المتجددة ونشرها على 
نطاق واسع لإلنتاج المركزي للكهرباء, عبر تنفيذ 

برنامج 15000 ميغاواط بحلول 2035 وتعزيز 
رصانة وكفاءة الطاقة مع استهداف توفير أكثر من 3 
تيراواط ساعي من الطاقة في عام 2024, باإلضافة 
إلى وضع تطوير قطاع الهيدروجين األخضر كهدف 

لعام 2025.
وانطلقت أمس، بالعاصمة األمريكية واشنطن، أشغال 
منتدى األعمال األمريكي اإلفريقي في إطار فعاليات 
اليوم الثاني من القمة األمريكية اإلفريقية، بمشاركة 
الوزير األول،أيمن بن عبد الرحمان، ممثال لرئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث يشارك بن عبد 
الرحمان في إطار منتدى األعمال، من خالل جلسة 

عمل بعنوان "بناء مستقبل دائم: من أجل شراكة 
لتمويل مشاريع البنية التحتية واالنتقال الطاقوي 

في إفريقيا"، ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار 
"الشراكة من أجل مستقبل مزدهر وصلب إلفريقيا"، 

إلى تطوير عالقات ثنائية االتجاه رابح-رابح لدعم 
التجارة واالستثمارات األمريكية اإلفريقية، بما يحقق 

الفائدة المشتركة والمتبادلة بينهما.
وتعقد اجتماعات منتدى األعمال األمريكي اإلفريقي 
تحت رعاية مشتركة من وزارة التجارة األمريكية 

ومجلس مؤسسات األعمال اإلفريقي األمريكي 
وغرفة التجارة األمريكية، وذلك بالشراكة مع 

مبادرة إفريقيا المزدهرة، التي مقرها واشنطن، كما 
تكتسب اجتماعات منتدى األعمال أهميتها بالنظر إلى 
خطوات اإلصالح االقتصادي التي تشهدها كثير من 
بلدان إفريقيا، والتي ستجعل من القارة منطقة جاذبة 
لالستثمارات المباشرة حتى العام 2050، وما يشكله 

ذلك من فرص كبيرة أمام المؤسسات األمريكية 
للتوسع في أسواق القارة اإلفريقية.

وفي كلمة افتتاحية ألشغال المنتدى، قالت وزيرة 
التجارة األمريكية، جينا ريموندو، أن الشراكة 

األمريكية األفريقية، ستحددها العالقات التجارية 
بين الجانبين، مشددة على أن هذه العالقات التجارية 

ستقود التعاون في نمو الشركات الصغيرة التي تخلق 
وظائف في إفريقيا والواليات المتحدة أيضا، وأضافت 

أن المستثمرين األمريكيين مهتمون باالستثمار في 
إفريقيا، مؤكدة أن أمريكا شريك رئيسي للشركات 

اإلفريقية في مجال الخدمات ودعم المهارات 
واالبتكار وإمكانية توفير تمويل يتسم بالشفافية، فضال 

عن وجود رأس مال ومنظومة بيئية تدعم ريادة 
األعمال واالبتكار، كما أشادت المسؤولة األمريكية 

بالسوق اإلفريقية، معتبرة أنها توفر فرص غير 
مسبوقة، وأعلنت بأن الرئيس األمريكي جو بايدن، 
قرر أن سيتخذ خطوات غير مسبوقة لدعم الشراكة 

بين الشركات األمريكية واإلفريقية.

انعقدت أمس، بالعاصمة األمريكية واشنطن, أشغال 
منتدى األعمال األمريكي اإلفريقي في إطار فعاليات 
اليوم الثاني من القمة األمريكية اإلفريقية, بمشاركة 
الوزير األول  أيمن بن عبد الرحمان, ممثال لرئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون.
وشارك بن عبد الرحمان في إطار منتدى األعمال, من 

خالل جلسة عمل بعنوان "بناء مستقبل دائم: من أجل 
شراكة لتمويل مشاريع البنية التحتية واالنتقال الطاقوي 

في إفريقيا".ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار 
"الشراكة من أجل مستقبل مزدهر وصلب إلفريقيا", 

إلى تطوير عالقات ثنائية االتجاه رابح-رابح لدعم 
التجارة واالستثمارات األمريكية اإلفريقية, بما يحقق 

الفائدة المشتركة والمتبادلة بينهما.
وتعقد اجتماعات منتدى األعمال األمريكي اإلفريقي 
تحت رعاية مشتركة من وزارة التجارة األمريكية 

ومجلس مؤسسات األعمال اإلفريقي األمريكي وغرفة 
التجارة األمريكية, وذلك بالشراكة مع مبادرة إفريقيا 

المزدهرة, التي مقرها واشنطن.
وتكتسب اجتماعات منتدى األعمال أهميتها بالنظر إلى 

خطوات اإلصالح االقتصادي التي تشهدها كثير من 

بلدان إفريقيا, والتي ستجعل من القارة منطقة جاذبة 
لالستثمارات المباشرة حتى العام 2050, وما يشكله 

ذلك من فرص كبيرة أمام المؤسسات األمريكية للتوسع 
في أسواق القارة اإلفريقية. وفي كلمة افتتاحية ألشغال 

المنتدى, قالت وزيرة التجارة األمريكية, السيدة جينا 
ريموندو, أن الشراكة األمريكية األفريقية, ستحددها 
العالقات التجارية بين الجانبين, مشددة على أن هذه 
العالقات التجارية ستقود التعاون في نمو الشركات 
الصغيرة التي تخلق وظائف في إفريقيا والواليات 

المتحدة أيضا. وأضافت أن المستثمرين األمريكيين 

مهتمون باالستثمار في إفريقيا, مؤكدة أن أمريكا 
شريك رئيسي للشركات اإلفريقية في مجال الخدمات 
ودعم المهارات واالبتكار وإمكانية توفير تمويل يتسم 
بالشفافية, فضال عن وجود رأس مال ومنظومة بيئية 

تدعم زيادة األعمال واالبتكار. وأشادت المسؤولة 
األمريكية بالسوق اإلفريقية, معتبرة أنها توفر فرص 

غير مسبوقة, وأعلنت بأن الرئيس األمريكي, جو 
بايدن, قرر أن يتخذ خطوات غير مسبوقة لدعم 

الشراكة بين الشركات األمريكية واإلفريقية.
اإ. �س

اإميان. �س

الوزير الأول يبحث جمالت التعاون القت�سادي مع ال�سركاء الأمريكيني، ويوؤكد:

"نهدف اإىل ا�سرتجاع ثقة امل�ستثمرين 
الأجانب يف ال�سوق اجلزائرية"

اأكد الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن من وا�سطن، اأن الهدف الأ�سمى الذي ت�سعى اجلزائر اجلديدة اىل حتقيقه هو "ا�سرتجاع 

هيبة اجلزائر وثقة املواطن يف موؤ�س�سات الدولة وكذا ا�سرتجاع ثقة امل�ستثمرين الأجانب يف ال�سوق اجلزائرية"، داعيا اأبناء 

اجلالية الوطنية يف اخلارج اإىل امل�ساهمة يف برناجمها النه�سوي ويف اجنازاتها الكبرية.

مب�ساركة الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان

انعقاد اأ�سغال منتدى الأعمال "الأمريكي الأفريقي"



وأفاد رقاد على أمواج القناة اإلذاعية األولى أّن 
السمراء،  للقارة  عديدة  مواد  ستصّدر  الجزائر 
األسمدة،  ومختلف  األمونياك  اليوريا،  أبرزها: 
المدرسية،  األدوات  االلكترونيات،  إلى  إضافة 
وعديد  والحديد  االسمنت  الغذائية،  العجائن 
الجزائر  أّن  مبرزا  المصنّعة،  غير  المنتجات 
مثل  منزلية  كهرو  أجهزة  عّدة  حالًيا  تصّدر 
والكاميرون  ليبيا  إلى  والتلفزيونات،  الثالجات 
والبنين وكوت ديفوار وغيرها، مضيًفا: "نعمل 
االلكترونية،  األجهزة  لشعبة  أكبر  تطوير  على 
والجزائر مؤّهلة ألخذ حصص كبيرة في أسواق 
إفريقيا وأخذ مراتب عالية، خصوًصا مع امتالك 
بما  الموارد،  وعديد  كبيرة  لطرقات  الجزائر 

يفرض تسريع الخطى لكسب الهدف.« 
التجارة،  وزارة  في  المركزي  المسؤول  وتوّقع 
مع  االقتصادية  الجزائر  لعجلة  أكبر  تفعياًل 
شأنها  من  تنفيذية  لمراسيم  الوشيك  الصدور 
تفعيل منظومة الصادرات، وتسهيل مأمورية كل 
المصّدرين ال سيما على صعيد تحويل األموال. 
والحظ رقاد أّن مشروع الطريق الجديد الرابط 
بين مدينة تندوف ومنطقة الزويرات الموريتانية 
على المحّك، وسيسمح بنقلة حقيقية، ال سيما مع 
تقليص مّدة النقل البري بين الجزائر وموريتانيا 

من 12 يوما إلى 3 أو 4 أيام فحسب. ونّوه رقاد 
إلى أّن الجزائر تشهد انطالقة كبيرة على ُصُعد 
سيمّكن  نحو  على  والنوعية،  والجودة  االنتاج 
إنتاج وصادرات  التحّول إلى دولة  الجزائر من 
استيراد  من  مكّرًسا  كان  ما  وإنهاء  واستثمار 
من  الجزائر  أّن  المسؤول  ذات  وسّجل  وتبعية. 
الدول اإلفريقية المنتجة للزيت والسكر، مضيًفا: 
"نحن دولة منتجة، نملك ما يفوق احتياجاتنا من 

السكر والزيت، وقاعدة السكر والزيت ستعرف 
اتساًعا في القادم.« وفي مقابل إقراره بالصعوبة 
نتيجة  الجزائر  في  التوزيع  سلسلة  تكتنف  التي 
الممارسات غير الشرعية في السوق الجزائرية، 
فاتورة  ترشيد  على  "نعمل  رقاد:  أوعز 
بل  االستيراد  توقيف  يعني  ال  وذاك  الواردات، 
عقلنته واخضاعه لحاجيات الوطن وما ال تنتجه 

الجزائر".

أعلن وزير األشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، 
مساء أمس األول بالجزائر، أن الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الرابط 
بين تندوف والزويرات الموريتانية والتي ستتكفل بها الجزائر ستنطلق في 

األيام القليلة المقبلة.
للجنة  الدورة األولى  أشغال  وقال رخروخ في تصريح صحفي في ختام 
المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية إلنجاز 
المشروع: "ستنطلق في األيام القليلة المقبلة الدراسات التمهيدية والتفصيلية 
لهذا المشروع الذي يبلغ طوله 773 كم من الحدود الجزائرية الموريتانية 
نحو مدينة الزويرات"، مبرزا األهمية "البالغة" للمنشأة في دفع التبادالت 
ليبيا وتونس والجزائر من جهة  البلدين، ولكن أيضا بين  االقتصادية بين 

ودول الساحل من جهة أخرى. 
والنقل  التجهيز  وزير  مع  مناصفة  اللجنة  اشغال  رخروخ  وترأس 
الموريتاني، الناني ولد اشروقة. ويأتي اجتماع اللجنة في دورتها األولى 
لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر من العام الفارط 
بالجزائر العاصمة والقاضية بإنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف 
اللجنة  العمومية أن اجتماع  الموريتانية. وأكد وزير األشغال  والزويرات 
درس التسهيالت الالزمة لجميع الفاعلين في هذا المشروع منها التسهيالت 
االدارية والجمركية والتقنية واالدارية والجمركية الواجب توفيرها إلطالق 
الدراسات الخاصة بهذا المشروع الحيوي قصد التحكم في آجال االنجاز. 
الوطني  التراب  على  والواقع  المشروع  من  األول  الشطر  أن  وأضاف 
)تندوف-الحدود الموريتانية 75 كم( قد تم انجازه فيما تجري األشغال حاليا 
اتمامهما  يرتقب  البلدين  تراب  على  حدوديين  مركزين  انجاز  الستكمال 
مطلع العام المقبل. كما أكد رخروخ أن مشروع الطريق "له أبعاد معتبرة 
اقتصاديا واجتماعيا على الصعيدين االقليمي والقاري" كونه يشكل ممرا 

دوليا للعبور نظرا للموقع الجيوستراتيجي للجزائر وموريتانيا باعتبارهما 
تشجيع  عن  فضال  وافريقيا  العربي  والمغرب  أوروبا  بين  عبور  نقطتي 
الدول  اتجاه  الوطني  االنتاج  "لترقية تصدير  والبضائع  األشخاص  حركة 

االفريقية والنهوض باقتصاد المنطقة ككل.« 
ويذكر أن الجزائر ستتكفل بإنجاز وتمويل هذا المشروع الهام من خالل 
هذه  استكمال  بعد  أنه  الى  أيضا  ويشار  العمومية.  المؤسسات  من  العديد 
المشروع الهام، ستتكفل الجزائر باستغالله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات 
مع تجديد ضمني. ولدى اتمام االشغال في المنشأة الطرقية ستوكل عمليات 
انجاز المحطات العديدة المتواجدة على طول مسار الطريق، لشركة نفطال. 
اللجنة  اجتماع  لمخرجات  ارتياحه  عن  الموريتاني  الوزير  أعرب  بدوره 
التي "قامت بعمل جيد ومتكامل"، الفتا الى أن خارطة الطريق التي اتفق 
مع  المشروع  تجسيد  إطار  في  المبرمجة  األشغال  تحدد  الطرفان  عليه 
وضع جدول زمني لها. كما لفت ولد اشروقة أن مشروع طريق تندوف-
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  من  كل  لتعهدات  تجسيدا  يعتبر  الزويرات 
تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اللذين اكدا على الطابع 
وحتى  والتجاري  االقتصادي  التبادل  نسبة  لرفع  للمشروع  االستراتيجي 

الثقافي واالجتماعي بين البلدين.
حققت  أنها  برغم  الثنائية  العالقات  أن  أيضا  الموريتاني  الوزير  وأكد   
مكاسب هامة في مختلف المجاالت اال أنها تبقى -حسبه- "دون المستوى 
المنشود" مقارنة بما يتمتع به البلدان داعيا الى تكثيف الجهود لمضاعفة 
اليه جميعا.«  ما نصبوا  الى  العالقات  بهذه  لالرتقاء  والتضامن  "التعاون 
وفي ختام أشغال اللجنة وقع الوزيران على محضر خبراء اللجنة المكلفة 

بمتابعة المشروع.
�ش. زمو�ش

بألبسة  محملة  تضامنية  قافلة  أمس،  انطلقت 
تطهير  وسائل  إلى  إضافة  مدرسية  وحقائب 
من  متضررة  عائالت  لفائدة  وذلك  وتعقيم، 
واليات  بعض  شهدتها  التي  الغابات  حرائق 
الوطن خالل الصائفة الماضية. وبادرت الكشافة 
اإلسالمية الجزائرية بالتعاون مع مكتب منظمة 
األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( بالجزائر، بهذه 

العام  القائد  نائب  أعطى  حيث  الوطنية،  القافلة 
نساخ،  عادل  الجزائرية،  اإلسالمية  للكشافة 
إشارة انطالق هذه القافلة، بحضور ممثلة مكتب 
اليونيسف بالجزائر، صوريا حسن. وأكد نساخ 
ستجوب  القافلة  هذه  أن  للصحافة،  تصريح  في 
واليات الطارف وسكيكدة وسوق أهراس محملة 
بـ "2.900 طرد يتضمن ألبسة شتوية وحقائب 

وأدوات مدرسية لفائدة أطفال عائالت متضررة 
من حرائق الغابات خالل الصائفة الماضية إلى 
ممثلة  أشادت  تعقيم". وبدورها،  وسائل  جانب 
مكتب اليونيسف بالجزائر بهذه المبادرة، مبرزة 
الكشافة  مع  التعاون  لتعزيز  هيئتها  استعداد 

اإلسالمية الجزائرية في مجال الطفولة.
ق. و
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قال اإن عوامل عديدة �ستمكن املنتوج اجلزائري من املناف�سة، رّقاد يوؤكد:

بوادر انفتاح على ال�سوق الإفريقية 
وهذه القطاعات الأكرث قدرة على الت�سدير

اأّكد مدير متابعة ترقية ال�سادرات بوزارة التجارة؛ �سليم رقاد اأم�س اأّن �سنة 2023 �ستكون �سنة �سادرات اجلزائر نحو 

اإفريقيا، م�سّدًدا على اأّن بوادر النجاح والنفتاح يف هذا ال�سدد بارزة بالنظر للعديد من املوؤ�سرات منها حت�سن واقع 

ال�سناعات الإنتاجية يف اجلزائر وهو ما �سي�سمح بتح�سني فر�س الت�سدير والولوج لل�سوق الإفريقية بالإ�سافة اإىل 

ت�سهيالت مرتقبة �سي�ستفيد منها امل�سدرون وهو ما �سيمكنهم من اقتحام الأ�سواق اخلارجية بقوة.

�ش.زمو�ش

املدير العام لل�سندوق 

عبد املجيد �سكاكري يعلن:

فتح مكاتب وفروع لـ "كاكوبات" عرب 
الوليات امل�ستحدثة موؤخرا يف 2023

المدفوعة  للعطل  الوطني  للصندوق  العام  المدير  األول  أمس  أعلن 
البناء  لقطاعات  الجوية  األحوال  سوء  عن  الناجمة  والبطالة  األجر 
واألشغال العمومية والري "كاكوبات" شكاكري عبد المجيد أنه سيتم 
خالل السداسي األول من السنة المقبلة فتح مكاتب والئية للصندوق 

عبر الواليات العشر المستحدثة مؤخرا.
والشؤون  الصحة  لجنة  أمام  قدمه  عرض  خالل  شكاكري  وأشار 
أن  الوطني  الشعبي  بالمجلس  المهني  والتكوين  والعمل  االجتماعية 
لقب  تفتك  أن  من  االجتماعي  الضمان  مجال  في  تمكنت  قد  الجزائر 
المدفوعة األجر  العطل  بتغطية نظام  إفريقيا  الوحيدة والفريدة  الدولة 
الجوية لقطاعات  الناجمة عن سوء األحوال  البطالة  وخدمة تعويض 
البناء واألشغال العمومية والري، مشيرا حسب بيان للمجلس الشعبي 
الوطني أن  استراتيجية الصندوق متوافقة تماما مع استراتيجية قطاع 
إنعاش  إلى  أساسا  الرامية  االجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل 
االقتصادي الوطني من خالل مرافقة متعاملي الصندوق في مختلف 
تعامالتهم عن طريق توفير خدمات وتسهيالت من شأنها الرقي بقطاع 
الضمان االجتماعي من جهة والمساهمة في إعطاء الصورة العصرية 
التي تليق بالجزائر الجديدة من جهة أخرى. وخالل عرضه أكد المدير 
العام أن الصندوق أُنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ 
14 وكالة جهوية و33 وكالة والئية،  1997 ويضم  فيفري   04 في 
مكاتب  فتح  بها  سيتم  المستحدثة،  الجديدة  العشر  الواليات  أن  كاشفا 
والئية خالل السداسي األول من السنة المقبلة. كما يسعى الصندوق 
السنوية  بالعطل  المتعلقة  االشتراكات  تحصيل  إلى  المتحدث،  حسب 
ومن البطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية سواء كانت أمطارا، 
ثلوجا، رياحا قوية، ارتفاعا شديدا لدرجات الحرارة حيث يستفيد من 
هذا التعويض، مجموع العّمال الحاضرين في الورشة والعاملين في 
الهواء الطلق أو تحت سماء مفتوح أو بدون مخبأ، مما يجعل العمل 
العمل  طبيعة  بسبب  مستحيال  أو  العامل  وسالمة  ّصحة  على  خطرا 
وتقنياته. وقد اتخذ صندوق كاكوبات سنة 2016 حسب ذات المسؤول 
قطاعات  عمال  وسالمة  على صحة  الحفاظ  إلى  تهدف  هامة  خطوة 
البناء واألشغال العمومية والري، حيث اعتمد تصنيف االرتفاع الشديد 
األحوال  سوء  حاالت  باقي  الجنوب ضمن  بواليات  الحرارة  لدرجة 
ابتداء  ثم  الهضاب  واليات   2017 عام  في  لتشمل  المعّوضة  الجوية 
من سنة 2019 كافة واليات الوطن. وأشار شكاكري في تدخله، إلى 
يُعتبر أول هيئة عمومية متحصلة على شهادة  أن صندوق كاكوبات 
نظام يضم معيار الجودّةSMI، إدارة متكامل9001 الصحة والسالمة 
فقد  النواب  لتدخالت  وبالنسبة   1400. والبيئة   45001 المهنية 
تمحورت أساسا حول الوضعية المالية للصندوق، المعايير والمقاييس 
المعتمد عليها عند عملية التعويض على سوء األحوال الجوية، ومن 
المئوية  النسبة  مقدار  المؤسسات،  أصحاب  أم  العمال  منها  المستفيد 
النواب بضرورة  بعض  أخرى طالب  بالتعويض، من جهة  الخاصة 
يتسنى  حتى  بالصندوق  التعريف  أجل  من  اإلعالم  وسائل  إشراك 
العمال  بملف  التكفل  على ضرورة  مشددين  فيه،   االنخراط  للجميع 
طالبوا  كما  عديدة،  مشاكل  في  يتسبب  قد  والذي  بهم  المصرح  غير 
بضرورة فتح صناديق على مستوى بعض المناطق التي تنعدم فيها، 
وتحديد درجة حرارة الطقس المعتمدة حتى يتم التعويض على أساسها 

وغيرها من االنشغاالت.
�ش.زمو�ش

اأبرز الأهمية "البالغة" للمن�ساأة يف دفع التبادلت القت�سادية بني البلدين، رخروخ يعلن:

الدرا�سات اخلا�سة مب�سروع 
طريق "تندوف-الزويرات" �ستنطلق قريبا 

"اأوبك" تبقي على توقعاتها 
ب�ساأن حجم الطلب العاملي يف 2023

اإنتاج اجلزائر من النفط يف حدود 
1.022 مليون برميل يوميا

بلغ إنتاج الجزائر من النفط خالل شهر نوفمبر الماضي 1.022 ملون 
بالمائة مقارنة بشهر   1.8 بـ  قدر  انخفاضا  بذلك  يوما، مسجال  برميل 
أكتوبر 2022، وفق ما كشف عنه أول أمس، تقرير لمنظمة  » أوبك«.
أن  الثالثاء،  اليوم  "أوبك"،  عن  الصادر  الشهري  التقرير  وأوضح 
يوميا خالل  برميل  مليون   1.022 إلى  تراجع  الجزائري  النفط  إنتاج 
نوفمبر الماضي، مقابل 1.041 مليون برميل يومًيا في أكتوبر 2022، 

و1.042 مليون برميل يوميا خالل سبتمبر 2022.
تحالف  تطبيق  مع  بالتزامن  النفط  من  الجزائر  إنتاج  تراجع  وجاء 
"أوبك+" سياسته الهادفة إلى خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل 
يومًيا، والتي بدأت من نوفمبر الماضي، وتستمر حتى ديسمبر 2023. 
ومع ذلك كان إنتاج النفط في الجزائر خالل نوفمبر الماضي أعلى من 
الحصة المقررة لها بموجب اتفاق تحالف أوبك+ خالل الشهر، والبالغة 
1.007 مليون برميل يوميا.إلى ذلك أظهر تقرير أوبك أن إنتاج دول 
 28.826 إلى  نوفمبر  13 عضًوا تراجع خالل  البالغ عددها  المنظمة 
شهر  في  يومًيا  برميل  مليون   29.570 مقابل  يوميا،  برميل  مليون 
النفط  على  المتوقع  العالمي  الطلب  حجم  2022.وبخصوص  أكتوبر 
خالل السنة المقبلة، فقد ابقت منظمة " أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي على النفط في عام 2023، بعد خفضها لعدة مرات، حيث اعتبر 
التقرير الشهري لـ " أوبك"  أن العام المقبل "ال يزال محاًطا بكثير من 
عدم الوضوح، ما يتطلّب الحيطة والحذر". مؤكًدا على استمرار الجهود 

االستباقية لتحالف "أوبك+" حفاًظا على استقرار السوق.
جميد. ذ

مببادرة من الك�سافة الإ�سالمية وبالتعاون مع مكتب "اليون�سيف" باجلزائر

قافلة ت�سامنية لفائدة املت�سررين من "حرائق ال�سيف"



وأضاف طبال خالل عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون 
الشعبي  بالمجلس  المهني،  والتكوين  والعمل  االجتماعية 
الوطني أنه تم إطالق مسابقة وطنية للهندسة المعمارية في 
17 والية تشمل 1670 وحدة سكنية، باإلضافة إلى إبرام 
اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للسكن يتم بموجبها إعفاء 
المستفيدين من سكن ترقوي مدعم 2 في صيغته الجديدة من 
دفع ملف ثاني لالستفادة من اإلعانة المالية حيث تتم العملية 
مباشرة عن طريق تحويل الصندوق الوطني للسكن لقوائم 
المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط بصفة آلية إلى مصالح 
وحسب  االجتماعية.  الخدمات  لمعادلة  الوطني  الصندوق 
بيان للمجلس فقد كشف طبال عن اإلنجازات المحققة إلى 
غاية 31 أكتوبر 2022 والتي تمثلت في منح 241.708 
إعانة للسكن لفائدة العمال األجراء والمتقاعدين في مختلف 
الصيغ بمبلغ 117.536.093.208 دج باإلضافة إلى منح 
3993 قرض للسكن إلى غاية سنة 2011 وإنجاز 24.136 
الوطني. وبهدف تطوير هياكل  التراب  مسكن عبر كامل 
ظروف  لتحسين  الدولة  استراتيجية  إطار  في  الصندوق 
استقبال المواطنين، أعلن المدير العام عن إطالق برنامج 
إلنجاز مقرات جديدة للفروع الجهوية وكذا للمديرية العامة 
وتهيئة المقرات األخرى. وأشار طبال إلى أن موارد تمويل 
في  أساسا  تتمثل  الصندوق  واستثمارات  وسير  نشاطات 
حصوله على نسبة 0.5% من الحصة المدفوعة من طرف 
أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات االجتماعية، 
وأضاف بأن هذه النسبة يتم تحصيلها من طرف الصندوق 

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء. 
وبخصوص الخدمات المقدمة من طرف الصندوق، أوضح 
اجتماعية  سكنات  ومنح  إنجاز  تشمل  بأنها  العام  المدير 
بقيمة  لالسترجاع  قابلة  غير  مالية  إعانات  منح  تساهمية، 

المرقين  اقتناء سكن جديد من عند  لتمويل  ألف دج   500
إعانات  إلى  باإلضافة  الخواص  أو  العموميين  العقاريين 
بنفس القيمة لتمويل إنجاز مسكن في إطار البناء الريفي.
من جهتهم تساءل نواب اللجنة خالل النقاش حول الشروط 
يقدمها  التي  اإلعانات  مختلف  من  لالستفادة  الالزمة 
ملفات  الستقبال  األرضية  فتح  موعد  وحول  الصندوق، 
الصندوق،  الراغبين في االستفادة من خدمات  المواطنين 
قيمة  في  النظر  إعادة  في  يتمثل  انشغاال  بعضهم  ورفع 
التي  المدة  طول  النواب  بعض  وانتقد  المقدمة.  اإلعانة 
اإلعانات  من  االستفادة  طلب  ملفات  معالجة  تستغرقها 
المالية وشددوا على ضرورة تسهيل االستفادة من الخدمات 

المقدمة عن طريق استحداث فروع جديدة للصندوق في كل 
الواليات وخصوصا الجديدة منها. كما أثار بعض أعضاء 
اللجنة موضوع تمكين التجار والحرفيين من االستفادة من 
خدمات الصندوق مع األخذ بعين االعتبار الوضعية المهنية 
الزوج  توفر  عدم  بسبب  المرفوضة  الملفات  في  للزوجة 
على الشروط المطلوبة لالستفادة، باإلضافة إلى النظر في 
من  مساكنهم  ترميم  في  الراغبين  األجراء  العمال  تمكين 
اإلعانة. من جهة أخرى، دعا النواب إلى تطهير الملفات 
العالقة ورفع التجميد عن اإلعانات الموجهة لبناء السكنات 
الريفية ودراسة إمكانية تمكين المستفيدين من سكنات عدل 

من خدمات الصندوق.

ناقش وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب 
نائب  يترأسه  كوبا  جمهورية  من  وفد  مع 
رئيس الوزراء ريكاردو كابريساس رويز، 
آليات تنفيذ إمدادات كوبا بالمواد البترولية 
طرف  من  الشمسية  للطاقة  محطة  وبناء 
بيان  البلد.وحسب  هذا  في  "سونلغاز" 
الطاقة والمناجم فقد استقبل أمس،  لوزارة 
جمهورية  من  هاما  وفدا  عرقاب  "الوزير 
الوزراء  رئيس  نائب  يترأسه  كوبا، 
كان  الذي  رويز،  كابريساس  ريكاردو 
فيسينتي  والمناجم،  الطاقة  بوزير  مرفوقا 

دي ال أو ليفي، ومسؤولين كبار من وزارة 
هذا  حضر  كما  الكوبية،  والمناجم  الطاقة 
سفير  الوزارة،  بمقر  جرى  الذي  اللقاء، 
جمهورية كوبا لدى الجزائر وكذا الرئيس 
سونلغاز". وحسب  لمجمع  العام  المدير 
المناقشات  ركزت  فقد،  المصدر  ذات 
مجال  في  الثنائي  التعاون  وضعية  على 
خاصة  تعزيزها،  وآفاق  والمناجم  الطاقة 
الكهربائية  والصيانة  اإلنتاج  مجال  في 
مضيفا  المتجددة،  والطاقات  والمحروقات 
الثنائية،  العالقات  وصفا  الطرفين  بأن 

والتاريخية  بالممتازة  االجتماع،  خالل هذا 
والمحروقات.  الطاقة  مجال  في  خاصة 
ناقشا  الطرفين  أن  المصدر  ذات  وأبرز 
أعمال  تنفيذ  الخصوص، طرق  على وجه 
التي  الزيارة  خالل  عليها  المتفق  التعاون 
ميغيل  كوبا،  جمهورية  رئيس  بها  قام 
في  الجزائر،  إلى  برموديز،  كانيل  دياز 
بالمنتجات  واإلمدادات  المحروقات  مجال 
للطاقة  محطة  بناء  عن  فضال  البترولية، 

الشمسية، من طرف سونلغاز، في كوبا.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الطاقة والمناجم 

وفق ذات البيان، أنه "وتحقيقا لهذه الغاية، 
تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، اعتبارا من 
حيث  اإلجراءات،  هذه  لتنفيذ  أمس،  يوم 
أعرب عرقاب بهذه المناسبة، عن ارتياحه 
الكامل للتقدم المحرز في هذا االجتماع. كما 
أبدى عن رغبته في تعزيز عالقات التعاون 
واالستفادة  أكبر  بشكل  الكوبي  الجزائري 
من المعارف والخبرات الكوبية في مجال 
في  المعادن  واستغالل  المنجمي  التنقيب 

الجزائر.
�إميان. �س

شّكل احتفال العالم، يوم أمس، بالذكرى الـ 
62 العتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن 
مواقف  الستحضار  مناسبًة  المستعمرة، 
المصير  تقرير  حق  عن  دفاًعا  الجزائر 

لشعوب البلدان المستعمرة.
الوطنية،  اإلذاعة  بموقع  مقال  في  وجاء 
نضالها  تاريخ  بفضل  الجزائر  "أصبحت 
المجيد ضد نير االستعمار عنصًرا أساسًيا 
في حركات التحرر في جميع أنحاء العالم، 
المحتل  من  استقاللها  انتزاع  منذ  تؤكد 
مع  تضامنها  على   ،1962 عام  الفرنسي 
جميع شعوب األقاليم المستعمرة التي تتطلع 
إلى ممارسة حقها في تقرير المصير".    

القاطع  الرفض  من  الجزائر،  وجعلت 
مذاهب  أحد  االستعمارية  لإليديولوجية 
بمجرد  وتماشت  الخارجية،  سياستها 
المنصوص  المبادئ  استعادة استقاللها، مع 
عليها في قرار الهيئة األممية.هذا اإلعالن، 
العامة  الجمعية  باسم قرار  المعروف أيضا 
لألمم المتحدة رقم 1514 الذي تّم تبنّيه في 

14 ديسمبر 1960، هو نتيجة جهود الدول 
التي تعمل بإصرار من أجل السالم واألمن 
والعدالة، منذ مؤتمر باندونغ )أندونيسيا( في 
1955، ضّد النظام االستعماري الالإنساني 
الذي كان سائدا وقتها في مناطق معينة من 
التي  التحررية  النضاالت  العالم.وساهمت 
قادتها شعوب إفريقيا وآسيا إلى حد كبير في 
اتخاذ هذا القرار، في حين أّن حرب التحرير 
التي كانت تدور في الجزائر، ذّكرت األمم 
وشجاعة  االستعمار  بفظائع  يومًيا  المتحدة 
القضاء  على  وعزمه  الجزائري  الشعب 
الماضي،  القرن  ستينات  بداية  عليه.ومنذ 
من  آنذاك  استفادت  التي  الجزائر،  قّدمت 
دعًما  بالسالح،  المكتسب  االستقالل  هيبة 
لالستعمار،  المناهضة  للحركات  كبيًرا 
ووفاًء لمبادئها الثابتة، لعبت الجزائر دوًرا 
رائًدا من خالل تضامنها مع حركات التحرر 
في العالم، وأصبحت على وجه الخصوص 
السير  قرروا  الذين  األفارقة  للثوار"  "قبلة 

على خطاها لتحرير بلدانهم.
الدبلوماسية  كانت  أخرى،  جهة  من 

الجزائرية نشطة للغاية على الساحة الدولية، 
حيث شجبت االستعمار، ال سيما في افريقيا، 
وحشدت الدعم لتقرير مصير شعوب القارة 
مساعدات  الجزائر  قّدمت  السمراء.وهكذا، 
إفريقية  لدول  ودبلوماسية  ومعنوية  مادية 
التحرر  حركات  ومواكبة  دعم  إطار  في 
فيها النتزاع استقاللها، ولعبت، على سبيل 
موزمبيق  استقالل  في  مهًما  دوًرا  المثال، 
نير  تحت  آنذاك  كانت  والتي   ،1975 عام 
السماح  خالل  من  البرتغالي،  االستعمار 
ألول 250 مقاتاًل شاركوا في اندالع كفاح 
 ،1964 سبتمبر   25 في  البلد،  هذا  تحرير 

بالتكوين على التراب الجزائري.
ولم تدخر الجزائر جهًدا للتوصل إلى اتفاق 
لوقف إطالق النار واستقالل غينيا بيساو عام 
1974، وكانت هذه هدية للرئيس الراحل، 
الجزائري  الشعب  من  بومدين،  هواري 
لصديق الجزائر، أميلكار كابرال، أول من 

وصف الجزائر بأنها "قبلة الثوار".
تقّدم  للغاية،  النشطة  دبلوماسيتها  بفضل 
العادلة  للقضايا  ثابًتا  دعًما  الجزائر 

اللذين  والصحراوي  الفلسطيني  للشعبين 
يكافحان الستعادة حقوقهما األساسية، وهي 
أمام  التأكيد عليها  تواصل  التي  االلتزامات 
االتحاد  مثل  والدولية  القارية  المؤسسات 
المجتمع  لتذكير  المتحدة  واألمم  االفريقي 
حق  تجاه  التاريخية  بالتزاماته  الدولي 
المصير.فبخصوص  تقرير  في  الشعوب 
قضية الصحراء الغربية، لم تتوقف الجزائر 
عن التذكير بأّن الحل الوحيد والعادل والدائم 
لهذا النزاع هو ذلك الذي من شأنه أن يسمح 
للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير 
المصير بحرية، وفقا للقرار 1514 األممي.
المتحدة،  األمم  منظمة  أدرجت  الواقع،  في 
منذ عام 1963، الصحراء الغربية في قائمة 
األقاليم الـ 17 التي تنتظر انهاء االستعمار، 
العامة  الجمعية  أعادت   ،1990 عام  وفي 
القضية  أّن  على  التأكيد  المتحدة  لألمم 

الصحراوية تعتبر قضية تصفية استعمار.
مرارا  الجزائر  نّددت  الصدد،  هذا  وفي 
الملف،  هذا  في  الواقع  باالنسداد  وتكرارا 
السالم  تهدد  التي  المخاطر  من  وحّذرت 

الذي  الوقت  في  اإلقليميين،  واالستقرار 
التي  المتحدة،  األمم  قرارات  فيه  تتعرض 
الشعب  حق  تكرس  أن  المفترض  من 

الصحراوي في تقرير مصيره، لالنتهاك.
وتحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
جبارة  جهود  بذل  الدولة  تواصل  تبون، 
إلبراز الطبيعة الحقيقية للنزاع الصحراوي، 
والعسكري  األمني  الحصار  خلفية  على 
واإلعالمي الذي فرضه االحتالل المغربي 

في آخر مستعمرة في القارة اإلفريقية.
ثوابت  بين  من  الفلسطينية  القضية  وتعتبر 
التي  الجزائرية،  للدولة  الخارجية  السياسة 
أنحاء  جميع  في  العادلة  بالقضايا  اهتمت 
الشعب  دعم  في  الجزائر  وتستمر  العالم، 
إلى  والبقاء  لندائه  واالستجابة  الفلسطيني 
في  المشروعة  حقوقه  تجسيد  حتى  جانبه 
القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولته  إقامة 
وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، 
على النحو المنصوص عليه في قرار األمم 

المتحدة 194 لعام 1949.
ق. و
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�سيخي يوؤكد

 �سرورة الوعي باأهميتها 

وخطورة �سياعها

يــــوم �إعالمـــي 
حول حم�ية وت�أمني 
�لوثيقة �لأر�شيفية

الوطنية،  المحفوظات  مركز  أمس،  نظم 
الوثيقة  وتأمين  حماية  حول  إعالميا  يوما 
األرشيفية من الكوارث الطبيعة والبشرية، 
وذلك بهدف التوعية بالمخاطر التي تحدق 

بالوثائق األرشيفية وسبل حمايتها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مستشار رئيس 
والذاكرة  باألرشيف  المكلف  الجمهورية 
حماية  أن  شيخي،  المجيد  عبد  الوطنية، 
"واحدا  يشكل  الكوارث  من  األرشيف 
مؤسسة  لكل  الكبرى  االنشغاالت  من 
وإعداده  األرشيف  حماية  على  تحرص 
للباحثين"، مبرزا في هذا الصدد ضرورة 
"الوعي بأهمية الوثيقة وخطورة ضياعها، 
التي  الفريدة  للوثائق  بالنسبة  خصوصا 

يستحيل تعويضها".
وشدد شيخي على أهمية "استمرار الحملة 
حتى  الفاعلين  جميع  بإشراك  التحسيسية 
خصوصا  البسيط،  المواطن  إلى  تصل 
تمثل  التي  التاريخية  للوثائق  بالنسبة 

موروثنا وهويتنا".
المحفوظات  مركز  مدير  أكد  جانبه،  من 
على  الحفاظ  أن  تليوين،  محمد  الوطنية، 
الشاغل  "الشغل  يعد  األرشيفية  الوثيقة 
لمركز األرشيف الوطني، وذلك من خالل 
لحماية  وتدابير  وإجراءات  مراحل  اتباع 
هذه الوثيقة وتثمينها لتكون جاهزة للبحث 

العلمي كمادة للمؤرخين".
المسؤول-  ذات  -يقول  الغرض  ولهذا 
للتنظيم  طبقا  خطوات  "عدة  المركز  يتبع 
والقوانين المعمول بها لضمان بقائها على 
التي  المخاطر  كل  من  محفوظة  أصلها 

تهددها طبيعية كانت أو بشرية".
وبخصوص رقمنة األرشيف الوطني، أكد 
تليوين أنها من بين "البرامج االستراتيجية 
تعمل على حماية  والتي  المجال،  هذا  في 
الوثائق من كثرة التداول التي قد تعرضها 
المخاطر  ولبعض  والتلف  للهشاشة 
"سارية  العملية  أن  إلى  مشيرا  البشرية"، 
على مستوى المركز الوطني للمحفوظات 

والكثير من المصالح األرشيفية".
عن  لممثلين  مداخالت  اللقاء  هذا  وشهد 
عدة قطاعات معنية بهذا المجال كالحماية 
وكذا  الوطنيين  واألمن  الدرك  المدنية، 
أساتذة ومتدخلين في حماية األرشيف، كما 
نشاطات  حول  وثائقي  شريط  عرض  تم 
المركز والخطوات الخاصة بحماية وحفظ 

الوثائق.
واأج

بعد ح�سوله على 3 اآلف اإعانة من �سندوق ال�سكن موزعة على 29 ولية

�شندوق مع�دلة �خلدم�ت �لجتم�عية
 يطلق برن�مج �شكني جديد 

ك�سف اأم�س الأول املدير العام لل�سندوق الوطني ملعادلة اخلدمات الجتماعية "اأفانبوز" يا�سني طبال عن اإطالق برنامج �سكني جديد

 بعد حت�سل ال�سندوق على 3000 اإعانة من طرف ال�سندوق الوطني لل�سكن، موزعة على 29 ولية.

دعم ثابت لق�سيتي ال�سعبني الفل�سطيني وال�سحراوي

�جلز�ئر مد�فع قوي عن حق تقرير م�شري �شعوب �لبلد�ن �مل�شتعمرة

الإمدادات باملواد البرتولية وبناء حمطة للطاقة ال�سم�سية 

عرق�ب يبحث مع وفد كوبي طرق تنفيذ �أعم�ل �لتع�ون 



و في هذا الصدد, اوضح احمد بريشي, 
مدير الشباك الموحد والمشاريع الكبرى 

واالستثمارات االجنبية بالوكالة الجزائرية 
لترقية االستثمار, خالل لقاء حول القانون 
الجديد لالستثمار, نظم على هامش الطبعة 
الـ 30 لمعرض االنتاج الجزائري بقصر 

المعارض )سافكس(, ان هذه المنصة التي 
اطلقها الوزير االول, ايمن بن عبد الرحمان, 
في 20 اكتوبر االخير, سجلت حوالي 233 

مشروعا عبر البالد.
واضاف ذات المسؤول ان اقبال المتعاملين 

االقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه 
المنصة "متزايد", مشيرا الى انه من المؤكد 
ان يرتفع عدد المشاريع مع نهاية السنة, بما 
ان عديد المستثمرين قد انشئوا حسابات على 

المنصة و بالتالي مرشحين لتسجيل مشاريعهم 
"قريبا".

كما اكد بان "هذه االستثمارات التي تندرج 

في فئة +المشاريع الكبرى+ تخص بشكل 
اساسي, قطاعات التعدين و الصناعات 
الغذائية و الصناعة الكيميائية, اما فيما 

يخص الشبابيك المحلية فان جميع القطاعات 
معنية تقريبا".وقد اشار المشاركون خالل 
هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن السلطات 

المعنية وخبراء في االستثمار, الى التسهيالت 
و المزايا المتضمنة في القانون الجديد حول 

االستثمار و لفائدة اصحاب المشاريع.
وأوضح بريشي, ان هذا النص القانوني 

جاء ليجعل الفعل االستثماري اكثر سهولة, 
وارساء االستقرار على مناخ االعمال و 

وضع حد للعراقيل التنظيمية التي تقف وراء 
االنسدادات التي يعرفها االقتصاد الوطني.
من جانبها اشارت المديرة العامة لترقية 

االستثمار بوزارة الصناعة, جوهر حاج, 
الى ان قانون االستثمار يستند الى اطار 

استراتيجي للتنمية االقتصادية, مضيفة ان 
"االطار االستراتيجي يعتبر "صلب و شامل 

و وتضامني" من اجل ارساء نظام بيئي 
"جذاب"، كما اشارت الى ان الجزائر اضحت 
بفضل هذا القانون "بلدا جذابا" على المستوى 
االقتصادي مع التأكيد على ضرورة ان يكثف 
جميع المتدخلين من الجهود من اجل بعث هذه 

الجاذبية  بشكل اكبر. وبمناسبة هذا اللقاء, 
نوه الرئيس المدير العام لمكتب دراسات و 
استشارة, رفيق بوسة, ب"التطور االيجابي 

الذي يعرفه مناخ االعمال في البالد" من 
خالل القانون الجديد لالستثمار.
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  المن�سة الرقمية للم�ستثمر.. 
اإقبال معتبر من اأ�سحاب الم�ساريع

 تعرف المن�سة الرقمية للم�ستثمر التي تم اطالقها منذ �سهرين تقريبا "اقبال معتبرا" من 

قبل المتعاملين القت�ساديين الذين عرفوا عن انف�سهم و �سجلوا م�ساريعهم, ح�سبما اكده 

اأم�س بالجزائر العا�سمة, اطار في الوكالة الجزائرية لترقية ال�ستثمار.

ر.ن

بغية الإطالع على واقع التنمية وكذا عمل ال�سندوق 

الوطني للتاأمينات الجتماعية

جمل�س الأمة  يوفد بعثتني 
ا�ستعالميتني موؤقتتني اإىل وليتي 

تيارت وبرج باجي خمتار 

   يشرع مجلس األمة, اعتبارا من األسبوع القادم, في القيام ببعثتين استعالميتين 
مؤقتتين, إلى واليتي تيارت وبرج باجي مختار, حسب ما جاء أمس في بيان للمجلس.
وأوضح المصدر, أنه "عطفا على التعليمات التي أسداها, رئيس مجلس األمة, صالح 

قوجيل, خالل الجلسة العامة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري, والقاضية بإيفاد بعثات 
إستعالمية مؤقتة, وطبقا للدستور, ال سيما المادة 137 )الفقرة 2( منه, وعمال بأحكام 
النظام الداخلي للمجلس, ال سيما المادتين 50 و51 منه, أشرف صالح قوجيل رئيس 
مجلس األمة على اجتماع تنسيقي قبلي ضم أعضاء مجلس األمة المعنيين بالبعثتين 
اإلستعالميتين المؤقتتين اللتين سيوفدهما مجلس األمة, اعتبارا من يوم اإلثنين 19 

ديسمبر .”2022
وستتوجه البعثة األولى--حسب ذات البيان-- "نحو والية تيارت بغية اإلطالع 

على ظروف عمل وتسيير الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء 
بالوالية.”في حين تتوجه البعثة الثانية "نحو والية برج باجي مختار قصد اإلطالع 

على واقع التنمية بالوالية.”
وختم البيان أنه "مباشرة حين فراغها من أداء مهامها الدستورية هذه, ترفع إلى 

السيد رئيس مجلس األمة التقارير التي أعدتها اللجنتان المعنيتان بالزيارتين, على أن 
يبلغهما السيد رئيس مجلس األمة في حينها إلى السلطات العمومية المعنية.”

بعد إنهاء جميع التحفظات المرفوعة حوله
ع.ط

امل�سادقة على "فيلم العربي بن مهيدي"
صادقت، أمس، اللجنة المنصبة المشتركة بين وزارتي  الثقافة والفنون والمجاهدين 

وذوي الحقوق بالمصادقة على فيلم "العربي بن مهيدي" وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل 
التحفظات التي كانت مرفوعة حوله.

وحسبما جاء أمس في بيان لوزارة الثقافة والفنون، أن وزيرة الثقافة والفنون صوِرية 
مولوجي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة قد "استلما أمس، وبحضور 

مخرج العمل بشير درايس نسخة من هذا الفيلم" حول حياة وكفاح الشهيد العربي بن 
مهيدي, وهذا "بعد أن قامت اللجنة المشتركة بين الوزارتين بالمصادقة عليه وإنهاء 

الدراسة المتعلقة  بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله". ويعتبر فيلم "العربي بن 
مهيدي" بمثابة إنتاج مشترك بين وزارتي الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق 

وشركة "المنبع" لإلنتاج السينمائي.
ر.ن

 عقب قرار رئي�س اجلمهورية 

برت�سم الأ�ساتذة املتعاقدين

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 تطمئن طلبة املدار�س العليا

طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبة المدارس العليا حول توظيفهم بعد 
التخرج إثر التخوفات التي أثيرت حول ذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بترسم 

األساتذة المتعاقدين.
وأوضحت المدرسة العليا لألساتذة في بيان موجه للطلبة، أن الوزارة أكدت أن حق 
الطلبة المتخرجين من المدارس العليا في التوظيف مكفول من خالل عقود التوظيف 

التي يتم إمضاؤها بداية كل سنة جامعية من طرف الطلبة المتخرجين لجميع األطوال 
التعليمية.وأكدت الوزارة الوصية أن هذا اإلجراء يبقى ساري المفعول خالل هذه 

السنة والسنوات القادمة كذلك.
ر.ن

 الزيارة ت�سم وفدا من 38 �سابا

 كلهم من املتفوقني يف الدرا�سة 

 وفد �سباين ليبي يطلع على معامل
 اأثرية ومناظر طبيعية مبيلة

   
حل أمس بميلة وفد شباني من ليبيا في زيارة إلى الوالية تدوم يومين لالطالع على 

المعالم األثرية والتاريخية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. وقد صرح 
رئيس الوفد الليبي، بشير هاشم، لوكالة األنباء الجزائرية، بأن هذه الزيارة تضم 
وفدا من 38 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة كلهم من المتفوقين في 

الدراسة، مضيفا بأن الزيارة تندرج ضمن البرنامج السياحي المسطر ما بين االتحادية 
الجزائرية لبيوت الشباب وجمعية بيوت الشباب الليبية والهادف إلى تكثيف النشاط 
السياحي الموجه للشباب لتعريفهم بثقافات الدول المجاورة و ما تزخر به من معالم 

أثرية وتاريخية، إلى جانب المناظر الطبيعية.
وأضاف هاشم بأن الوفد الشباني الليبي الزائر يتعرف على الجزائر ألول مرة، حيث 

كانت البداية من والية ميلة التي توجد بها مواقع تراثية مهمة، على غرار المدينة 
القديمة، قائال في هذا السياق: ><تعرفنا على ما تعاقب عليها من حضارات، قبل 

أن نتجه إلى سد بني هارون الذي تحيط به طبيعة غابية وجبلية خالبة.”وأضاف "ما 
وقفنا عليه اليوم يسر الناظرين ويفوق ما سمعناه عن الجزائر و إرثها الحضاري و 

الطبيعي.”
من جهته، أفاد عبد الكريم محمد كراروبي، عضو االتحادية الجزائرية لبيوت الشباب 
ومرافق الوفد الضيف، أن البرنامج السياحي المسطر للوفد الليبي متنوع حيث يشمل 

ثالثة )3( مسارات، أولها المسار الشرقي الذي سيتعرف من خالله أعضاء الوفد 
الزائر على ما تزخر به واليات ميلة وقسنطينة وجيحل وبجاية من تراث وثقافات، 

فيما يشمل مسار الوسط واليات الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة، ثم المسار الغربي 
عبر واليات وهران وتلمسان ومستغانم.وأفاد كراروبي بأن هذا البرنامج موجه لعدة 

وفود شبانية من ليبيا كلهم من المنتسبين لجمعية بيوت الشباب الليبية.
ع.ط

لقي،أمس، 9 أشخاص حتفهم وأصيب 41 
آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث 

إنقالب حافلة لنقل المسافيرن في والية 
المسيلة،بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين 
بلدية المسيلة وبلدية شالل في حصيلة أولية 

لمصالح الدرك الوطني .
وحسب بغدادي بن حواش رئيس خلية 

اإلعالم والعالقات العامة لمجموعة مسيلة 
للدرك الوطني،فقد تمثل الحادث في انحراف 
حافلة لنقل المسافرين، مخلفا وفاة 9 أشخاص 
وإصابة 41 آخرين،أين تم إسعاف المصابين، 

ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما ال تزال 
عملية التدخل متواصلة،مضيفا أن مصالح 

الدرك الوطني تدعوا مستعملي الطريق 

إلى توخي الحيطة والحذر وااللتزام بقانون 
المرور ومراعاة السياقة السليمة.

من جهتهم دعا مرتادي منصات التواصل 
المواطنين التقرب إلى مصلحة االستعجاالت 

بمستشفى الزهراوي بالمسيلة للتبرع بالدم 
لصالح جرحى حادث المرور.

حممد ق

سجلت مصالح أمن والية الجزائر أزيد من 
20 ألف مخالفة مرورية خالل شهر نوفمبر 
المنصرم، حسب ما أفاد به أمس بيان لذات 

المصالح.
وأوضح نفس المصدر أن مختلف فرق أمن 

الطرقات التابعة للمصلحة الوالئية لألمن 
العمومي واألمن عبر الطرق سجلت خالل 

شهر نوفمبر المنصرم 20641 مخالفة 
مرورية، كما سجلت فرق الشرطة العامة 
والتنظيم 2779 عملية مراقبة للنشاطات 

التجارية نفذت من خاللها 149 قرار غلق 
صادر عن السلطات المختصة.وتضع المديرية 

العامة لألمن الوطني الخط األخضر 1548 
وخط النجدة 17 وكذا تطبيق "ألو شرطة" 

تحت تصرف المواطنين للتبليغ.
أمن والية الجزائر: حجز كميات معتبرة من 

المخدرات خالل شهر نوفمبر المنصرم
 وتمكنت مصالح أمن والية الجزائر من 

حجز كميات معتبرة من األقراص المهلوسة 
والمخدرات بمختلف أنواعها، حسب ما أفاد به 

بيان لذات المصالح.
وأوضح نفس المصدر أن مصالح أمن 

والية الجزائر، ممثلة في مختلف مصالح 
الشرطة القضائية، "تمكنت خالل شهر 

نوفمبر المنصرم, من معالجة قضايا مختلفة 
تتعلق بالترويج غير المشروع بالمخدرات 

والمؤثرات العقلية وكذا المخدرات الصلبة".
وقد أسفرت هذه المعالجة عن "حجز 9 

كلغ من القنب الهندي و49261 قرص من 
المؤثرات العقلية, باإلضافة إلى 1604.34 

غرام من الكوكايين و 35.33 غرام من 
الهيروين و16 قارورة محلول مخدر".وبعد 

استيفاء اإلجراءات القانونية --يضيف البيان-- 
تم تقديم المشبه فيهم أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا.
ع.ط

تواصل فرق المعاينة والتفتيش الوقوف على 
وضعية كافة المؤسسات الصحية عبر الوطن، 

مع تقديم تقارير مفصلة حول ذلك للمفتشية 
العامة لوزارة الصحة، التخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية في 
أقرب اآلجال، حسب ما أفاد به، أمس، بيان 

للوزارة.
وأوضح البيان أن فرق المعاينة، التي تم 

تشكيلها بأمر من وزير الصحة، عبد الحق 
سايحي والتي يشرف عليها مختصون في 
التسيير وممارسون طبيون، "تعكف على 

رصد الحالة التي تتواجد عليها الهياكل 
الصحية، من خالل تسجيل النقائص التي تعاني 

منها وتدوين المالحظات مع ضمان المرافقة 
الالزمة".

وتشمل هذه العملية المؤسسات الصحية عبر 

كافة واليات الوطن، حيث أسدى وزير الصحة 
"تعليمات صارمة تقضي بضرورة تقديم 

تقارير مفصلة للمفتشية العامة للوزارة حول 
وضعية كل مستشفيات الوطن، بهدف اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة في سبيل تحسين وتطوير 
نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة 

للساكنة في أقرب اآلجال"، وفقا للمصدر ذاته.
ر.ن

اإثر اإنقالب حافلة لنقل امل�سافرين 

وفاة 9 اأ�سخا�س واإ�سابة 41 اآخرين بجروح متفاوتة يف حادث �سري بامل�سيلة

اأمن ولية اجلزائر: 

ت�سجيل اأزيد من 20 األف خمالفة مرورية خالل �سهر نوفمرب

لتخاذ الإجراءات الكفيلة بتح�سني نوعية اخلدمات 

فرق املعاينة والتفتي�س توا�سل معاينة و�سعية املوؤ�س�سات ال�سحية



مت تقدميهما اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة

الأمن احل�ضري اخلام�س
 ببجاية يوقف �ضخ�ضني 

تورطا يف ق�ضية حيازة املخدرات
مواصلة للجهود الهادفة إلى محاربة الجريمة الحضرية بمختلف 
أشكالها خاصة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
المنتشرة خاصة بين فئة الشباب، تمكنت عناصر فرقة الشرطة 
بجاية  التابعة ألمن والية  الخامس  الحضري  باألمن  القضائية 
خالل هذا األسبوع من توقيف شخصين يبلغان من العمر  32 و 
35 سنة تورطا في قضية حيازة المخدرات لغرض اإلستهالك 
الشخصي.وفي تفاصيل العملية أشار بيان أمني صدر عن خلية 
اإلعالم ألمن الوالية أمس األربعاء أن العملية جاءت بعد قيام 
عناصر الشرطة العاملة بالميدان بدوريات بقطاع اإلختصاص 
وبوصولهم غلى حي صوماكوب لفت إنتباههم مركبة مشبوهة 
من نوع رونو كليو على متنها شخصين، وبعد توقيفها وإجراء 
من  قطعة  على  العثور  تم  المركبة  وبتفتيش  المراقبة،  عملية 
02 غرام كانت  يقدر وزنها بحوالي  المخدرات )قنب هندي( 

مخبأة بالقرب من علبة التحكم.
هذا وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما ألجل قضية 
حيازة المخدرات )القنب الهندي( لغرض اإلستهالك الشخصي، 
جلسة  وبعد  المختصة  القضائية  الجهات  أمام  تقديمهما  وتم 

المثول الفوري أستفادا من إستدعاء مباشر للجلسة.
حياة �صرتاح

ق�سنطينة:

حجز املا�ضية املتجولة 
و�ضط الن�ضيج العمراين 

أعلنت بلدية إبن باديس بقسنطينة أمس األول عن قرار يقضي 
بحجز الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني بداية من اليوم 

الخميس.
بيان  في  باديس  ابن  لبلدية  البلدي  الشعبي  المجلس  وأوضح 
جاءت  الخطوة  أن  "فايسبوك"،  في  الرسمية  عبر صفحته  له 
المواشي  مربي  داعيا  قسنطينة،  والية  والي  قرار  على  بناء 
النفاذ  حيز  ستدخل  العملية  أن  إلى  وماعز  وأغنام  أبقار  من 
الحجز  فسيتم  البيان  ذات  وحسب  الخميس.  اليوم  من  بداية 
إلى  وتحويلها  العمراني  النسيج  وسط  المتجولة  الماشية  على 
المحشر مع المتابعة القضائية ألصحابها، ودفع غرامة مالية، 
من  أيام  ثالثة  مرور  بعد  المذبح  إلى  تحويلها  سيتم  حين  في 
تاريخ حجزها وتوزيع اللحوم على مختلف الهيئات ذات الطابع 
االجتماعي. وقد جاء قرار الوالي والمجلس الشعبي البلدي هذا 
العمراني  النسيج  الماشية واألبقار داخل  بعد أن عرفت تربية 
لبلدية إبن باديس وبلديات اخري في الوالية مؤخرا استفحاال 
المحلية  السلطات  للظاهرة رغم قرارات منعها من قبل  كبيرا 
بلديات  بعض  في  الوضع  بات  وقد  مرة،  من  أكثر  والوالئية 
الوالية يوحي بالتواجد في الريف، وتتسبب الظاهرة في الكثير 
من اإلزعاج للسكان وأيضا في اكتظاظ مروري حاد في بعض 
النقاط ناهيك عن تسبّب قطعان الماشية في إتالف المئات من 

الشجيرات المغروسة حديثا.
�ش.زمو�ش
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حياة �صرتاح

وفي التفاصيل أوضح بيان أمني صدر عن خلية اإلعالم ألمن والية سطيف 
الماضي  نوفمبر  شهر  خالل  سطيف  والية  أمن  مصالح  أن  األربعاء  أمس 
مجال  في  تندرج  التي  والردعية  التحسيسية  الوقائية  األنشطة  عديد  أطرت 
تخصص شرطة العمران وحماية البيئة وكذا التطهير والنظافة، بعد أن كثفت 
جهودها في سبيل صد الخروقات التي من شأنها أن تسيء للعمران أو البيئة، 
يعرض  قد  سلوك  أي  كبح  قصد  ردعية  وأخرى  وقائية  إجراءات  اتخاذ  مع 

المواطن لمخاطر صحية أو بيئية.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تسجيل 58 مخالفة تتعلق بإنجاز أشغال بناء دون 
رخصة، 04مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة،    14مخالفة 
البيئة فقد تم رصد 11  تتعلق بالتعدي على الملكية العقارية، أما فيما يخص 

مخالفة تتعلق بإعاقة الطريق العام.

المحالت  والرقابية مستهدفة  الوقائية  أنشطتها  تكثيف  وبعد  ذاته  السياق  وفي 
التجارية واألسواق ونقاط البيع المتواجدة بإقليمها الحضري وكل الفضاءات 
يقارب  ما  حجزت  التلف،  سريعة  الغذائية  المواد  شتى  بيع  خاللها  يتم  التي 
الـ 2451كلغ من الخضر والفواكه المعروضة للبيع بطرق غير سليمة،711 
وحدة و 28.50كلغ من المواد الغذائية الغير صالحة لالستهالك، وفي إطار 
من   وحدة   5313 من  أكثر  حجزت  الفوضوي  البيع  على  للقضاء  مساعيها 
التجهيزات والعتاد والخردوات واأللبسة واألواني التي كانت معروضة للبيع 

بطرق غير سليمة. 
وذكرت ذات المصالح في بيانها اإلعالمي التجار إلى ضرورة احترام المعايير 
القانونية التي تكفل وصول المواد الغذائية خاصة سريعة التلف إلى المستهلك 

سليمة، وتدعو المواطنين إلى التبليغ عن أية ممارسات مريبة.

ضمن  أنواعها  بشتى  الجريمة  محاربة  إطار  في 
المصلحة  عناصر  تمكنت   ، اإلختصاص  قطاع  
 ، البيـــض  بأمن والية  القضائية  للشرطة  الوالئية 
من حجز 92 كبسولة من المؤثرات العقلية  من نوع 
فليـوكسيتـيــن مرينـال 20 ملغ و 05 كبسوالت من 
من  مالي  مبلغ  وحجز  ملغ   300 بريقاباليـن  نوع 

عائدات الترويج مع توقيف المشتبه فيهما. 
إثــر معلومات مؤكـدة  تعــود حيثيــات القضيـة ، 
للشرطة  الوالئية  المصلحة  عناصر  إلى  وردت 
وجود  مفـادها    ، البيـــض  والية  بأمن  القضائية 
بترويج  يقوم  سنة   19 العمر  من  يبلغ  شخص 

المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، عليه تم وضع 
المشتبه  توقيف  عن  أسفرت  محكمة   أمنية  خطة 
فيه بإحدى شوارع المدينة و بعد إخضاعه لعملية 
التلمس الجسدي ضبط بحوزته 05 كبسوالت من 
ملغ   300 بريقابالين  نوع  من  العقلية  المؤثرات 
من  مالي  مبلغ  علبة سجائر وحجز  داخل  يخبؤها 
عائدات الترويج مقدر بــ: 8000 دج ، ليتم تحويله 
الذي  و  القضية  في  تحقيق  فتح  و  األمن  مقر  إلى 
أفضت نتائجه عن توقيف المشتبه فيه الثاني البالغ 

من العمر 34 سنة. 
في سيــاق القضيـة ، تـم إستـصدار إذنين بتفتيـش 

عن  أسفــرت  حيث   ، فيهما  المشتبه  مسكني 
نوع  من  العقلية  المؤثرات  من  كبسولة   92 ضبط 
فليوكسيتيـن مرينال 20 ملغ في مسكن المشتبه فيه 

الثاني.  
وبعــد استيفـاء جميع اإلجراءات القانونية تــم تقديم 
المشتبه فيهما أمام الجهة القضائيــة المختصة حيث 
صدر حكم بعام حبس غير نافذة بالنسبة للمشتبه فيه 
األول و حكم بعامين حبس نافذة مع اإليداع بالنسبة 
للمشتبه فيه الثاني مع غرامة مالية قدرها: 50 ألف 

لكــل منهمــا .
حياة �صرتاح

للضمان  الوطني  الصندوق  وخدمات  مزايا  حول  اإلعالمية  األيام  شهدت 
الجلفة،  بوالية  الصندوق  وكالة  بمقر  تنظم  التي  األجراء،  لغير  اإلجتماعي 
الجديدة  والمزايا  الخدمات  لمعرفة  وذلك  الصندوق  منتسبي  من  كبيرا  إقباال 
التي يقدمها هذا األخير .وفي هذا الصدد أوضح أمس مدير الوكالة أحمد دبير 
في تصريح لوأج أن التظاهرة التي انطلقت خالل األسبوع الجاري، ستنظم 
بشكل دوري لتمكن المؤمنين من العمال غير األجراء االطالع على الخدمات 
المرض،  حاالت  في  إجراءات  من  الصندوق  يوفره  وما  المقدمة  والمزايا 

األمومة، التقاعد وكذا عند العجز والوفاة. 
واعتبر المسؤول أهم ما يميز هذه األيام اإلعالمية، هو الترويج للخدمة التي 
أطلقها الصندوق الوطني للعمال غير األجراء والمتعلقة بالمنصة الرقمية، التي 

لهم  المنخرطين، حيث تسمح  لفائدة  بعد  تتيح لمن يلج فيها عدة خدمات عن 
بطلب شهادة االنتساب. كما تتيح هذه المنصة عند حصول المنتسب كان أو 
الصيدلي المتعاقد على اسم ورقم سري، من االستفادة من مزايا هذا الفضاء 
بالنشاط  التصريح  خالل  الرقمي (https://damancom.casnos.dz) من 
واالطالع على النشاطات األخرى وكشف الحسابات المشتركة، ناهيك عن تقديم 
طلب الحصول التعويضات الطبية وكذا االستفادة من التقاعد. وعبر عدد من 
منتسبي الصندوق الذين استهدفتهم التظاهرة اإلعالمية، عن ارتياحهم لما وصلت 
إليه المؤسسات العمومية من تطوير في األداء ومواكبة لكل ما هو عصري، 

السيما من خالل االعتماد على سبل الرقمنة في تقديم الخدمات عن بعد.
�ش.زمو�ش/واج

خالل عمليات اأمنية اأطرتها م�صالح ال�صرطة بولية �صطيف نوفمرب املا�صي

�ضبط قرابة 2451 كلغ من اخل�ضر والفواكه 
املعرو�ضة للبيع بطريقة غري �ضليمة

حجزت م�صالح اأمن ولية �صطيف خالل عمليات نوعية قادتها خمتلف وحدات اجلهاز عرب اإقليم الولية كمية معتربة من املواد وال�صلع ذات 

ال�صتهالك الوا�صع كانت موجهة للبيع دون احرتام ال�صروط، واإثر ذلك مت حترير عّدة خمالفات �صد التجار.

كشفت أمس األول مصالح أمن والية تقرت 
نوفمبر  شهر  خالل  نشاطاتها  حصيلة  عن 
من  المصالح  هذه  تمكنت  حيث  الماضي 
ضد  وجنح  بجنايات  تتعلق  قضايا  معالجة 
بالجنيات والجنح ضد  تتعلق  الشي وقضايا 
في حين وفي  الممتلكات  األشخاص وحتى 
إطار السهر على سالمة المرور والطرقات 
فقد قامت مصالح امن والية تقرت بتسجيل 
المرورية ضد  والمخالفات  الجنح  من  عدد 
لذات  بيان  المرور.وحسب  قانون  مخالفي 
المصالح تحصلت "الرائد" على نسخة منه 
للجنايات والجنح ضد األموال  بالنسبة  فإنه 
والية  أمن  مصالح  سجلت  والممتلكات 
وسبعة  قضية،  وسبعون  خمسة  توقرت 
عدد  بلغت  فيما  متورط،  شخص  عشرة 
القضايا  وعدد  إثنين،  إرسال  محل  القضايا 
ضد  صدر  أين  عشرة،  خمسة  تقديم  محل 
رقابة  إيداع، شخصين  أمر  أشخاص  تسعة 
قضائية، وشخصين استدعاء مباشر، واستفاد 
الجنايات  أما  مؤقت.  إفراج  من  شخصين 
والجنح ضد األفراد فقد سجلت مصالح امن 
عدد  قضية،  وثالثون  ستة  توقرت  والية 
عدد  شخص،  وثالثون  أربعة  المتورطين 

القضايا محل إرسال إثنين، وواحد وثالثون 
قضية محل تقديم، صدر ضد سبعة أشخاص 
قضائية،  رقابة  أشخاص  تسعة  إيداع،  أمر 
أما  مؤقت.  إفراج  شخص  عشرة  إحدى 
بخصوص الجرائم االقتصادية والمالية فقد 
البيان  ذات  قضايا حسب  ثمانية  معالجة  تم 
خالل  تم  كما  أشخاص.  عشرة  فيها  تورط 
 )03( ثالثة  استرجاع   2022 نوفمبر  شهر 

دراجات نارية محل سرقة. 
في مجال الجرائم المعلوماتية تمت معالجة 
 )05( فيها خمسة  تورط  قضايا،  ستة)06( 
المساس  بين  القضايا  وتباينت  أشخاص، 
بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات والمساس 
عبر  لألشخاص  الخاصة  الحياة  بحرمة 

االنترنت. 
عالجت  المخدرات  مكافحة  إطار  وفي 
شهر  خالل  القضائية  الشرطة  مصالح 
نوفمبر الماضي اثنان وثالثون)32( قضية 
خاللها  تم  عقلية،  ومؤثرات  مخدرات 
وإثنين  ومائتان  معالج،  كيف  غ  حجز961 
وأربعين )242( كبسولة من نوع بريقابالين 
المتاجرة  بين  القضايا  تباينت  300مغ، 
والحيازة واالستهالك، عدد المتورطين ستة 

أربعة  ضد  صدر  شخص،  وثالثون)36( 
استفاد  فيما  إيداع،  أمر  منهم   )14( عشرة 
مؤقت،  إفراج  من  أشخاص  عشرة)10( 

وإثنا عشرة )12( ملف مرسل. 
الظواهر  محاربة  في  واستمرارا  بالمقابل 
المرورية الشاذة عن قواعد السياقة اآلمنة، 
التقليل  في  الحثيثة  مساعيها  إطار  وفي 
اإلقليم  مستوى  على  المرور  حوادث  من 
المصلحة  قامت  توقرت،  لوالية  الحضري 
الوالئية لألمن العمومي خالل شهر نوفمبر 
المنصرم بمراقبة )4467( مركبة و)776( 
دورية راجلة وكذا )1255( دورية راكبة، 
مرورية،  جنحة   )233( تسجيل  تم  حيث 
سائقي  ضد  مرورية  مخالفة   )1206(
المركبات، في حين سجلت )2213( مراقبة 
مركبات   )03( وضع  تم  كما  لألشخاص، 
بدون  األشخاص  نقل  بسبب  الحضيرة  في 
ترخيص. كما قامت مصالح أمن والية تقرت 
حسب حصيلة لها في إطار الحملة الوطنية 
لمجابهة السلوكات الغير القانونية من طرف 
سائقي الدراجات النارية وكذا تطبيقا للقرار 
توقرت،  والية  والي  طرف  من  الصادر 
بوضع )194( دراجة نارية في الحضيرة، 

وتسجيل)194( مخالفة مرورية تتعلق بعدم 
المرور  جنح  مجال  في  أما  الوثائق،  تقديم 
فقد تم تسجيل )216( جنحة مرورية تتعلق 
بانعدام شهادة التأمين والقيادة بدون رخصة. 
وأضافت الحصيلة أنه وبالرغم من الجهود 
المبذولة من طرف المصلحة الوالئية لألمن 
العمومي قصد حماية السواق والراجلين من 
الصارم  التطبيق  لمرور من خالل  حوادث 
تم خالل  السير،  تنظم حركة  التي  للقوانين 
نفس الفترة تسجيل ثمانية وعشرون حادث 
مرور جسماني راح ضحيتها ثالثون )30( 
جريح، عشرون )20( ذكور وعشرة )10( 
إناث، وسجل وفاة واحدة )01( ذكر قاصر، 

مع تورط إثنا عشرة )12( دراجة نارية.
 حمالت حت�صي�صية

 لن�صر الوعي وحماربة الظواهر 

ال�صلبية و�صط ال�صباب 

هذا وفي إطار الحمالت التحسيسية التوعوية 
التي تشرف عليها مصالح أمن والية تقرت 
وكذا  الطلبة  لدى  الوعي  نشر  اجل  من 
المخدرات  )آفة  السلبية  الظواهر  محاربة 
لألنترنت-حوادث  السلبي  واالستعمال 

المرور( شاركت هذه المصالح أمس األول 
من  المعدة  التوعوية  التحسيسية  الحملة  في 
المهنيين  والتعليم  التكوين  مديرية  طرف 
لوالية توقرت على مستوى مركز التكوين 
المهني والتمهين – منصر عبد هللا توقرت 

01 بالتنسيق مع الشركاء األمنيين. 
هذه  فإن  المصالح  لذات  بيان  وحسب 
الحملة تهدف إلى زيادة الوعي األمني لدى 
حيث  اآلفات  هذه  اتجاه  المتربص  الطالب 
في  خبرة  لهم  ممن  إطارات  عليها  أشرف 
عملوا  الذين  والتحسيس،  التوعية  مجال 
حول  تتمحور  هادفة  رسالة  تمرير  على 
المخدرات  على  اإلدمان  مخاطر  مواضيع 
غرار  على  لألنترنت  السلبي  واالستعمال 
يصاحبها  وما  االجتماعي  التواصل  مواقع 
يتعلق  فيما  خاصة  معلوماتية  جرائم  من 
بتصفح المواقع المشبوهة وكذا التواصل مع 
األشخاص الغرباء مع تقديم بعض القضايا 
الجريمة  مكافحة  فرق  من طرف  المعالجة 
طرف  من  المبذولة  والجهود  المعلوماتية 
مكافحة  في  الوطني  لألمن  العامة  المديرية 

الجرائم االلكترونية وحماية األشخاص. 
�ش.زمو�ش

اأمن ولية تقرت:

هذه ح�ضيلة الن�ضاطات يف حماربة الإجرام وتقليل حوادث املرور

مكنت من حجز مبلغ مايل من عائدات الرتويج مع توقيف امل�صتبه فيهما يف الق�صية

حجز ما يقارب 100 كب�ضولة من املوؤثرات العقلية بالوادي

اجللفة:

اإقبال كبري على الأيام الإعالمية لـ "كا�ضنو�س" 



الملح والعسل
 تساعد هذه الوصفة على تهدئة البشرة الُمتهيّجة وتحافظ على رطوبة 
البحر  ملح  من  صغيرتين  ملعقتين  مزج  خالل  من  بتواُزن؛  البشرة 
الناعم مع أربع مالعق صغيرة من العسل الخام حتى تتكّون عجينة 
العين،  منطقة  تجنّب  مع  البشرة  على  بالتساوي  تُطبّق  ثم  متماسكة، 
وتُتَرك على البشرة من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم تُوَضع منشفة 

دافئة على الوجه لمدة 30 ثانية، ثم تُفَرك بحركة دائرية.
الملح وزيت الزيتون

 تعتبر هذه الخلطة مثاليّة للمحافظة على نضارة ونعومة البشرة؛ وذلك 
بمزج ملعقتين كبيرتين من ملح البحر مع ملعقة كبيرة من العسل مع 
كمية مناسبة من زيت الزيتون للحصول على مزيج ُمتجاِنس القوام، ثم 

فركه بشكٍل دائرّي على الوجه وغسله بالماء الدافئ.
الملح مع بياض البيض واللبن الرائب

تُساعد هذه الوصفة في تضييق المسامات الواسعة وتنظيفها؛ من خالل 
ثم مزجها مع نصف ملعقة صغيرة من ملح  خلط بياض بيضة جيّداً 
الرائب، ثم تطبيقها على الوجه  اللبن  البحر مع ملعقتين كبيرتين من 

وغسله بالماء، وألفضل النتائج يُفّضل استعمالها مرتين أسبوعياً.

الملح اإلنجليزي و الشوفان
  (PH)تعمل هذه الوصفة على للحفاظ علي توازن الرقم الهيدروجيني
وكوب  الماء  من  كوب  مع  الملح  من  ملعقتين  بمزج  وذلك  للبشرة؛ 
من الشوفان، ثم وضع المزيج علي الوجه المبلول مع التدليك بشكٍل 
الدافئ،  بالماء  ثم شطفه  دقائق،   5 لمدة  الوجه  ثم تركه على  دائرّي، 

ويُنَصح بتطبيقها ثالث مرات أسبوعياً.
الملح والحمضيَّات

وتُعتَبر  وتجديدها،  الدهنية،  البشرة  إنعاش  على  الحمضيات  تُساعد 
الة لتقشير البشرة. طريقة فعَّ

نات: المكوِّ
نصف كوب من ملح البحر الناعم.
نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من البرتقال، أو الليمون.
علبة زجاجيَّة.

طريقة التحضير:
نات معاً؛ للحصول على خليط. تُخلَط المكوِّ

يُوَضع الخليط داخل العلبة الزجاجيَّة، ويُخلَط جيّداً قبل االستخدام.
تُغَسل مناطق الجلد الُمراد تقشيرها؛ للحصول على الترطيب.

ة دقيقة  يُوَضع الخليط على البشرة، وتُفَرك به بلطف بحركة دائريَّة مدَّ
إلى دقيقتين؛ لتقشير خاليا الجلد الميّت، وإزالتها.

تُغسل البشرة بالماء بلُطف.
سنة  من  تخزينها  ويمكن  وجاّف،  بارد،  مكان  في  الملح  بقايا  ن  تُخزَّ

إلى سنتين.
مالحظة: يُوصى بتجنُّب الفرك حول منطقة العينين.

األكثر؛  على  األسبوع  في  مرتين  العاديّة  للبشرة  الطريقة  هذه  ر  تُكرَّ
وذلك من أجل حماية الجلد من الجفاف، واالحمرار، والحساسيَّة.

ات في األسبوع، للبشرة الدهنيَّة. تين، أو ثالث مرَّ ر هذه الطريقة مرَّ تُكرَّ
ة واحدة في األسبوع، أو حسب الحاجة؛ للتخلُّص  ر هذه الطريقة مرَّ تُكرَّ

من جفاف الجلد للبشرة الجافة.

والخطوات  المرحلة  تبدأ  وعقله  الطفل  جسم  تهيئة  من  االنتهاء  بعد 
العملية للتعليم، ولكن يجب اختيار طريقة مناسبة وسليمة للتدريس، وما 

يلي بعض النصائح التي ستساعدك في تعليم طفلك:

العلم  اكتساب  على  وتشجيعه  للطفل،  والدراسة  التعلم  أهمية  شرح 
الطفل  لترغيب  أمر مهم جداً  العلم  أهمية  فتوضيح  ومهارات جديدة، 
بالتعليم، يمكنك الشرح من خالل طرق مبسطة وسهلة، أو من خالل 

قصص مصورة.
تخصيص فترة زمنية إجبارية كل يوم للدراسة، ليشعر الطفل بأهمية 

األمر.
يمكنك استخدام بعض الطرق المساعدة في التعليم لصغار السن، ومنها 

ما يلي:

أجهزة  أو  الذكية  بالهواتف  الخاصة  الحديثة  التطبيقات  استخدام 
من  المعلومات  وتقدم  للصغار  التعليمية  بالعملية  المهتمة  الحاسوب، 

خالل الصوت والصورة والرسومات الجاذبة لألطفال.
استخدام أدوات جاذبة للطفل كاألقالم الملونة واألوراق الجميلة.

تعليم الطفل القراءة والكتابة باستخدام قصص األطفال، ويفضل اختيار 
القصص المفضلة للطفل.

والتهوية  المناسبة  اإلضاءة  اختيار  و  للدراسة،  المالئم  الجو  تهيئة 
المطلوبة، وأيضاً اختيار المالبس المريحة أثناء الدراسة.

هناك بعض األطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة تركيز الطفل 
كالشوكوالتة والمشروبات الساخنة.

مكافئة الطفل مادياً أو معنوياً في حالة إحراز تقدم ملحوظ، ومعاقبته 
في حالة الكسل وعدم التقدم وإحراز النتائج المطلوبة.
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جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

عالمات واأعرا�ض ال�سهر التا�سع
موعد  اقتراب   مع 
في  أي  الوالدة؛ 
من  األخيرة  األسابيع 
الحمل، سيتهيأ الجنين 
إلتمام  األم  وجسم 
هذه المهّمة، ويتزامن 
ذلك مع ظهور بعض 
العالمات واألعراض 
األم  تشعر  التي 
وفيما  منها،  ببعٍض 

يأتي إيجاٌز ألبرزها:
نتيجة  اإلرهاق، 

الجهد الذي يقوم به الجسم لتلبية احتياجات الجنين.
آالم في منطقة الحوض، بسبب ضغط وزن الجنين.

آالم في أسفل الظهر؛ بسبّب زيادة حجم الرحم الذي يُحدث إجهاًدا على الظهر.
م في األقدام ومنطقة الكاحل؛ وذلك نتيجة احتباس الماء في جسم  انتفاخات وتورُّ

الحامل.
تشنُّجات الساقين، وذلك لعّدة أسباب؛ كزيادة الوزن، والنشاط أو الخمول الزائد، 

باإلضافة لنقص بعض الفيتامينات.
األرق، والذي قد تتسبّب به اآلالم الجسديّة للحامل، وتكرار الحاجة للتبّول أثناء 

النوم.
حدوث تغيُّراٍت في عنق الرحم، ويختلف وقت حدوث ذلك في حال كانت الوالدة 
األولى للمرأة أم سبقتها والدة، ليُصبح عنق الرحم في نهاية الحمل رقيًقا وأكثر 

ليونة، وهي عمليّة تغيٍُّر طبيعيّة.
ر التقلُّصات المعروفة بالمخاض الكاذب.  زيادة تقلُّصات الرحم، وتكرُّ

تغيُّر لون  أّما في حال  القلق،  أمٌر طبيعّي ال يستدعي  زيادة اإلفرازات، وهو 
اإلفرازات إلى اللون األخضر، أو وجود رائحة كريهة لها؛ فإنّها تُعَتبر إفرازات 
ألي  تجنًبا  المناسب  اإلجراء  التخاذ  الطبيب  استشارة  وتدر  طبيعيّة،  غير 

مضاعفات أو مشاكل.
تغيُّر وضعية الجنين، لينقلب رأسه ويستقر في منطقة الحوض، استعداًدا للوالدة، 
ل، بسبب الضغط الواقع من الرحم على  ويترافق ذلك مع كثرة حاجة األم للتبوُّ

المثانة.

طريقة غ�صل مالب�س ال�صوف 
با�صتخدام اآلة الغ�صيل

يحتــــاُج الّصـــــوف 
إلــــــى طريقـــــــــٍة 
صحيحـــــــة لغسلــه 
بفعاليــــــــٍة وليحافظ 
كــما  جودتـه،  على 
إلى  يحتـــــاج  أنــّه 
منظفــات غسيـــــــٍل 
مناسبــــة للمحافظــة 
غسله  ويمكن  عليه 
الغسيل  آلة  باستخدام 

كما يأتي:
ملصق  من  التحقق 
من  والتأّكد  الغسالة،  في  غسلها  قبل  المالبس  قطعة  على  الموجود  الرعاية 
احتوائه على المعلومات التي تُؤّكد سالمة غسله في الغسالة؛ ألّن غسل المالبس 
المصنوعة من الصوف في الغسالة يزيد من احتمال انكماشها وتقلّص حجمها، 
إتباع هذه الطريقة لتجنّب  فيُراعى  وفي حال إشارة الملصق إلى الغسل يدويّاً 

تلف الصوف.
تُغسل المالبس الّصوفية بماء درجة حرارته 30 درجة، بحيث ال يكون بارداً وال 
ساخناً ليُحقق الموازنة بين إزالة البقع وعدم تلف أنسجة الّصوف الحّساسة، كما 
يُفّضل دائماً قراءة التعليمات المدّونة على الملصق المثبت على قطعة المالبس 

والتّأكد من درجة حرارة الماء المستخدم للغسل.
خفيفة  غسيل  ُمنظفات  وتُستخدم  المالبس  غسيل  آلة  في  الّصوف  قطع  تُوضع 
مناسبة للمالبس الحّساسة، ويتّم اختيار دورة غسل لطيفة أشبه بالغسل اليدوي.

أثناء  فيها لحمايتها  الكتانية لوضع قطع الصوف  الغسيل  يمكن استخدام حقيبة 
الغسل.

في  الصوف  تجفيف  من  فيُحّذر  غسله،  عملية  أثناء  بالمحاذير  يتعلق  فيما  أما 
انكماشه  في  يتسبّب  عالية  حرارة  لدرجات  تعريضه  ألّن  المالبس؛  ُمجّفف 

وتقلّصه، ويُمكن تجفيفه بشكل آمن من خالل إتباع اإلرشادات اآلتية:
أخرى  منشفة  وفرد  نظيفة،  منشفة  على  حديثاً  المغسولة  الصوف  قطعة  فرد 

فوقها.
لّف المناشف على شكل أسطوانة.

في  الموجود  الزائد  الماء  من  للتخلّص  المناشف  أسطوانة  طول  على  الضغط 
الصوف، ويُحّذر من فرك الصوف باليد ألّن ذلك يُؤّدي إلى تمّدده.

التأّكد من التخلّص من أكبر قدر ممكن من المياه، ثّم إزالة قطعة الصوف من 
المناشف وفردها على سطح مستو، وإعادة تشكيلها كما كانت.

أو  الصوف  المالبس  ثني  من  ويُحّذر  تماماً،  تجف  حتّى  الصوف  قطعة  ترك 
تعليقها على منشر الغسيل.

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

�صبب �صداع الراأ�س من اخللف

و�صفات منزلية للب�صرة من امللح

طريقة التدري�س ال�صحيحة لالأطفال

وضعية الرأس غير مريحة والخاطئة أثناء االستلقاء للنوم.
تناول الكثير من األطعمة الحلوة التي ُتسبب صداع الرأس من الخلف: 
كالشوكوالتة مثاًل، وقد يكون ذلك دلياًل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أمراً  يُعتبر  خلفّي  بصداع  والشعور  األنفية،  الجيوب  فالتهاب  الزكام؛ 
طبيعياً نتيجة اإلصابة باإلنفلونزا والزكام.

البكاء الشديد: البكاء المتواصل يُسبّب ألماً شديداً في الرأس، وللتخلُّص 
من هذا األلم يُنصح باالستحمام الدافئ، والراحة لفترة معينة.

يُسبّب  طويلة  لفترات  الحارقة  الشمس  ألشّعة  ض  التعرُّ إّن  الشمس: 
ُصداعاً شديداً في الرأس من الخلف.

األسنـــان: إصابـــــــة األسنــــان بالتســــّوس، خاصة طاحونة العقل، 

يــــؤدي إلى حــــــــدوث صــــداع حاد في الرأس.
الجيوب األنفية: يُسبّب التهاُب الجيوب األنفيّة صداعاً نصفياً، وصداعاً 
في منطقة الرأس من الخلف، ومن أعراض الجيوب األنفيّة الشعور بألٍم 
ويزداد  األسنان،  إلى  األلم  يمتدُّ  وقد  والعينين،  واألنف،  الجبهة،  فوق 
األلم عند الميالن إلى األسفل، وعند تحريك الرأس في وضعية السجود.
األدوية: إّن تناول بعض األدوية له تأثير جانبّي، كالصداع، والغثيان.

التعرض للضغط العصبّي والجسدّي بشكل كبير.
سوء التغذية، وعدم االنتظام في تناول الوجبات الغذائيّة

التعرض للضغوطات النفسيّة، وللقلق والتوتر.
تقلُّبات الجو، كارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
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 نهائي مونديال "قطر 2022" 

مينحه رقمني تاريخيني، مي�سي يك�سف:

"رحلتي يف كاأ�س العامل �ستنتهي 
بخو�س اآخر مباراة يل بالنهائي" 

اأكد ليونيل مي�سي، اأم�س، اأنه �سيخو�س اآخر مباراة له يف كاأ�س العامل 

لكرة القدم يف النهائي يوم الأحد املقبل يف قطر.

اأوليه"  ديبورتيفو  "دياريو  ل�سحيفة  التانغو"  "راق�سي  قائد  وقال 

ذلك،  حتقيق  على  قادر  لأنني  كبرية  ب�سعادة  "اأ�سعر  الأرجنتينية: 

واإنهاء رحلتي يف كاأ�س العامل بخو�س اآخر مباراة يل بالنهائي«.

واأ�ساف مي�سي: "لقد مرت �سنوات عديدة، ول اأعتقد اأنني �ساأكون قادرا 

على القيام بذلك. اإنهاء م�سريتي يف كاأ�س العامل على هذا النحو يعترب 

لكن  جيدة،  القيا�سية  والأرقام  جيد  �سيء  وتابع: "كل  يل«،  الأف�سل 

ال�سيء املهم هو اأن تكون قادرا على حتقيق هدف الفريق، وهو اأجمل 

اجلاد،  القتال  بعد  واحدة  خطوة  بعد  على  نحن  الإطالق،  على  �سيء 

و�سنقدم كل �سيء ملحاولة حتقيق اللقب هذه املرة«.

وي�سارك الالعب البالغ 35 عاما يف كاأ�س العامل للمرة اخلام�سة، متجاوزا 

بذلك اأربع مرات لكل من دييغو مارادونا وخافيري ما�سكريانو، وبهدفه 

هداف  كاأف�سل  باتي�ستوتا  غابرييل  على  اأي�سا  تفوق  قطر  يف  اخلام�س 

لالأرجنتني يف نهائيات كاأ�س العامل بر�سيد 11 هدفا.

وبح�سب موقع "توتو مريكاتو ويب" الإيطايل، فاإن مي�سي �سيتمكن من 

حتطيم اأرقام بع�س الأ�ساطري عندما يخو�س النهائي، واأ�ساف اأن ليونيل 

كان قد عادل رقم لوثار ماتيو�س، كاأكرث الالعبني ظهورا يف مباريات 

كاأ�س العامل، بر�سيد 25 مباراة لكل منهما، لفتة اإىل اأن النهائي �سيكون 

املباراة رقم 26 ملي�سي، لينفرد بالرقم القيا�سي.

واأو�سح اأن الأ�سطورة الأرجنتيني يحتاج للم�ساركة ملدة 24 دقيقة فقط 

بالنهائي من اأجل جتاوز الإيطايل املخ�سرم باولو مالديني، كاأكرث لعب 

خو�سا للدقائق عرب تاريخ املونديال، وختم املوقع باأن مالديني �سارك 

يف 2217 دقيقة بكاأ�س العامل، بينما لعب مي�سي 2194 دقيقة حتى الآن، 
ويف�سله فقط 24 دقيقة لكتابة الرقم با�سمه.

الوكالت 

مودريت�س "احلزين" يعلق 

على احلكم و"ركلة اجلزاء" ومي�سي

"علينا اأن نتعافى واأن نحاول 
حتقيق املركز الثالث"

خل�سارة  حزنه  عن  مودريت�س،  لوكا  الكرواتي،  املنتخب  قائد   اأعرب 
لكرة  العامل  لكاأ�س  النهائي  ن�سف  الدور  يف  الأرجنتني،  اأمام  فريقه 

القدم 2022.وقال مودريت�س يف ت�سريحات بعد املباراة: "هذا اأ�سواأ حكم 

راأيته )الإيطايل دانييلي اأور�ساتو(، ل اأقول ذلك لأننا خ�سرنا لكن هذه 

احت�سب  حتى  املباراة  يف  الأف�سل  الطرف  وتابع: "كنا  احلقيقة«،  هي 

احلكم ركلة جزاء غري �سحيحة ل�سالح الأرجنتني«.وقال مودريت�س يف 

ت�سريحات عقب املباراة "الهزمية واردة يف كرة القدم، لكن ل ميكن اأن 

تكون بتلك الطريقة، علينا اأن نتعافى واأن نحاول حتقيق املركز الثالث".

ووا�سل لوكا مودريت�س: "اأمتنى تتويج ليونيل مي�سي بكاأ�س العامل لأنه 

الأف�سل يف التاريخ«.و�سيكتفي منتخب كرواتيا و�سيف بطل مونديال 

"رو�سيا 2018"، باملناف�سة على املركز الثالث، يوم ال�سبت املقبل، على 
ملعب خليفة الدويل بالعا�سمة الدوحة.

الوكالت

الماضية  الليلة  األرجنتيني  المنتخب  فوز    دفع 
في  الشوارع  إلى  النزول  إلى  المشجعين  آالف 
الوطني  المنتخب  بتأهل  لالحتفال  األرجنتين، 

لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.
وتجمعت الجماهير حول قلب العاصمة األرجنتينية 
بوينس أيرس، حيث منح ميسي الفريق القادم من 
أميركا الجنوبية هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة 
آخرين،  هدفين  ألفاريز  خوليان  يسجل  أن  قبل 
ميسي،  من  آخر  باهر  أداء  بعد  األخير  وكان 
ليضع فوز "راقصي التانغو" أمام كرواتيا 0-3، 
األحد  النهائية،  المباراة  في  األرجنتيني  المنتخب 
المقبل، ولتقترب األرجنتين من لقبها األول لكأس 
البالد  مارادونا،  دييغو  الراحل،  قيادة  منذ  العالم 

للبطولة في 1986.
ومصابيح  الحافالت  محطات  المشجعون  واعتلى 
قرع  مع  بالفوز  لالحتفال  والتماثيل  الشوارع 

الطبول ونفخ األبواق.
آخر  المقبل  األحد  نهائي  يكون  أن  المرجح  ومن 
فرصة لميسي للفوز بكأس العالم. وحصل الالعب 
البالغ 35 عاما على ألقاب وبطوالت مع األندية، 

على  اقتصر  الوطني  المنتخب  مع  نجاحه  لكن 
بطولة كأس كوبا أميركا 2021.

العالم 2014  وكان ميسي قريبا من الفوز بكأس 

لكن األرجنتين خسرت أمام ألمانيا 1-0 في الوقت 
اإلضافي.

الوكالت 

لمنتخب  الفني  المدير  سكالوني  ليونيل  قال 
صعبا  كان  كرواتيا  على  الفوز  إن  األرجنتين 

واحتاج عمال تكتيكيا كبيرا.
عقب  الصحفي  المؤتمر  خالل  سكالوني  وقال 
تعكس  ال  المباراة  هذه  نتيجة  إن  المباراة  نهاية 
بالضرورة تفوق األرجنتين الكامل على مجريات 
اللقاء، وأشار إلى أن كرواتيا لعبت بطريقة جيدة 

اليسار إلى  المواقع من  جدا، "ويستطيعون تبديل 
اليمين، ويمتلكون خط وسط قوي«.

الهدف  بعد  اللعب  طريقة  غير  فريقه  أن   وأكد 
اللقاء،  خالل  باللعب  استمتعنا  "ثم  مردفا  األول، 
النهائي،  الهدف  تحقيق  أجل  من  خطوة  وأمامنا 

ويجب علينا التركيز«.
في  أفكاره  يلخص  أن  الصعب  من  أنه   واعتبر 
ستحتفل.  جماهيرنا  "كل  مضيفا  قليلة،  كلمات 
أنا  والمشاعر،  العواطف  من  الكثير  فيه  األمر 
وشدد  األرجنتيني،  الشعب  فعل  لردة  متحمس 
على أن الخسارة أمام السعودية كانت صدمة في 
البداية، مقدما الشكر للجماهير على وقوفها بجانبه، 
ونكتب  النهائي  في  حاليا  "األرجنتين  وأضاف 

التاريخ، وسنسعى للفوز واالحتفال باللقب«. 
وبسؤاله هل ميسي هو أفضل العب في التاريخ 
بالدنا،  من  العب  أفضل  يكون  بأن  "نفخر  قال 
وأشعر  ميسي،  أدرب  ألني  أكبر  بفخر  وأشعر 
أجل  من  عندي  ما  كل  لتقديم  أكثر  يحفزني  أنه 

األرجنتين«.
يتحسن في  أن  الممكن  األداء من  أن  وشدد على 
المباراة النهائية، مختتما "أمامنا بعض األيام من 
خاض  الفني  "جهازنا  وأردف  التحضير«،  أجل 
العديد من المباريات بمتعة كبيرة. نعيش ونتنفس 
من أجل الكرة األرجنتينية«، وشدد على أنه سيبدأ 
نهاية  بعد  المقبلة،  للمواجهة  والتخطيط  التركيز 

االحتفاالت من هذه المباراة.

 23 لدينا  إيجابيا.  شيئا  يعد  "الفوز  أن  واعتبر 
لخوض  مستعد  الجميع  يكون  أن  يجب  العبا، 
قوة  من  هي  منتخبنا  وقوة  النهائية،  المباراة 
الالعبين، وجميعهم يحضرون الجلسات التدريبية 
ممتاز،  العب  "ألفاريز  أن  ويستمتعون«. وأكد 
لقد كان رائعا جدا في الوسط أيضا، ولعب رجال 
لرجل بطريقة ممتازة، وقد تمكن من كتابة التاريخ 
مع رفاقه«، وختم "شرف كبير لي أن أقود هذه 

المسيرة الرائعة مع منتخب األرجنتين".
الوكالت 

عبر عن فخره بقيادة منتخب بالده واأكد اأن مي�سي يحفزه، �سكالوني 

 "راق�سو التانغو" يقتربون من تحقيق الحلم 

داليت�س يوؤكد اأنه تقبل 

الهزيمة اأمام الأرجنتين وي�سرح: 

"مونديال قطر
 نهاية جيل واأريد 

اال�ستمرار مع كرواتيا"
لمنتخب  الفني  المدير  داليتش  زالتكو   قال 
كرواتيا، إن عليه تقبل الخسارة أمام األرجنتين 
في نصف نهائي كأس العالم، موضحا أن ذلك 

يعد من ضمن قواعد كرة القدم«.
عقب  الصحفي  المؤتمر  خالل  داليتش،  وقال 
نهاية المباراة، "المباراة كانت صعبة، وميسي 
يحالفنا  لم  المباراة  هذه  كبيرة..  مباراة  قدم 
مواجهة  نخوض  أن  علينا  يتعين  فيها،  الحظ 
الثالث«.وأضاف:  المركز  صاحب  تحديد 
"قلت لالعبين أن يرفعوا رؤوسهم، وأن يبقوا 
معنويا،  يتماسكوا  وأن  قدموه،  بما  فخورين 
من  أكبر  مستويات  يقدموا  أن  بوسعهم  كان 
كرة  حال  هو  هذا  لكن  المباراة  خالل  ذلك 
لتحديد  المقبلة  للمباراة  نستعد  أن  علينا  القدم، 
المركزين الثالث والرابع«.وتابع: "ال يمكنني 
نقبل  الحكم، حيث  قرارات  أعترض على  أن 
الخسارة وال يريد االعتراض على القرارات، 
به  طالب  الذي  األول  الهدف  بعد  وخصوصا 
الحالية  العالم  "كأس  بركنية.وأشار:  كرواتيا 
في  كرواتيا  صعيد  على  جيل  نهاية  هي 
سن  إلى  وصلوا  الالعبين  وبعض  المونديال، 
معين ال يمكنهم االستمرار في المستقبل، هناك 
إنجازات رائعة حققها هذا الجيل، وهناك من 
سينهي سيرته بحلول يورو 2024«، واختتم 
تصريحاته قائال: "سأواصل عملي مع االتحاد 
 ،2024 يورو  حتى  بعقده  مستمر  الكرواتي، 

أريد أن استمر بهذه الرحلة. 
الوكالت

" االأرجنتني حاليا يف النهائي...
نكتب التاريخ و�سن�سعى للفوز واالحتفال باللقب"

ح�سود يف االأرجنتني واحتفاالت 
تغزو ال�سوارع عقب التاأهل لنهائي مونديال قطر 

حر�ست على تهنئة رفقاء مودريت�س رغم الهزيمة امام الأرجنتين

ال�سحف الكرواتية
 تطالب بالربونزية يف مونديال قطر

فلنسعى  مرفوعة،  رؤوسكم  أبطال".."ابقوا  أنتم 
أمس،  الكرواتية  الصحف  أشادت  هكذا  للبرونزية". 
خروجه  رغم   ،2018 وصيف  الوطني،  بمنتخبها 
أمام   2022 قطر  لمونديال  النهائي  نصف  الدور  من 

األرجنتين.
بإسقاط  النفس  يمنّون  مودريتش  لوكا  رفاق  وكان 
النسخة  في  المجموعات  دور  غرار  على  االرجنتين 
الماضية ومنتخب أمريكي جنوبي آخر بعد تفّوقهم على 
البرازيل بركالت الترجيح في ربع النهائي، إال أن هدًفا 
ألفاريز صاحب  لجوليان  حاسمة  وتمريرة  ميسي  من 
المدرب زالتكو  أنهت مشوار فريق  الهدفين اآلخرين 

داليتش.
رغم ذلك، احتفت الصحف الكرواتية بمنتخب لم يكن 

جديد  بجيل  قطر  في  الدور  هذا  لبلوغ  أصال  مرشًحا 
عنونت  هكذا  أبطال"..  2018."أنتم  عن  ومختلف 
ليست"  "يوتارنيي  أما  دالماتشيا،  سلوبودنا  صحيفة 
فكتبت على الصفحة االولى "ابقوا رؤوسكم مرفوعة، 
سنسعى للبرونزية" مرفقة بصورة المدافع ديان لوفرين 
في  فعلناه  ما  "فلنكرر  وأضافت  مودريتش،  يعانق 
1998، هذا جيل مميز يستحق ميدالية. نأمل أن يحصل 
فرنسا  مونديال  في  ثالثة  السبت«.وحلّت كرواتيا  ذلك 
المضيف  البلد  ضد  النهائي  نصف  بخسارتها   1998

وفوزها على هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.
إثر  جزاء  ركلة  ألفاريز  بمنح  الحكم  قرار  وأثار 
اصطدامه بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش حفيظة العديد 
هي  هذه  بأن  علًما  والجماهير،  والنقاد  الصحف  من 

الركلة الرابعة التي تمنح لألرجنتين في مونديال قطر.
وشاركت بدورها صحيفة "فيتشيرنيي ليست" اليومية 
الرأي العام بالقول "فخورون من كل قلبنا، فلنسعى إلى 

البرونزية.. ال استسالم السبت للمركز الثالث«.
لمهاجم  المنتخب  افتقار  عن  الصحف  تحدثت  كما 
صريح مثل الهداف التاريخي دافور شوكر أو ماريو 
ماندزوكيتش الذي سجل هدف الفوز ضد إنجلترا في 

نصف نهائي 2018 في التمديد.
الوكالت
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ريا�ضي
ت�ساوؤلت حول فحوى حديث

 جنم اخل�سر مع مدرب اأر�سنال اأول اأم�س 

كلوب �صيعاين بن نا�صر 
يف مواجهة ليفربول وميالن الودية غدا

دار  الذي  الحديث  يمر  لم 
الجزائري  الدولي  بين 
إسماعيل بن ناصر وميكيل 
أرتيتا مدرب نادي أرسنال 
الكرام  مرور  أمس  أول 
الذين  المتتبعين،  على 
تساءلوا عن فحوى الحوار 
الذي دار بين الرجلين، بعد 
التي  الودية  المباراة  نهاية 
جمعت ميالن بأرسنال في 

دبي اإلماراتية.وأكدت مصادر إعالمية إيطالية أمس ان بن ناصر الذي لعب 
المواجهة الودية كاحتياطي، كان تحت اعين ومتابعة مدرب األرسنال، الذي 
أبدى في وقت سابق رغبته في ضم متوسط ميدان الخضر، ومازال مصرا 

على إعادته للفريق الذي سبق له وأن حمل ألوانه.
وتتحدث ذات المصادر لسعي إدارة ميالن للفصل في مصير العبها الجزائري، 
الذي  االهتمام  بعد  عقده، خصوصا  لتجديد  ماليا  إغرائه  محاولة  خالل  من 
حظي به من أندية عريقة على غرار أرسنال، ليفربول، وتشيلسي الذي يدور 

حديث عن استعداد مسؤوليها لدفع 52 مليون أورو لخطفه.
في  التي سيلعبها ميالن  األخرى  المباراة  الكثيرون  ينتظر  وذاك،  هذا  وبين 
مدينة دبي يوم الجمعة القادم ضد ليفربول، وكيف ستكون ردة فعل الالعب 
ومدرب "الريدز" يورغن كلوب، والذي كان سباقا في إبداء الرغبة في ضم 

الالعب لتشكيلته.
اأمري.ل

 اأن�سار اخل�سر يحثونه 

على تعدم العي�س على اأجماد املا�سي

انتقادات لباليلي ومطالبات 
بالرتكيز على ا�صتعادة م�صتواه

يوسف  الدولي  تعرض 
أجاكسيو  جناح  باليلي 
انتقادات  لحملة  الفرنسي 
قوية من جانب مجموعات 
جماهير  من  واسعة 
بسبب  الوطني،  المنتخب 
على  عيش  اعتبرته  ما 
وعدم  الماضي،  أمجاد 
التحضير  على  التركيز 
الجيد الستعادة بريقه وتقديم 

اإلضافة المرجوة للخضر، حسبما أكدته مصادر إعالمية أمس.
وواجه نجم أجاكسيو في الفترة األخيرة، سيل جارف من االنتقادات، تراجع 
لنهائيات  التأهل  مستواه، وعدم تقديم اإلصافة من أجل مساعدة الخضر في 

كأس العالم 2022، وتركيزه المطلق على اللعب االستعراضي.
الساعات  في  قام  عندما  حرج،  موقف  في  نفسه  وهران  مدينة  ابن  ووضع 
الماضية، بنشر فيديو لهدفه الشهير بمرمى المغرب، في كأس العرب 2021، 
والتي توج بها "الخضر" بعد مشوار مميز، وتعرض لهجوم وانتقادات كثيرة 
بسبب الفيديو من قبل أطراف قالت بأن توقيت نشره ليس مثاليا، بل ويؤكد أن 
الالعب ليس مركزا على استعادة مستواه، بقدر العيش على نجاحات الماضي.
الفيديو  نشر  توقيت  وأن  خاصة  لها،  تعرض  التي  العنيفة  االنتقادات  وأمام 
تزامن مع قرب مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، قام 
باليلي بسحب الفيديو سريعا من حسابه على موقع "إنستغرام"، مما يوضح 

بأنه فهم الرسالة التي وجهت له.
ق.ر

بلفو�سيل يوؤكد اأنه ما زال 

ي�سعر مبرارة احلرمان من املونديال 

 "قلة الرتكيز يف اللحظات الأخرية
 حرمتنا من التواجد يف قطر"

 أكد الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي الغرافة القطري، أن 
التكهن بهوية الفائز بكأس العالم 2022، صعب للغاية، وشدد في الوقت ذاته 
على أن الظروف حرمت المنتخب الوطني من المشاركة في بطولة استثنائية.
رائعة،  العالم  كأس  في  "األجواء  تصريحات صحفية:  في  بلفوضيل   وقال 
لكنني صراحة لم أحضر المباريات في المالعب بحكم االنشغاالت واكتفيت 

بمتابعة بعضها في المنزل«. 
وأضاف "ما زلت أشعر بمرارة الحرمان من بلوغ كأس العالم، كنا على بعد 
ثوان من البطولة، لكن قلة التركيز في اللحظات األخيرة حرمتنا من التواجد 
المرحلة ومنتخبنا  تلك  الجزائري: "لقد تجاوزنا  المهاجم  في قطر«.وصرح 
أمام تحديات جديدة، لدينا مجموعة رائعة، ومدير فني متمكن، إضافة لجيل 

جديد سيحمل المشعل من بعدنا«.
كما أكد بلفوضيل أن مونديال قطر قد شهد العديد من المفاجئات، مشيرا إلى 

أن كافة المنتخبات التي بلغت هذا الدور، تمتلك حظوظا متساوية.
وختم "هذا مونديال المفاجآت، وصراحة ال يمكن توقع من سيرفع الكأس في 

األخير، فحظوظ الجميع متساوية".
ق.ر

التحضير  أن  بوقرة،  مجيد  للمحليين  الوطني  المنتخب  مدرب  أكد 
منافسة  جو  في  وضعهم  اجل  من  انطلق،  قد  لالعبين  البسيكولوجي 
والمقررة   )2023 إلى  )المؤجلة   2022 لألمم  إفريقيا  بطولة  بحجم 

بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 4 فيفري.
وأوضح بوقرة في حوار نشره موقع االتحادية الجزائرية لكرة القدم: 
الممتازة  براقي  ملعب  أرضية  عن  للتعرف  الفرصة  لنا  كانت  لقد   "
التي سنخوض المنافسة فيه، وشرعنا اآلن في العمل البسيكولوجي مع 

الالعبين لالستعداد لدخول جو المنافسة اإلفريقية ».
االثنين  يوم  شرع  قد  المحليين،  لالعبين  الوطني  المنتخب  وكان 
بسيدي  الوطني  الفني  بالمركز  التحضيري  التربص  في  الماضي 
للمشاركة  الدعوة  لهم  الذين وجهت  الالعبين ال28  موسى، بحضور 
في التربص باإلضافة إلى مدافع شباب بلوزداد معاذ حداد الذي التحق 
بالمجموعة.وأوضح مجيد بوقرة أن الهدف من المقابالت الودية التي 

يحرص على برمجتها " هو عطاء الفرصة لالعبين إلظهار مستواهم 
وإمكانياتهم، وللطاقم الفني للتعرف بشكل واضح عن اللياقة التي يتمتع 

بها الالعبون قبل تحديد القائمة النهائية المعنية بالموعد القاري«.
ومعلوم، أن هذه المحطة اإلعدادية األخيرة للتشكيلة الوطنية يأتي بعد 
أسبوعين من التربص اإلعدادي الذي جرى باإلمارات العربية المتحدة 
في الفترة الممتدة من 10 إلى 26 نوفمبر و تخللته مقابلتين وديتين أمام 

سوريا ب)1-0( و سيراليون )3-0( والكويت )انهزام بنتيجة 0-1(.
وخلص بوقرة إلى التأكيد أن عناصره " متعبة قليال بسبب العمل الذي 
قامت به بسيدي موسى، لكنه يواصل العمل معهم بحذر خشية تعرضهم 
إلصابات في الدقائق األخيرة"، مضيفا بقوه: " أنا متحمس جدا لمالقاة 
الجمهور الجزائري مجددا بمناسبة مواجهة السنغال يوم السبت المقبل 

بملعب 19 ماي بعنابة )30ر18سا(«.
ق.ر

 قال الدولي الجزائري ياسين براهيمي أنه لن 
يعتزل دوليا ما دام قادرا على العطاء، وأشار 
منه جنسيته  ينزع  أن  يمكن الحد  أنه ال  إلى 
الجزائرية، فيما اعتبرته بعض األطراف ردا 
صريحا على الناخب الوطني جمال بلماضي 
الذي لم يتقبل تصريحاته األخيرة بخصوص 

مواجهة الكاميرون الشهيرة.
عن  القطري  الغرافة  نادي  قائد  واستُبعد 
أفريقيا  أمم  كأس  نهاية  منذ  الخضر  تشكيلة 
تماما  بعدها  يعد  ولم  بالكاميرون،  األخيرة 
لحسابات بلماضي، الذي لم يتقبل تصريحاته 
التأهل  في  الخضر  فشل  بخصوص  األخيرة 

لكأس العالم قطر 2022.
وتحدث ياسين براهيمي ة عما يتم تداوله عن 
اعتزاله الدولي، قائال: "ال لم أفكر تماما في 
االبتعاد عن المنتخب الوطني، أنا حاليا مركز 
من  بجد  وأعمل  الغرافة،  مع  مستواي  على 

أجل العودة ألجواء المنافسة في الدوري«.
تحت  دائما  "أنا  متصل:  سياق  في  وأضاف 

تصرف المنتخب الوطني، وعندما يتم توجيه 
الدعوة لي سأكون حاضرا بكل تأكيد، ال يمكن 
ألي شخص أن ينزع مني جنسيتي، وسنرى 
ما الذي سيحدث في المستقبل.. أنا جزائري، 

وبكل صراحة أنا تحت تصرف بلدي«.
يذكر أن العالقة بين جمال بلماضي وياسين 
براهيمي عرفت توترا غير مسبوق في اآلونة 
األخيرة، عندما أكد الالعب أن الهزيمة التي 
المونديال،  تصفيات  في  زمالؤه  لها  تعرض 
باكاري  الغامبي  الحكم  مسؤوليتها  يتحمل  ال 

غاساما.
الفني  الطاقم  في  األول  الرجل  يتقبل  ولم 
للخضر هذه التصريحات، مطالبا نجم بورتو 
صوب  والتوجه  مسؤولياته،  بتحمل  األسبق 
أمام  الشهيرة  المباراة  لعبوا  الذين  زمالئه 

األسود، من أجل معرفة حقيقة ما حدث.
ق.ر

بوروسيا  مدرب  فاركي،  دانييل   علق 
التقارير  على  األلماني،  مونشنغالدباخ 
التي تحدثت عن رغبة العديد من األندية، 
الجزائري  الدولي  مدافعه  مع  التعاقد  في 
مع  عقده  انتهاء  مع  سبعيني،  بن  رامي 

الفريق في صيف 2023. 
وكانت عدة تقارير قد أكدت أن بن سبعيني 
في مفاوضات متقدمة مع العمالق األلماني 
ضمه  يريد  الذي  دورتموند،  بوروسيا 
مجانا في فترة االنتقاالت الصيفة المقبلة، 

إضافة إلى بعض العروض الفرنسية.وقال فاركي في تصريحات لشبكة 
"سكاي سبورت ألمانيا": "لم أتفاجأ أبدا برغبة العديد من األندية في 

التعاقد مع بن سبعيني، فنحن تتحدث عن 
النصف األول  أداء كبيرا في  قدم  العب 

من الموسم«.
وأضاف ذات المتحدث: "هناك طلب دائم 
كثيرا  واإلشاعات  الكبار،  الالعبين  على 
ال  األمر  لي  وبالنسبة  حولهم،  تحوم  ما 

يزعجني أبدا«.
قلقا  أكثر  سأكون  أنني  "أعتقد  وختم: 
عندما ال يكون العبي فريقي محط اهتمام 
في  ليسوا  أنهم  يعني  فهذا  أخرى،  أندية 

المستوى، واألمر مختلف تماما بالنسبة لبن سبعيني".
ق.ر

اأعرب عن اإعجابه مبلعب براقي واأر�سيته املمتازة، بوقرة:

براهيمي يوؤكد ا�ستعداده لتلبية نداء املنتخب الوطني يف اأي وقت وي�سرح

مدرب مون�سنغالدباخ مل يتفاجئ بعرو�س بن �سبعيني:

"�صرعنا يف التح�صري الب�صيكولوجي 
مع الالعبني ا�صتعدادا للمناف�صة الإفريقية"

"مل اأعتزل اللعب مع اخل�صر ول اأحد �صينزع مني جن�صيتي"

"هناك طلب دائم على الالعبني الكبار 
والأمــر ل يزعجني اأبـــدا"
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قائمة طويلة من األمراض، غزت جسد وحياة 
الوالدة الستينية فاطمة "أم حاتم"، لصدمتها وتأثرها 

الكبير، بعد الحكم القاسي الذي أصدرته محاكم 
االحتالل، بحق ابنها الثالث في عائلتها المكونة من 

6 أفراد، األسير سمير صبري حاتم )44 عاماً(، 
ولكنها بعزيمة وأمل، وبعدما قضت 18 عاماً على 
بوابات سجون االحتالل، ما زالت تتحدى وتنتظر 

يوم "العيد الكبير".وتقول والدة األسير سمير 
لـ"القدس"دوت كوم: "أسميه بيوم حرية سمير 

وعودته ألحضاني، رغماً عنهم، فقد حاولوا تصفيته 
باإلهمال الطبي وحرمانه من العالج، لكن رب 

العالمين حماه لي، ونصلي له كل يوم ليكرمني ويمد 
بعمري، حتى أراه أمامي بال قضبان وقيود وأزفه 

عريساً.“ 
فمنذ اعتقاله، ورغم زواج كل األبناء وما لديها من 
أحفاد، تؤكد "أن فرحة كل المناسبات التي سرقها 

االحتالل بتحويله حتى أفراح وزفاف أبنائي لحزن 
ودموع، ستحقق عندما أعانقه وأشم رائحته ونبدأ 

مواسم الفرح التي ستكون طويلة وجميلة رغماً عن 
االحتالل.”

بصوره تتزين جدران، منزل أم حاتم، في مخيم 
عسكر، فهناك ولد ونشأ وتربى، وتعلم في مدارسة 
وكالة الغوث الدولية حتى أنهى المرحلة اإلعدادية، 
وبعدها انتسب لمعهد قلنديا، وتخرج بشهادة الدبلوم 

في تخصص خراطة والمنيوم، وبعد عمل بها 
لعدة سنوات، انتسب لجهاز الشرطة الخاصة حتى 

اعتقله االحتالل. تاريخ 1/19/ 2004، يوم محفور 
في ذاكرة الوالدة أم حاتم، لم ولن تنسى تفاصيله 
لحظة، وتقول: "اقتحم االحتالل المخيم وحاصر 

منزلنا، لكن لم نتنبه لوجودهم حتى اقتحموه حوالي 
الساعة الواحدة فجراً، هاجمونا وعزلونا في غرفة 
واحدة حتى انتهت عملية تفتيش وتخريب كل شيء 

في المنزل، كما أخضعوا جميع أبنائي للتحقيق 
الميداني".وتضيف: "قيدوه واعتقلوا حبيب قلبي 

وروحي ومنعونا من وداعه، وعشت أيام عصيبة 
وكوابيس رهيبة خالل فترة انقطاع أخباره، أثناء 
خضوعه للتعذيب والتحقيق الذي استمر شهرين 

ونصف في زنازين سجن بيتح تكفا، وهناك 
تدهورت حالته الصحية ورفضوا عالجه".تروي 

الوالدة أم حاتم، أن سمير قبل اعتقاله، أجرى عملية 
إلزالة كيس شعر كان يسبب له أوجاع رهيبة 

ومشاكل صحية في الظهر وجسده، وخالل عزله 
والتحقيق معهم في مسلخ "بيتح تكفا"، كما تصفه، 

حيث تعرض لتعذيب قاسي، تعرض النتكاسة 
صحية، فقد فتح مكان العملية وعانى من ارتفاع 

درجة الحرارة. وتضيف: "رفضوا عالجه، ونقلوه 
إلى سجن شطة، لكن حالته تدهورت أكثر، مما 

اضطر إدارة السجن لنقله لعيادة الرملة بعد فوات 
اآلوان، فقد هاجمت الجراثيم مكان العملية، مما 

أدى إلصابته بالتهابات حادة".وتكمل: "بعد احتجاج 
األسرة، خضع لعملية جراحية، لكن قبل تماثله 

للشفاء أعادوه للسجن، وبسبب ظروفه السيئة وانعدام 
الرعاية الصحية، أصبح يعاني مرة أخرى في 

مكان العملية، وتبين أن األطباء لم يجرونها بالشكل 
الصحيح وتخلصيه من االلتهابات، وبعدما ساءت 
حالته الصحية، نقلوه للمشفى مرة أخرى".وتتابع: 

"في هذه المرحلة، فقد 17 كيلو من وزنه، وأصبح 
يعاني من مشاكل صحية جديدة، لكن لم يسمحوا له 

بإكمال عالجه، وبعد العملية بخمسة أيام، أعادوه 
للسجن، ليبقى األلم والوجع يرافقه، في ظل اإلهمال 

المتعمد، فاالحتالل يمارس سياسة تعسفية بحق 
أسرانا، ويحرمهم من حقهم الطبيعي والمشروع 

بالعالج، بهدف قتلهم بشكل بطيء".بعد معاناة بين 
المحاكم، حوكم سمير بالسجن الفعلي 33 عاماً، لكن 

المحامي اعترض وقدم استئناف ضد قرار الردع 
التعسفي والظالم، ونجح في كسب القضية وتخفيض 

الفترة لــ20 عاماً، مما شكل صدمة كبيرة لعائلته 
وخاصة والدته، وتقول: "لم اصدق قرار المحكمة 

الظالم، شعرت بصدمة ولم تجف دموعي بعدما 
قرروا سرقة حياة وزهرة شباب ابني، فبدأت أتوجع 

وأتألم حتى أصبت بالضغط والجلطة والسكري 
والمفاصل واضطرت لتركيب مفصل، وكل ذلك 

بعد حكمه، كما أصبحت أعاني من مرض السرطان 
وما زلت أتابع عالجي".وتضيف: "لم أسمح حتى 

للمرض، بحرماني من زيارته، وتنقلت طوال 
السنوات الماضية على بوابات كافة السجون، أنتظر 

زيارته على أحر من الجمر، ال أنام ليلة الموعد 
المحدد واستعد كان يوم رؤيته هو العيد.”

وتكمل: "دوماً يتمتع بمعنويات عالية، لم يقهره 
السجن والسجان، ولكن ما يؤلمني عندما أزوره 
أفرح كثيًرا برؤيته، اشراقته الجميلة وابتسامته 

التي تعطيني القوة واألمل بحريته القريبة، ولكن 
المحزن والوجع واأللم الكبير أنني أعود وحيدة 

لمنزلنا ومسقط رأسنا، فطوال رحلة عودتي أتذكر 
صوره وكلماته ومواقفه و ال أفكر سوى بحريته".

من الصور المؤلمة في حياة أم حاتم، زواج األبناء، 
خاصًة البكر حاتم في غياب شقيقه، وتقول: "الزمني 
الحزن والدموع، كانت فرحتي وما زالت منقوصة، 
فقد أصبح لدي 11 حفيداً ال يعرفون سمير إال عن 

طريق الصور، وسيكون خالصه من االحتالل 
وسجونه يوم عرس فلسطيني كبير".وتضيف: 
"حرص ابني على إكمال حياته بشكل طبيعي 

خلف القضبان، حصل على الثانوية العامة بنجاح، 
وانتسب للجامعة، لكن االحتالل حرمه من إكمال 

دراسته العليا، كما حصل شهادات في دروات تجويد 
القرآن الكريم واللغة العبرية وغيرها.”

اجلزائر ت�سيُء الزنازيَن يف فل�سطني - 
اجلزائر �سوت اأ�سرانا اإىل العامل وبكل اللغات

اإ�سـهـــار

اجلزائر حتمل رواية الأ�سرى
بقلم الأ�سري املحرر:  ثامر �سباعنة

أن الحركة األسيرة لعبت دور كبير في العطاء والنضال عبر 
سنوات من الصراع بالرغم من بطش وقهر السجان وقسوة 

الحرمان, إال إن صدق االنتماء واإليمان بحتمية النصر والحقوق 
الوطنية الكاملة، صنعت من السجون منبعا ومعقال للثورة، فكان 

لديها القدرة إخراج الكوادر المنظمة، واستطاعت أن ترسم 
وتحدد معالم النضال والسياسة واستمرار العمل برؤية وطنية 

من أجل التحرر، حيث عملت على مواجهة غطرسة وعنصرية 
إدارة السجون، واإلرهاب المنظم الذي اتخذ سبيال للتعامل مع 

األسرى، مما عمل على التصدي للسجان واتخاذ اإلرادة واإليمان 
سالحا وطريقا تعمل على تحسين الواقع داخل السجون، وكسر 
القيود حتى ينال األسير حريته. والجدير بالذكر في هذا المقام 

أن األسرى داخل السجون وخلف القضبان إال أن ذلك لم ينقص 
من معنوياتهم ولم يثني من عزيمتهم وإرادتهم بل العكس، فإننا 

نالحظ أنهم وضعوا بصمة في الحياة السياسية وأثروا بها، فكان 
محط اهتمامهم دائما مقاومة المحتل ورفض شروطه التعجيزية 

في التسوية, كما نذكر في هذا السياق دور األسرى في شأن 
قضية االنقسام الفلسطيني من خالل صياغتهم لوثيقة األسرى التي 

تعد بمثابة صك وفاق وطني شامل. لقد كانت وال زالت قضية 
األسرى احد اهم الملفات في القضية الفلسطينية ولكن لم تأخذ هذه 
القضية بُعدها العربي والعالمي، وغابت –لألسف- عن الشعوب 
العربية لسنوات. ولكن في السنوات األخيرة حدث تغيير إيجابي 

لصالح قضية األسرى وبدأت الشعوب العربية بالذات تتحدث 
وتتناول ملف األسرى، واالهم في هذا الجانب كان تبني اإلعالم 

الجزائري لقضية األسرى.
منذ سنوات تبنى اإلعالم الجزائري من خالل كوكبه من 

الصحفيين الجزائريين والفلسطينيين والعرب، تبنوا قضية 
األسرى من خالل إطالق ملحق خاص باألسرى أضافه الى 
مقاالت ومنشورات تخص األسرى على صفحات الصحف 

الجزائرية والمواقع اإلعالمية الجزائرية، وبذلك باتت قضية 
األسرى قضية متبناة من اإلعالم الجزائري وبالتالي خلق راي 

عام في الشارع الجزائري ) المناصر أصال لكل ماهو فلسطيني( 
لكن من خالل هذا النشر سيكون المجتمع الجزائري اكثر معرفة 

بقضية األسرى وما يتعرض له أسرانا في سجون االحتالل. 
واألجمل واألكثر أثرا كان ترجمة هذه المقاالت باللغات األجنبية 
ونشرها في مالحق وصحف خاصة أضافه الى نقل هذه المقاالت 

والمالحق الى صحف عربية أخرى في دول المغرب العربي.
يحتاج األسرى في سجون االحتالل وعائالتهم وقضيتهم، 

يحتاجون الى هذا المجهود اإلعالمي الواعي، بل يحتاج األسرى 
وقضيتهم كل جهد إعالمي، فنشر معاناة األسرى وما يعيشه 
األسرى في سجون االحتالل من قهر وظلم وانتهاك لحقوقهم 

مطلوب ان يصل الى شعوب العالم، وقد أجاد اإلعالم الجزائري 
ذلك من خالل مالحق األسرى. إضافة الى التأثير النفسي 

والمعنوي على عائالت األسرى عند تناول اإلعالم العربي 
والجزائري لقضايا أبنائهم وتناولها بهذا الشكل.
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أبرزت صورية مولوجي, في كلمة لها قرأها 
والفنون  الثقافة  بوزارة  المستشار  عنها  نيابة 
نبيل حاجي خالل افتتاح أشغال الملتقى الدولي 
المنظم  المواطنة"  ورهانات  "السينما  حول 
تعمل جاهدة  "الوزارة  أن  أول  أمس  بوهران 
الدولة  وضعته  الذي  التصور  تحقيق  على 
بها  واالنخراط  السينما  بخصوص  الجزائرية 
والتوزيع  االنتاج  ديمومة  يضمن  مسار  في 
الثقافي  للمنتوج  االقتصادية  المقاربة  وتحقيق 
ككل وللسينما على وجه الخصوص انسجاما 
لتعليمات  تنفيذا  و  الحكومة  توجهات  مع 

المجيد تبون.«وتسهر  رئيس الجمهورية عبد 
الوزارة حاليا, تضيف مولوجي, على "العناية 
بالموروث السينمائي الكبير للجزائر من خالل 
الجرد و الترميم و الرقمنة, كما تعمل مع عدة 
السينمائي  الرصيد  استرجاع  على  هيئات 
المتواجد في مخابر أجنبية حتى يعزز ذاكرتنا 
متاحا  الرصيد  يكون  و  البصرية  السمعية 

للجمهور ومادة أساسية للباحثين.«
للجامعة  الكبير  ب"الدور  الوزيرة  ونوهت 
السينما  مجاالت  على  االنفتاح  مجال  في 
واالشتغال على المواضيع واألشكال بمقاربات 

الحاصلة  التحوالت  ترافق  وعملية  علمية 
"للباحثين  أن  األفالم.«وأضافت  صناعة  في 
في  دور  الجمالي  الحقل  هذا  في  الدارسين  و 
المنجز  حول  المختلفة  العلمية  األسئلة   إثارة 
السينمائي الوطني أو العالمي الذي يظل شاهدا 
على اإلنسانية و التحوالت التي عايشتها منذ 

عقود.«
اللجنة  رئيس  قدور,  جدي  أكد  جهته,  من 
فعل  المواطنة  "مفهوم  أن  للملتقى,  العلمية 
ثقافات  لمختلف  مقاربات  على  يقوم  إنساني 
األجيال وتفاعالتها وتلعب السينما دور الناقل 
المرئي لتفاعل هذه الثقافات, إضافة إلى كونها 
فاعل تكنولوجي مؤثر في المكون الحضاري 
بعضها.« عن  األمم  و  الشعوب  يميز  الذي 
كما أبرز ابراهيم إيميمون, رئيس قسم الفنون 
بكلية اآلداب و الفنون بجامعة وهران-1 أحمد 
السينما  به  تقوم  الذي  الكبير  الدور  بلة,  بن 
كعمل إبداعي ثقافي, إضافة إلى كونها عملية 
ترسيخ  في  المادية  الوسائل  تستعمل  صناعية 
القيم اإلنسانية لدى الشعوب أو اإلضرار بها 
حماية  في  الراغبة  الشعوب  على  يحتم  "مما 
متابعة  و  الصناعة  هذه  في  التحكم  قيمها 

تطورها التكنولوجي. «
ويناقش هذا الملتقى المنظم على مدار يومين 
في  الثورية  األفالم  فهرس  مخبر  طرف  من 
السينما الجزائرية لكلية اآلداب والفنون بجامعة 
وهران-1 أحمد بن بلة طرق معالجة السينما 
الثقافات  بتعريف  يقوم  معرفيا  حقال  بوصفها 
المواطنة  لموضوع  والمكتسبة  الموروثة 
بأبعاده السياسية واالجتماعية واالقتصادية من 
خالل توظيفها سينمائيا وهذا بمشاركة أساتذة 
من الجزائر ومصر وإسبانيا وتونس والعراق.
حياة �سرتاح

المعرض  خالل  المقدمة  األعمال  عكست 
للمهرجان   11 الـ  الطبعة  إطار  في  المنظم 
مدينة  تحتضنه  الذي  العربي  للخط  الدولي 
المدية من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري "ثراء 
و  العربي  بالعالم  الخاص  الفن  "هذا  وتنوع 
الفنانون  اإلسالمي ، حسبما أبرزه أمس أول 

المشاركون في هذا المهرجان.
ويتضمن هذا المعرض 96 لوحة فنية أنجزها 
الفنانون المشاركون في المهرجان، من بينها 
العربي  الخط  أنواع  مختلف  في  عمال   71
الكالسيكي ، على غرار "الفارسي" و "الرقعة 
 25 و  "النسخ"  "و  "الكوفي  و  الرقاع"   أو 
الذي  المعاصر  العربي  الخط  في  فنية  لوحة 
في  العربية  الحروف  استغالل  على  يعتمد 

انجاز األعمال الفنية.   
آيت  إبراهيم  وفق   ، األعمال  هذه  وتعكس 

"تنوع  اإلسالمي،  الفن  في  مختص   ، زيان 
في  المعروضة  اللوحات  ثراء  و  األساليب 
الكبير  "إعجابه  إلى  مشيرا  المهرجان"  هذا 
هذه  في  المسجلة  األلوان"  و  األساليب  بزخم 

التظاهرة.
أنواع  كل  تواجد  المتحدث  ذات  أبرز  كما 
الخطوط العربية المعروفة من الكوفي والثلث 
والنسخ مرورا بالفارسي والرقاع إلى الديواني 
بهذا المعرض ، و مساهمته في" انسجام تام 
بين األساليب جعلت منها قطعا تسعد المتأملين 

فيها" ، -كما قال.-
األردني  الخطاط  فيه  يشاطره  الرأي  نفس 
و  "اندهاشه  عن  عبر  الذي  الكيسي  مهند 
التي عرضها  بتعدد وتنوع األعمال  إعجابه" 
الخطاطون الذين "نجحوا بالرغم من اختالف 
جمالية  إبراز  في  الفني  تكوينهم  و  مسيراتهم 

العارضين  العربي" منوها ب "قدرة  الحرف 
على تحويل الحرف العربي إلى عمل فني.«

ومن جهته، اعتبر الخطاط السوري أيمن أحمد 
للجمهور  المقدمة  الفنية  "األعمال  أن  غزال 
اللوحات  لمضامين  العالية  الجمالية  والقيمة 
خطاطو  حققه  الذي  الملحوظ  التقدم  تعكس 
تبرز أيضا  العربي و اإلسالمي ، كما  العالم 
استمرارية و ديمومة فن قديم يشكل عنصرا 

أساسيا من هويتنا وتاريخنا.«
الغني  عبد  الجزائري  الخطاط  أوضح  كما 
دواخ ، عضو في محافظة المهرجان الدولي 
للخط العربي و حائز على عدة جوائز خالل 
أن  وخارجها،  الجزائر  في  نظمت  مسابقات 
الطبعة  هذه  في  المالحظ  الجيد"  "المستوى 
الجديدة للمهرجان "دليل على تحكم العارضين 
في تقنيات الخط العربي وحرصهم من خالل 
أعمالهم على إبراز روعة وجمالية هذا الفن.«
هذا  المخصصة  الطبعة  هذه  في  ويشارك 
العام لتكريم أعمال الخطاط الجزائري الطيب 
العيدي الذي وافته المنية شهر أكتوبر الفارط 
، حوالي 50 خطاطا من الجزائر ومن تسعة 
و  العراق  و  مصر  و  سوريا  هي  و  بلدان 
الكويت  و  وليبيا  السعودية  العربية  و  األردن 

و تركيا و إيران.
مسابقة  المهرجان  هذا  برنامج  ويتضمن 
الكالسيكي  العربي  الخط  في  لوحة  ألحسن 
لقاءات  و  ورشات  جانب  إلى  المعاصر،  و 
وخطاطون  جامعيون  ينشطها  بنقاش  متبوعة 
محليون وأجانب، وفق منظمي هذه التظاهرة 

الثقافية.
حياة �سرتاح

يقرتح الكتاب ملحة عن تاريخ اجلزائر ملا قبل 

التاريخ اإىل يومنا هذا

 «اجلزائر».. اإ�صدار جديد 
حول التاريخ، الثقافة وال�سياحة

 " النشر  دار  أصدرت 
كتابا  مؤخرا  البيازين" 
الضوء  يسلط  مصورا 
الثقافي  التراث  على 
للجزائر  السياحي  و 
 " بعنوان  تاريخها  و 
متوفر  هو  و  الجزائر"  
العربية  الثالث  باللغات 
و الفرنسية و االنجليزية.
و يقترح هذا الكتاب من 
492 صفحة أيضا عينة 

تاريخ  عن  لمحة  الكتاب  يقترح  كما  تنوعها،  و  للجزائر  الثقافية  الثروة  من 
الجزائر لما قبل التاريخ إلى يومنا هذا مرورا  بعهد المماليك النوميديين و مجيئ 
الشعب  الفرنسي و مقاومة  فترة االستعمار  الجزائر وكذا  االسالم  و وصاية 

الجزائري ضد االحتالل.
التنوع  للبالد فضال عن  االقتصادية  و  الطبيعية  الثروات  الكتاب  يعرض  كما 
الثقافي و قائمة العناصر المادية وغير المادية للتراث الجزائري المدرجة في 

قوائم التراث العالمي لإلنسانية.
حيث  الوفير  الجزائري  الثقافي  اإلنتاج  على  الضوء  أيضا  الكتاب  يسلط  و 
يخصص العديد من المساحات لرواد األدب و المسرح و السينما و الموسيقى 
الحلي و  و  التقليدية  الحرف  يبرز  إلى فصل غني  التشكيلية إضافة  الفنون  و 

األزياء التقليدية.
باإلمكانيات  القراء  تعريف  إلى  "الجزائر"  كتاب  من  الكبير  الجزء  يهدف  و 
السياحية المعتبرة التي تزخر بها البالد من خالل إعطاء لمحة عن كل مدينة 

وعرض ألهم مؤهالتها ومعالمها و متاحفها و تقاليدها. 
و تم التركيز بشكل خاص على مدينة الجزائر و وهران و تلمسان و تيارت و 
تيبازة و قسنطينة و سطيف قبل أن يأخذ العديد من المساهمين في الكتاب قرائهم 

في رحلة إلى جنوب الجزائر الكبير و ثرواته.
و من بين ما تضمنه هذا الفصل طاسيلي ناجير الذي يعتبر أكبر متحف مفتوح 
في العالم  و وادي مزاب المدرجين في قائمة التراث العالمي لإلنسانية و واحات 

شمال الصحراء و الزوايا أو األهقار  بمناظره الطبيعية و تقاليده. 
للعلم فان دار النشر "البيازين" المتخصصة في الدليل السياحي والتراث المادي, 

سبق و أن أصدرت دليال حول مدينة وهران و قسنطينة و ميلة و البليدة.
كما نشرت " البيازين" سنة 2018 ترجمة للقصيدة الغنائية " البردة" التي ألفها 
اإلمام شرف الدين البصيري في القرن ال13 اضافة إلى ترجمة معاني اآليات 
و  الكاتب  و  الصحفي  و  شكات  كمال  توقيع  من  الكريم  القرآن  من  وشرحها 

المترجم مسعود بوجنون.
حياة �سرتاح

مت الإعالن عنه خالل فعاليات ملتقى اجلزائر 

الدويل حول العالمة

�سدور كتاب حول حياة
 وم�سار وتراث الإمام املغيلي

بالجزائر  المنعقد  مؤخرا  المغيلي  اإلمام  الدولي حول  الجزائر  ملتقى  تميز 
تعريفية عن  مقدمات  يتضمن  اإلمام  كتاب جماعي حول  بصدور  العاصمة 
حياته وآرائه، ألكاديميين وباحثين مختصين في حياته ومساره وفي التراث 

االسالمي بشكل عام.
ويتضمن هذا الكتاب، الصادر باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية، العديد 
الكريم  عبد  بن  محمد  "اإلمام  غرار  على  العلمية  والمقاالت  النصوص  من 

المغيلي:
لألكاديمي  اإلفريقية"  والبلدان  الجزائر  بين  الروحية  التاريخية  المسارات 

بوزيد بومدين، أمين عام المجلس اإلسالمي األعلى.
الكريم  عبد  بن  محمد  اإلمام  وأعمال  "حياة  أيضا  الكتاب  نصوص  ومن 
المغيلي،  مخطوطات  تحقيق  في  المختص  مقدم،  مبروك  للباحث  المغيلي" 
التاسع  القرن  الهاوسا خالل  ببالد  المغيلي  لإلمام  "الجهود اإلصالحية  وكذا 

الهجري" لألكاديمي حاج أحمد عبد هللا من جامعة أحمد دراية بأدرار.
كما يضم اإلصدار نصين بعنوان "حوار اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 
مع ملوك وأمراء غرب إفريقيا وأثره في حركة الفتح اإلسالمي إلفريقيا" من 
جامعة أحمد دراية بأدرار وكذا "المغيلي محدثا على خطى الحافظ السيوطي" 
لعبد الرحمان حمادو الكتبجي وهو باحث مختص في المخطوطات العربية 

اإلسالمية.
في  المنطق  "مكانة  191 صفحة،  في  الصادر  المؤلف،  هذا  ومن نصوص 
مؤلفات محمد بن عبد الكريم المغيلي" لألكاديمي من جامعة وهران بوعرفة 
عبد القادر، باإلضافة لتقديم قائمة ببليوغرافية حول أهم ما كتب حول العالمة.
وتنظم فعاليات ملتقى الجزائر الدولي "اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي: 
السامية  الرعاية  تحت  ووحدتها"  اإلفريقية  المجتمعات  واستقرار  الحوكمة 
لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, وهذا في إطار االحتفاالت المخلدة 

للذكرى ال60 لعيد االستقالل.
والبحث  العالي  التعليم  وزارتي  من  كل  نظمته  الذي  الملتقى,  هذا  وعرف 
العلمي والشؤون الدينية واألوقاف واختتمت أشغاله أمس أول حضور علماء 
إلى  باإلضافة  إفريقية وآسيوية,  الجزائر وبلدان  وباحثين وشيوخ زوايا من 
في  المغيلي  الكريم  عبد  العالمة  اإلمام  ومآثر  مداخالت حول مسيرة  تنظيم 

الجزائر وإفريقيا والعالم.
حياة �سرتاح

اخلمي�س  15 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 21 جمادى الأوىل 1444هـ

ت�سهر حاليا من خالل قطاعها الوزاري على العناية بهذا املوروث، مولوجي:

حري�سون على دميومة الإنتاج 
والتوزيع يف جمال ال�سناعة ال�سينمائية

اأكدت وزيرة الثقافة والفنون �سورية مولوجي اأن دائرتها الوزارية تعمل جاهدة من اأجل دميومة الإنتاج والتوزيع 

يف جمال ال�سناعة ال�سينمائية. 

�سمن ندوات املهرجان الدويل للخط العربي

ت�سكيليون ي�سلطون ال�سوء 
على ثراء وتنوع فن اخلط العربي
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لتنفيذ خمرجات �لقمة

الوليات املتحدة الأمريكية تلتزم 
بتقدمي 55 مليار دولر لأفريقيا 

أعلن جيك سوليفانان، مستشار األمن القومي في البيت األبيض، 
على  ألفريقيا  دوالر  مليار   55 بتقديم  المتحدة  الواليات  التزام 
في  األساسية  التحديات  لمواجهة  المقبلة  الثالث  السنوات  مدى 
عصرنا، وذلك  قبل ساعات من  انطالق القمة األمريكية األفريقية 

في العاصمة واشنطن. 
على  االلتزامات  هذه  »تفرض  األمريكى،  المسئول  وقال 
والنمو  التنمية،  في  األمد  المتحدة شراكة طويلة  الواليات  قيادة 
العقود  مدى  على  أفريقيا  في  واألمن  والصحة،  االقتصادي، 

الثالثة الماضية.«
المسئول  قال  القمة  لتنفيذ  تعيين كارسون كممثل خاص  وبشأن 
حياته  كرس  أن  بعد  كبيرة،  خبرة  كارسون  »لدى  األمريكي: 

المهنية التي استمرت 37 عاًما للدبلوماسية في أفريقيا«.
ووفًقا لسوليفان، فإن قمة قادة الواليات المتحدة وأفريقيا أساسها 
ستشكل  كما  رئيسى  جيوسياسى  العب  أفريقيا  بأن  االعتراف 

القارة مستقبل ليس فقط الشعوب األفريقية ولكن العالم أيًضا.
وقال: »يعتقد الرئيس بايدن أن تعاون الواليات المتحدة مع القادة 
والمهجر  األعمال  وقادة  المدنى  المجتمع  مع  وكذلك  األفارقة، 
والنساء والشباب، ضروري إلطالق إمكانات هذا العقد الحاسم«. 
البالغ  المدعوة  األفريقية  الدول  جميع  من  وفوًدا  أن  وكشف 
عددها 49، واالتحاد األفريقي، ستحضر، إلى جانب أعضاء من 

المجتمع المدني والقطاع الخاص.
هاريس  دى  كاماال  الرئيس  نائب  بايدن  الرئيس  أن  وأضاف 
وسيشارك أعضاء مجلس الوزراء بشكل مكثف مع القادة خالل 
القمة، وسيتم اإلعالن عن عدد من األحداث خالل األيام المقبلة. 
متابًعا: »التزامنا تجاه أفريقيا يمتد إلى ما هو أبعد من اإلنجازات 

والمشاريع والمبادرات وتدفقات األموال«.

�لكونغو �لدميقر�طية

مقتل 130 �صخ�صا اإثر
 الفي�سانات بعا�سمة البالد

بسبب  العارمة،  الفيضانات  130 شخصا مصرعهم جراء  لقي 
الكونغو  جمهورية  عاصمة  اجتاحت  التي  الغزيرة  األمطار 

الديمقراطية وضواحيها في محصلة أولية.
المحصلة األولية  الكونغولية الرسمية إن  وذكرت وكالة األنباء 
لقتلى الفيضانات العارمة بسبب األمطار الغزيرة التي اجتاحت 
عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية وضواحيها بلغت 130 

قتيال.
األولية  المحصلة  هذه  أن  الكونغولية  األنباء  وكالة  وأوضحت 
لضحايا أمطار ليلة االثنين ـ الثالثاء الماضية نقلها مراسليها عن 

سلطات 6 بلديات من أصل 24 بلدية تابعة للعاصمة كينشاسا.
وأشارت إلى أن مياه الفيضانات غمرت أحياء بأكملها، ودمرت 
منازل وطرقا منها طريق » إن1« السريع الرابط بين كينشاسا 
وميناء »ماتادي« البحري. وقال شهود عيان إن سكان المناطق 
المنكوبة صعدوا ألسطح المنازل واألماكن المرتفعة منذ الساعة 
الرابعة فجر الثالثاء بسبب غمر المياه لمنازلهم فضال عن انهيار 

منازل أخرى بسبب قوة الفيضانات.
فيليكس  الديمقراطية،  الكونغو  رئيس  أعرب  جهته  من 
القمة  في  للمشاركة  حاليا  واشنطن  يزور  الذي  تشيسكيدي، 
األمريكية األفريقية، عبر رسالة على الحساب الرسمي للرئاسة 
لوفاة  الشديد  حزنه  االجتماعي، عن  للتواصل  »تويتر«  بموقع 
الكارثة  هذه  في  األطفال،  فيهم  بمن  بالده،  مواطني  من  العديد 
التي ضربت بالده، مقدما تعازيه لعائالت الضحايا. كما أصدر 

مرسوما بإعالن حالة الحداد في البالد لمدة ثالثة أيام.

وذكرت  أديل ُخُضر المديرة اإلقليمية 
لليونيسيف في منطقة الشرق األوسط 
عن  صادر  بيان  في  إفريقيا  وشمال 
أول  عمان،  في  اإلقليمي  مكتبها 
بشكل  المبلغ  لهذا  بحاجة  إنها  أمس، 
للحياة  المنقذة  المساعدة  لتقديم  طارئ 
محتاج  طفل  مليون   52.7 من  ألكثر 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
إفريقيا في العام 2023 مشيرة إلى أن 
األطفال في المنطقة هم األكثر احتياجا 

في العالم . 
نصف  حوالي  ألن  نظرا  وقالت« 
أو  أزمات  في  تعيش  المنطقة  بلدان 
تعاني من ثار النزاعات والحروب ، 
فإن األطفال ال يزالون األكثر تضررا 
 « المساعدة  إلى  بشدة  ويحتاجون 

مضيفة أنه » عاما بعد عام يزداد الوضع سوءا مع 
ازدياد فقر العديد من العائالت وهم يواجهون ثار 

هذه األزمات«.
من  لبعض  موطن  هي  المنطقة  أن  إلى  وأشارت 
الحرب  خلفت  حيث  العالم  في  الصراعات  أطول 
الـ 12 عاما في سوريا أكثر من  المستمرة لقرابة 

6.5 مليون طفل معتمدين على المساعدات.  
وال تزال األزمة في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في 
على  تقريبا  هناك  طفل  كل  يعتمد  حيث  العالمي 

لبنان  في  المتفاقمة  األزمة  وأدت  المساعدات.  
ماليين  وضع  إلى  السودان  في  االستقرار  وعدم 
األطفال اإلضافيين في ظروف معيشية  حرجة.  

وتابعت ُخُضر: » إذا تم تأمين هذا التمويل العاجل 
األطفال  إلى  الوصول  لليونيسيف   سيسمح  فإنه 
المتضررين من النزاعات واألزمات اإلنسانية في 
الوقت وبالطريقة المناسبين » مؤكدة أن » التمويل 
أمر  هو  به  التنبؤ  يُمكن  والذي  والمرن  العاجل 
ضروري للمساهمة في رفاه األطفال في المنطقة 
يشمل  اإلنساني  النداء  هذا  أن  إلى  وأشارت   .  «

ودولة  وليبيا  ولبنان  واألردن  العراق 
فلسطين والسودان وسوريا والالجئين 
المجاورة  البلدان  في  السوريين 

واليمن. 
اليونيسيف  واصلت  البيان،  وبحسب 
األطفال  الحتياجات  االستجابة 
وأسرهم في جميع  أنحاء المنطقة في 
عام 2022 حيث قدمت دعما لحوالي 
2.8 مليون طفل للحصول على تعليم 
 1.2 وتزويد  رسمي  وغير  رسمي 
تعليمية والوصول  بمواد  مليون طفل 
إلى أكثر من 338 ألف طفل يعانون 
من سوء التغذية الحاد الوخيم بالعالج.  
وأشار البيان كذلك إلى تمكين حوالي 
إلى  للوصول  شخص  مليون   13.1
الصحي  والصرف  المياه   إمدادات 
والنظافة الشخصية والوصول إلى المياه الصالحة 
وإيصال  الشخصية  والنظافة  والطهي  للشرب 
 1.4 حوالي  إلى  النقدية  اإلنسانية  المساعدات 
مليون  أسرة. كما أفاد بشراء وتوزيع حوالي 4.9 
مليون جرعة من اللقاحات الروتينية ضد الحصبة 
الكبد  والتهاب  والدفتيريا  األطفال  وشلل  والكزاز 
من  أكثر  إلى  والوصول  الروتا  وفيروس  »ب« 
الصحة  بخدمات  رعاية  ومقدم  طفل  ألف   780

النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.

احتجاجات  قمع  المخزني,  األمن  يواصل 
واستشراء  االستبداد  لتغول  الرافضين  المغاربة 
اإلنسان  حقوق  انتهاك  بتصاعد  المنددين  الفساد, 
وردع  األفواه  لتكميم  السياسية  االعتقاالت  وتزايد 
المعارضين", ناهيك عن اإلمعان في ضرب القدرة 
الشرائية لعموم الشعب المغربي في ظل االرتفاع 

المهول في االسعار.
وفي هذا اإلطار، تعرضت الوقفة االحتجاجية التي 
مساء  اإلنسان,  لحقوق  المغربية  الجمعية  نظمتها 
همجي  "قمع  إلى  القنيطرة  بمدينة  الفارط،  االثنين 
القوة  األمنية  القوات  فيه  استعملت  مبرر"،  غير 

المفرطة, لمنعهم من التظاهر السلمي .
فرع  اإلنسان-  لحقوق  المغربية  الجمعية  وأدانت 
لتكميم  "ال  عنوان  تحت  لها  بيان  في  الناظور, 

األفواه", قمع السلطات المحلية لوقفة الجمعية, التي 
دعت إليها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.

الوقفة  موعد  قبل  أنه  الجمعية,  وأوضحت 
"بتعبئة  المحلية  السلطات  قامت  االحتجاجية 
الوقفة  مكان  لتطويق  العمومية  القوات  جحافل 
المناضلين  التحاق  "عند  أنه  مضيفة  ومحيطها", 
قامت  االحتجاجية  الوقفة  مكان  النافورة  بساحة 
الوقفة  لتفريقهم وقمع  القوة  باستعمال  األمن  قوات 
الجمعية  أدانت  مبرر".كما  وغير  همجي  بشكل 
الذي  والقمع  المنع  أشكال  "كل  بشدة  الحقوقية 
 ,")...( بالمدينة  السلمية  االحتجاجات  له  تتعرض 
منددة ب"الواقع المتردي للحريات العامة بالمغرب 
وخصوصا بالقنيطرة التي تعرف استمرار انتهاك 
الهيئات  من  عدد  حرمان  عبر  التنظيم  في  الحق 

السياسية والنقابية والحقوقية من حقها في الحصول 
نفس  في  القانوني".ونددت  اإليداع  وصل  على 
حق  في  التعسفية  االعتقاالت  "باستمرار  اإلطار, 
التواصل  مواقع  ونشطاء  والمدونين  الصحفيين 
وعلى  االحتجاجية  الحركات  ونشطاء  االجتماعي 
تردي  جانب  إلى  الريف",  حراك  نشطاء  رأسهم 
والتعليم  الصحة  رأسها  وعلى  العمومية  الخدمات 
وكافة الحقوق االقتصادية واالجتماعية, خصوصا 
مع توالي موجات الغالء في مقابل جمود األجور 

مما يجهز على القدرة الشرائية للمغاربة".
المخزنية,  األمن  قوات  قمعت  ذاته,  السياق  وفي 
احتجاجات الفالحين أمام وزارة الفالحة, والمسيرة 
التي نظموها نحو البرلمان, احتجاجا على األوضاع 

المزرية التي يعيشونها.

المغربية  السلطات  أمس،  أول  »أمنيستي«،  الدولية  العفو  منظمة  اتهمت 
إفريقيا، حاولوا  37 مهاجرا  يقل عن  بالمساهمة في مقتل ما ال  واإلسبانية 
دخول جيب مليلية االسباني نهاية جوان الماضي، والتستر منذ ذلك الحين 

على حقيقة هذه المأساة.
السلطات  استخدمتها  التي  أن »األساليب  لها  تقرير  وقالت »امنيستي« في 
المغربية واإلسبانية ساهمت في مقتل ما ال يقل عن 37 شخصا«، مستندة 
على العديد من الشهادات التي جمعتها لمهاجرين كانوا حاضرين يوم 24 
جوان على الحدود بين المغرب ومليلية وتحليلها لمقاطع فيديوهات وصور 

األقمار الصناعية.
وذكرت »امنيستي« إن »بعض تصرفات القوات اإلسبانية والمغربية مثل 
الضرب بحق أشخاص قيدت حركتهم والحرمان من الرعاية الطبية الطارئة 
للمصابين واالستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في أماكن 
مغلقة ال يمكنهم الفرار منها، تشكل انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب 

وغيره من أنواع سوء المعاملة«.
لما جاء  أنييس كاالمار، وفقا  الدولية،  العفو  لمنظمة  العامة  األمينة  وأكدت 
في ذات البيان، أنه »وبعد ستة أشهر، تواصل السلطات االسبانية والمغربية 
نفيها ألي مسؤولية عن مجزرة مليلية، بينما تتزايد األدلة حول االنتهاكات 
الجسيمة المتعددة لحقوق اإلنسان«، معتبرة أن »هذا الوضع ينم عن تستر 

وعنصرية«.

وكان ما يقرب من 2000 مهاجر إفريقي من جنوب الصحراء حاولوا دخول 
مليلية من الناظور )شمال المغرب( في ال24 جوان الماضي. وقد أثارت 
مأساة هؤالء في ما يعرف ب«الجمعة األسود«، سخطا دوليا، حيث نددت 
المغربية  السلطات  جانب  من  للقوة  المفرط  ب«االستخدام  المتحدة  األمم 

واالسبانية«.
مجلس  عينهم  مستقلون  خبراء  أكد  فقد  الدولية،  العفو  منظمة  جانب  وإلى 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أن عدد القتلى ال يقل عن 37، وشجبوا 

عدم وجود مسؤوليات محددة في المغرب واسبانيا على حد سواء.
وكان خبراء أمميون أكدوا أن الصور المأساوية للمهاجرين األفارقة الذين 
قتلوا على الحدود اإلسبانية-المغربية عند محاولتهم العبور نحو جيب مليلية 
في يونيو الماضي، كشفت عن التحيزات العنصرية العميقة التي تتميز بها 

العديد من السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود.
التواصل  مواقع  تداولتها  التي  والفيديوهات  الصور  من  العديد  وأظهرت 
االجتماعي، استخدام قوات األمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين، 

كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وكان تحقيق صحفي أجراه موقع إلكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين 
األفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان »أمرا مدروسا وبصمة المغرب 
فيه واضحة«، كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح 

»لطمس الحقيقة«.

لتلبية �حتياجات �لأطفال بال�شرق �لأو�شط

»اليوني�سيف« تدعو لتوفري 
2.6 مليار دولر ب�سكل طارئ 

�أطلقت منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة )�ليوني�شيف(، ند�ًء للح�شول على 2.6 مليار دولر ب�شكل طارئ لتلبية �حتياجات 

�لأطفال �ملتز�يدة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا . 

 �لوكالت

متظاهرون ينددون بتغول �ل�شتبد�د و��شت�شر�ء �لف�شاد

نظام املخزن يقمع الحتجاجات

بريطانيا

حمى الحتجاجات تت�ساعد
دخل، أمس، المسافرون في بريطانيا اليوم الثاني من تعطل السكك 
الحديدية، حيث انضم عمال البريد الملكي إلى أعضاء نقابة السكك 
الحديدية والبحرية والنقل في اإلضراب ، فيما تستعد الممرضات 

التخاذ إجراءات غير مسبوقة.
السكك  خطوط  نصف  حوالي  إغالق  سيتم  لإلندبندنت،  وفقا 
 14 و  العمال  من  اآلالف  انسحب  حيث  البريطانية،  الحديدية 
شركة تشغيل قطارات في نزاع طويل حول األجور والوظائف، 
وأشارت الصحيفة إلى أن الخدمات لن تتوفر في أجزاء كثيرة من 

البالد، بما في ذلك معظم اسكتلندا وويلز.
االتصاالت  عمال  نقابة  في  البريد  عمال  نظم  نفسه،  الوقت  في 
أمس، وهو اإلضراب  يوم  48 ساعة  لمدة  إضراًبا وطنًيا جديًدا 
الثالث من ستة أيام من اإلضراب في الفترة التي تسبق عيد الميالد.

وسيعقد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية كوبرا لمناقشة ترتيبات 
الطوارئ ، وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها الوزراء والمسؤولون 
وقادة الجيش هذا األسبوع. ومن المقرر أن تبدأ الممرضات في 
إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية إضراًبا على التوالي بشأن األجور 

اليوم، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة.



بينهم ن�شطاء من "حما�س"

االحتالل يعتقل 22 فل�سطينيًا 
من ال�سفة الغربية 

مناطق  في  اعتقال  عمليات  األربعاء،  أمس  االحتالل،  قوات  شنت 
نشطاء  بينهم  فلسطينياً،   22 طاولت  الغربية،  الضفة  من  متفرقة 
اعتقاالت  حملة  سياق  في  "حماس"،  حركة  على  محسوبون 
الذكرى  مع  بالتزامن  الماضية  األيام  خالل  جرت  واستدعاءات 
ديسمبر   14 يوم  توافق  التي  الحركة  النطالقة  والثالثين  الخامسة 

من كل سنة.
كال  اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  وصحافية  محلية  مصادر  وأكدت 
وثائر  سندس،  أبو  وأحمد  راس،  أبو  ويوسف  شرار،  أبو  آدم  من: 
أبو سندس من قريتي الطبقة وأبو العسجا بمحافظة الخليل، جنوب 
الضفة، فيما اعتقلت من بلدة دورا، شمال الخليل، رزق الرجوب، 
على  جبارين  محمد  وأنس  قطيل،  كامل  ومحمد  وجاد هللا رجوب، 

حاجز عسكري في بلدة سعير، شرق الخليل.
كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد صالح من بلدة زواتا، غرب 
والشاب  نابلس،  مدينة  من  عبود  هللا  وعبد  الضفة،  شمال  نابلس، 
لؤي  والشاب  نابلس،  شرق  روجيب،  بلدة  من  حليمة  أبو  درويش 

حمايل من بلدة بيتا، جنوب نابلس.
واعتقلت  القدس،  غرب  شمال  بدو،  بلدة  االحتالل  قوات  واقتحمت 
الشبان: أسامة أبو عيد، وزاهر الخضور، وعدي صدام بدوان، كما 
اعتقلت الشاب محمد خلف من مدينة طولكرم، شمال الضفة، والشاب 

محمد الغول من مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.
واعتقلت أيضاً الشاب أمجد ملحم من بلدة كفر راعي، جنوب جنين، 
شمال الضفة، والشابين أحمد نافع قبها ومحمد خليل قبها من قرية 
أحمد  الميداني  المسعف  اعتقلت  كما  جنين،  غرب  جنوب  طورة، 
الضفة،  وسط  هللا،  رام  شرق  شمال  المغيّر،  بلدة  من  العجوري 

والشاب محمود تيتان من مدينة قلقيلية، شمال الضفة.
بعد  المواطنين  من  عدد  على  مستوطنون،  اعتدى  آخر،  سياق  في 
مهاجمتهم بغاز الفلفل على الطريق الواصلة بين بلدة حوارة، جنوب 
هدمت  آخر،  صعيد  على  الضفة،  شمال  قلقيلية،  ومدينة  نابلس، 
قوات االحتالل، أمس غرفة زراعية في قرية حوسان، غرب بيت 
لحم، جنوب الضفة، تعود للمواطن خليل عطية شوشة، بحجة عدم 

الترخيص.

�أكّدت على �صرورة توحيد �صفوف كافة 

�لقوى و�لف�صائل ملو�جهة �الحتالل

االأجنحة الع�سكرية 
للف�سائل يف خميم جنني 

تدعو للمقاومة ب�سكل م�سرتك
دعت األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في مخيم جنين شمالي 
للعمل  فلسطين  في  المسلحة  المجموعات  كافة  الغربية،  الضفة 

المشترك دفاعاً عن الشعب الفلسطيني ومشروعه النضالي.
وجاء ذلك خالل مهرجان تأبيني نُظم في المخيم بذكرى مرور 40 
يوماً على استشهاد قائد "كتيبة جنين"، التابعة لسرايا القدس الذراع 
الذي  سالمة،  جميل  فاروق  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العسكرية 

اغتالته الوحدات الصهيونية الخاصة قبل يوم من حفل زفافه.
كافة  صفوف  توحيد  "ضرورة  على  العسكرية  األجنحة  وأكّدت 
تشكل  التي  المقاومة  وتصعيد  االحتالل  لمواجهة  والفصائل  القوى 
المقبلة«،  المستوطنين  حكومة  ومجابهة  للتصدي  الوحيد  الخيار 
بمشاركة  جنين"  "كتيبة  نظمته  الذي  التأبيني،  المهرجان  وقبيل 
مسلحين ملثمين من كتائب شهداء األقصى "لواء الشهداء"، وكتائب 
بالطة"  "كتيبة  وكذلك  "حماس"،  لحركة  العسكرية  الذراع  القسام 
التي جاءت من نابلس، نُظم عرض عسكري كبير أمس أول، رفع 
خالله المقاومون صور الشهداء وجابوا شوارع المخيم، ثم انضموا 
وشهدائها،  جنين  لكتيبة  المبايعة  أنشودة  يرددون  وهم  للمهرجان، 

وجرى تكريم عائلة الشهيد سالمة.
قوة  تسلل  عقب  الماضي  نوفمبر  من  الثالث  في  سالمة  واستشهد 
داخل  النهار  وضح  في  جنين  مدينة  قلب  إلى  خاصة  الصهيونية 
عن  لوليمة  يعّد  كان  حيث  ملحمة  داخل  وحاصرته  مدنية،  حافلة 
أرواح الشهداء قبل يوم واحد من زفافه، وباإلضافة إلى كونه قائد 
"كتيبة جنين"، التي تقف وراء االشتباكات مع قوات االحتالل خالل 
اقتحاماتها المتكررة للمدينة ومخيمها، وكانت مسؤولة عن قتل ضابط 
كبير في جيش االحتالل هذا العام أثناء محاولة اقتحام منزل المطارد 
محمود الدبعي، أقام سالمة شبكة عالقات واسعة مع فصائل المقاومة 
في الضفة الغربية، وقد ظهر في صور مشتركة مع قائدي "عرين 
األسود" الشهيدين محمد العزيزي ووديع الحوح، كما نعته "العرين" 
في استعراضها العسكري أول من أمس بوصفه "قائًدا في كتيبة جنين 

وقائًدا في عرين األسود.«
مشترك  مقاوم  عمل  تأسيس  كانت  سالمة  الشهيد  غاية  أن  ويبدو 
تشظية  حاول  الذي  االحتالل  قوات  ضد  النضالي  الفعل  وتنسيق 
وحمل  محيطها،  عن  وعزلها  الناشئة  المسلّحة  الخاليا  ومحاصرة 
مهرجان التأبين التأكيد على مبدأ المقاومة المشتركة، وأرسل رسائل 
وفاء من الفصائل والكتائب العاملة في الضفة للغاية التي بدأها الشهيد 
سالمة، وتأكيًدا على أنها ما زالت متماسكة تنظيميّا، وفي الميدان، 

رغم اغتيال قادتها.
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وشددت على أنَّ القدس والمسجد األقصى المبارك هما قلب الصراع مع 
كل  تفلح  ولن  لالحتالل،  فيهما  سيادة  وال  شرعية  وال  الصهيوني،  العدو 
ومقاومته  رباطه  شعبنا  وسيواصل  المعالم،  وتغيير  التهويد  في  محاوالته 
القدس  في  ألهلنا  بالتحية  وتوجهت  االحتالل،  دنس  من  تحريرهما  حتى 
مثاًل  الذين ضربوا  المسجد األقصى  باحات  وللمرابطين والمرابطات في 

في الذود عن األقصى والمقدسات.
عن  معبّرة  الماجدات،  وأسيراتنا  األحرار  ألسرانا  بالتحيّة  أبرقت  كما 
السّجان  إجرام  مواجهة  في  وتضحياتهم  وثباتهم  بصمودهم  اعتزازها 
رأس  على  ستبقى  تحريرهم  "مسؤولية  أن  على،  وشددت  الصهيوني، 
أولوياتنا، فنحن على العهد والوفاء لهم، فما وفاء األحرار األولى إال محطة 

في تلك المسيرة، حتى تحريرهم جميعاً من براثن السجان.«
برنامج  على  قائمة  وجادة  حقيقية  وطنية  شراكة  بناء  أن  حماس  وأكدت 
الصهيوني  االحتالل  مواجهة  على  القادر  السبيل  هي  موّحد،  نضالي 
إعالن  تنفيذ  في  بالُمضي  إال  يتأتى  لن  ذلك  أن  الفاشية، ورات  وحكومته 
الجزائر وما سبقه من وثائق سياسية وتفاهمات، تفضي إلى استعادة الوحدة، 
قاعدة  على  وديمقراطية  وطنية  أسس  على  الفلسطيني،  البيت  وترتيب 

مواجهة االحتالل وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.
وشددت على أنَّ حّق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هّجروا 
منها قسراً، هو حّق مقّدس غير قابل للتنازل، مجّددة رفضها لكل مشاريع 
التوطين، ودعت كل الدول والمؤسسات إلى توفير الحماية والحياة الحّرة 
الكريمة لهم، وإلى تعزيز صمودهم إلى حين عودتهم، وأشادت بكل آيات 
التقدير واالعتزاز بمقاومة شعبنا الباسلة، وبرجال المقاومة الميامين، وعلى 
رأسهم أبطال كتائب عّز الدين القّسام والغرفة المشتركة، الذين أبدعوا في 
اإلعداد ومراكمة القّوة واإلثخان في العدو وجيشه وتحقيق االنتصار عليه، 

في محطات يشهد لها تاريخ نضال شعبنا المشّرف.
المحتلة  الضفة  الثائر في عموم  ببطوالت شبابنا  أعربت عن فخرها  كما 
والشتات،  المحتلة  فلسطين  في  شعبنا  أبناء  من  المرابطين  وكل  والقدس، 
مالحم  مواصلة  إلى  ودعتهم  جنين،  وكتيبة  األسود  عرين  أبطال  وإلى 

البطولة والفداء والتضحية دفاعاً عن األرض والمقدسات.
العمق  ه  بعدِّ واإلسالمي،  العربي  بعمقنا  واعتزازها  إيمانها  وجددت 
والعودة،  التحرير  في  شعبنا  لمشروع  األساسية  والحاضنة  االستراتيجي 
ودعت إلى إبقاء فلسطين ونضال شعبها وقضيتها العادلة حاضرة في كل 
المحافل والمناسبات، والعمل على رفض وتجريم ومقاطعة كل محاوالت 
ة عبر مشاريع التطبيع وتلميع صورة  إدماج العدو الصهيوني في جسم األمَّ
التي  والسياسات  والخطوات  المشاريع  كل  وندين  اإلجرامية،  االحتالل 

تسعى لذلك.
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى تعزيز عوامل صمود شعبنا الفلسطيني، 
ووقف التنسيق األمني مع االحتالل، والكف فورا عن محاربة المقاومة، 
وإتاحة الحريات السياسية والعامة، ووقف مالحقة النشطاء والطلبة وقادة 

الرأي، وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وطالبت األمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني وقضيته 
دولته  وإقامة  المصير،  وتقرير  االحتالل،  إنهاء  في  حقه  بدعم  العادلة؛ 
المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني، والكّف عن نهج الكيل 
الفلسطينية  القضية  عدالة  ضّد  االحتالل  إلى  االنحياز  وسياسة  بمكيالين، 

وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.
 ف�صائل فل�صطينية تهنئ حما�س 

بذكرى �نطالقتها: �صمام �أمان للق�صية

الـ  بالتهنئة لحركة حماس لمناسبة الذكرى  هذا وتقدمت فصائل فلسطينية 
المقاومة  لت إضافة نوعية لمشروع  أنها شكَّ 35 النطالقتها، مشددة على 
أّن  الجبهة  وأكدت  التصفية،  من  الفلسطينية  القضية  لحماية  أمان  وصمام 

وللحركة  الفلسطيني  للنضال  هامة  إضافًة  َشكلّت  حماس  حركة  انطالقة 
الوطنيّة، َقدّمت خالل مسيرتها ومقاومتها النوعيّة التي امتدت على مدار 
وفي  والمبعدين  واألسرى  والجرحى  الشهداء  آالف  عاًما  وثالثين  خمسة 
عبد  والدكتور  ياسين،  أحمد  المجاهد  الشيخ  مؤسسها  القادة  منهم  المقدمة 

العزيز الرنتيسي وصالح شحادة وقافلة طويلة من الشهداء.
وشّددت الجبهة في بياٍن لها على أهمية العمل الوطني الوحدوي المشترك 
لتصفية  تُحاك  التي  والمؤامرات  والتحديات  المخاطر  لمواجهة  كأساٍس 
التي تجمعها مع  المتينة  الثنائيّة  العالقات  إلى  ُمشيرًة  الفلسطينيّة،  القضية 
حركة حماس، وخاصة في ميدان المقاومة حيث التنسيق الميداني المشترك، 
وجّددت الجبهة التهاني لألخوة في حركة حماس، ُمعبرًة عن أملها في أن 
االنقسام  إنهاء  الدفع بجهود  فيها  يتجّدد  المناسبة محطة وطنيّة  تكون هذه 
وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، بعد الوحدة الوطنيّة أساس االنتصار 

على العدو ومشاريع التصفية.
�الأحر�ر: منا�صبة وطنية

وقالت حركة األحرار الفلسطينية في بياٍن لها: إن الذكرى العطرة النطالقة 
مناسبة  فهي  والفصائلي،  الحزبي  البُعد  معانيها  في  تتعدى  حماس  حركة 
وطنية لكل أبناء شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية بما قدَّمت من تضحيات 
كبيرة في مسيرة الجهاد والمقاومة منذ التأسيس، والزالت على العهد تحمل 
لواء الشهداء والجرحى واألسرى وتقود المقاومة الفلسطينية من نصر إلى 
نصر، وأضافت، "ضربت حركة حماس نموذجاً مميزاً في مسيرتها على 
مستوى العمل التنظيمي والمقاوم واألمني والعسكري والوطني والحكومي 
واالجتماعي والدولي، والزالت تعمل بعقيدة سليمة وإيمان كبير بالشراكة 

الوطنية مع فصائل المقاومة كافة خدمًة لشعبنا.«
وأشارت إلى أن حماس نجحت في إدارة المواجهة وتعزيز مسيرة النضال 
والثورة، وصناعة توازن ردع ورعب لالحتالل من خالل االرتقاء بفكر 
لت درعاً لحماية حقوقه وثوابته،  وأدوات وأداء المقاومة الفلسطينية، وشكَّ
على  وترحمت  للقضية،  والتصفية  التسوية  مشاريع  أمام  فوالذًيّا  وسياجاً 
المظفرة وعلى رأسهم  الحركة وكتائبها  قادة وكوادر  الشهداء من  أرواح 

الشيخ المجاهد أحمد ياسين وكل شهداء شعبنا.
جلان �ملقاومة: �إ�صافة نوعية

بدورها، هنأت قيادة لجان المقاومة في فلسطين، وذراعها العسكري ألوية 
القسام  الدين  عز  الشهيد  وكتائب  "حماس"  حركة  الدين،  الناصر صالح 
لها: حركة حماس مثلت إضافة كمية  بيان  بذكرى االنطالقة، وقالت في 
ونوعية للعمل اإلسالمي والوطني المقاوم على الساحة الفلسطينية، وكانت 
وال زالت رافدا أساسياً يشار له بالبنان، ونهر عطاء وتضحيات ال ينضب، 
وشددت على، أن "انطالقة حركة حماس كانت وال زالت حاجة فلسطينية 
الهوية  أعادت  حيث  الفلسطيني،  الوطني  للنضال  ضرورية  إسالمية 

اإلسالمية لصراعنا مع العدو الصهيوني التلمودي وقضيتنا الفلسطينية.«
�ملجاهدين: �صجل حافل

التهاني  بخالص  الفلسطينية"  المجاهدين  "حركة  تقدمت  جهتها،  من 
والتبريكات القلبية من قيادة وكوادر وأنصار حركة  "حماس" في الذكرى 
ال35 النطالقتها المباركة، واستذكرت حركة المجاهدين السجل الحافل من 
التضحيات التي قدمتها حماس في تاريخ النضال الفلسطيني "فقد أضافت 
زخماً جهادياً وشكلت إضافة نوعية للعمل اإلسالمي والمقاوم في فلسطين 
واألمة«، وشددت على عمق العالقة المتينة مع إخوان الدرب والسالح في 
حماس وكتائب القسام، مؤكدة أن خيار المقاومة والوحدة المبنية على أسس 

متينة هو الطريق الستعادة كل أرضنا وحقوقنا.
وتحيي حركة حماس في 14 ديسمبر كل عام ذكرى انطالقتها عام 1987 

مع بداية انطالقة االنتفاضة األولى.

من �إعد�د: حياة �صرتاح

يف �لذكرى �لـ 35 النطالقتها

حما�س: ما�سون على طريق املقاومة 
والوحدة حتى التحرير والعودة

�أكدت حركة حما�س يف �لذكرى �لـ 35 النطالقتها م�صيها على طريق �ملقاومة و�لوحدة و�لتم�صك بالثو�بث حتى �لتحرير 

و�لعودة وزو�ل �الحتالل، وجددت حركة حما�س يف بياٍن لها �أم�س �الأربعاء، ثو�بتها، م�صددة على �أنَّ "فل�صطني من بحرها 

�إىل نهرها هي �أر�س �ل�صعب �لفل�صطيني، �صنم�صي يف �لتم�ّصك بها كاملة، وبحّقنا �مل�صروع يف �لّدفاع عنها وحتريرها بكل 

ا حتى ردع �الحتالل وزو�له عنها.« �لو�صائل، ويف مقّدمتها �ملقاومة �مل�صّلحة، خيار�ً ��صرت�تيجًيّ



تعبر اآلية الكريمة: } إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا { 
)يوسف : 86 ( عن الحالة النفسية التي وصل إليها نبي 
المتجددة  األحزان  من  السالم  عليه  يعقوب  الكريم  هللا 
ابنه يوسف عليه السالم، والشكوى من  في نفسه على 
الحزن  بسبب  عيناه  أصيبت  حتى  به  نزل  الذي  األلم 
بغشاوة بيضاء، وكيف لجأ إلى هللا الكاشف المضرات، 
والمذهب لألحزان والمكروهات، متعلقا بحوله وقوته. 
وهو بهذه الكلمات يرد بالثبات واليقين على أوالده الذين 
مفارقة  على  واأللم  األسى  إبدائه  على  عاتبوه  لطالما 
ِ  َتْفَتأُ  َتاللَّ ﴿َقالُوا  ألبيهم:  قالوا  حين  وذلك  يوسف،  ابنه 
 َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهالِِكيَن﴾ 
ما  السالم:  عليه  يعقوب  جواب  وكان   .]85 ]يوسف: 
أَشكو  وال  إِخفاَءها،  أَستطيع  ال  التي  مصيبتى  أَشكو 
حزني أَلحد إاِل إِلى هللا، فهو القادر على كشف التفسير، 
هللا  رحمة  في  أَمله  يفيد  بما  هذا  كالمه  يعقوب  وأَتبع 
َتْعلَُموَن { )يوسف :86 (  َما اَل  َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ  فقال: } 
. وهو إقرار منه بتوحيد هللا في حالة البؤس والحزن، 
ويقينه في هللا ورحمته ما يجهله الناس، فقد كان يحيى 
بوجدانه النبوى الصادق وبما قام لديه من اأَلمارات أَن 
إلى منزلة  أَو سيصل  لم يمت وأَنه وصل  يوسف حى 
يجتمع  سوف  اأُلسرة  شمل  وأَن  الناس،  بين  عظيمة 
بزعامة يوسف ]1[. وهو بهذه اإلجابة البالغة بين موقفه 
المشرف أن جزعه وحزنه إلى هللا تعالى، وليس إلى أي 
أحد من أوالده أو من أي مخلوق كائنا من كان، ويعقوب 
عليه السالم بعد نبي بشر يصيبه أعراض كأي إنسان 
مخلوق، “فالجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند 
الشدائد والمصائب، وهو غير مذموم شرعا إذا اقترن 
بالصبر، وضبط  النفس، حتى ال يخرج إلى ما ال يحسن، 
ولقد بكى رسول صلّى هللا عليه وسلم على ولده إبراهيم، 
وقال فيما رواه الشيخان: »إن العين لتدمع، وإن القلب 
يا  بفراقك  وإنا  ربنا،  ما يرضي  إال  نقول  ليخشع، وال 
إبراهيم لمحزونون«. وإنما الجزع المذموم: ما يقع من 
والوجوه،  الصدور  ولطم  والنياحة  الصياح  من  الجهلة 
النبي صلّى هللا عليه وسلم  الثياب. وثبت عن  وتمزيق 
أنه بكى على ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي 
}صلى هللا عليه وسلم{ فوضعه في حجره فبكى، فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أو تبكي أو لم تكن نهيت عن 
البكاء؟ قال: ال ولكن نهيت عن صوتين أحمقين صوت 
شيطان  ورنة  جيوب  وشق  وجوه  خمش  مصيبة  عند 
ولهو ومزامير شيطان. رواه  لعب  نغمة  عند  وصوت 
البصري حينما  الحسن  وقال  وقال: حسن.    الترمذي 
بكى على ولد أو غيره: »ما رأيت هللا جعل الحزن عارا 
)إنما  تعالى  قوله  في  البث  أصل  يعقوب«”]2[.  على 
أشكو بثي وحزني إلى هللا(: إثارة الشيء وتفريقه، وبث 

النفس ما انطوت عليه من الغم والشر. قال ابن قتيبة: 
الحزن  إذا ستر  الحزن، وذلك ألن اإلنسان  البث: أشد 
وكتمه كان هما، فإذا ذكره لغيره، كان بثا، وعلى هذا 
القليل  العظيم وحزني  إنما أشكو حزني  المعنى:  يكون 
بثّا  المصيبة  سميت  قيل:  وقد  هذا؛  إليكم،  ال  هللا  إلى 
مجازا، قال ذو الرمة: ]الطويل[ وقفت على ربع لميّة 
ناقتي… فما زلت أبكي عنده وأخاطبه هو عظيم الحزن 
الذي ال يصبر عليه حتى يبث إلى الناس]3[. وقال ابن 
الشيء  في  التفكير  وهو  الشديد،  الهم  البث:  عاشور: 
المسيء. والحزن: األسف على فائت. فبين الهم والحزن 
العموم والخصوص الوجهي، وقد اجتمعا ليعقوب- عليه 
السالم- ألنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف- عليه 
السالم- وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا 
على فراقه. وقد أعقب كالمه بقوله: )َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ َما اَل 
َتْعلَُموَن(. وذلك لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك 
العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو  المقاصد 
يلوموه، أي أنا أعلم علما من عند هللا علمنيه ال تعلمونه 
وهو علم النبوءة]4[. وجملة ﴿َقاَل إِنََّما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني 
ِ﴾  مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم هللا، أي  إِلَى هللاَّ
فصارت  الحزن،  ليجدد  نفسه  إلى  ال  هللا  إلى  يشكو 
الدعاء  ألن  عبادة  وهي  القصد ضراعة  بهذا  الشكوى 

عبادة، وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ 
عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام 
النبيء صلى هللا عليه وسلم من قيام الليل.]5[ والشكاية 
الملفوظ  أو  الملفوظة  ا  فأمَّ وملحوظة،  ملفوظة  نوعان 
بها، فنحو قوله تعالى حكاية عن يعقوب: }َقاَل إِنََّما أَْشُكو 
ا الملحوظة المقدَّرة  ِ … )86({ وأمَّ َبثِّي َوُحْزِني إِلَى هللاَّ
غير الملفوظ بها، فنحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل 
 ِ ُض أَْمِري إِلَى هللاَّ فرعون: }َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل لَُكْم َوأَُفوِّ
َ َبِصيٌر ِباْلِعَباِد )44({ ]غافر[. ومن بالغات هذه  إِنَّ هللاَّ
بديع  اشتملت على  أنها  الشوابكة،  أحمد  ما ذكره  اآلية 
االنسجام، والمقصود باالنسجام: أن يأتي الكالم متحدِّراً 
كتحدِّر الماء المنسجم، بسهولة لفٍظ، ورقَّة معنى، وحسن 
النُّفوس  وفي  تأثير،  القلوب  في  له  يكون  حتَّى  تأليف، 
موزوناً  جاء  إذا  ويصفو  االنسجام  ويقوى  أثير.  موقٌع 
من غير أن يُقَصد إليه. ومن االنسجام في القرآن قوله 
إِنََّما  }َقاَل   :- السالم  عليه   – يعقوب  حكاية عن  تعالى 
َما اَل َتْعلَُموَن   ِ َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ  ِ أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني إِلَى هللاَّ
لفظ،  سهولَة  وجد  بقلبه  اآلية  هذه  سمع  فمن   .})86(
}إِلَى  قوله:  في  ظاهر  ف  تعطُّ وحسَن  معنى،  وعذوبَة 
ِ{ فلم يقل: )وأعلم منه( مع أنَّه  ِ{ وقوله: }َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ هللاَّ
ف وترقُّق  اللَّفظ؛ ليأتي في الكالم زيادُة تعطُّ أوجز في 

واسترحام وخضوع يزيد الكالم ُحْسناً يحلو في النُّفوس 
ويعذب. وقد جاء مع االنسجام بديع غير مقصود، وهو 
لب في قوله: }َوأَْعلَُم{ وقوله: }اَل َتْعلَُموَن{]6[.  طباق السَّ
ماذا يستفاد من اآلية: إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا؟ 
ومن فقه اآلية الكريمة ما ذكره العالمة وهبة الزحيلي 
يعقوب  مصاب  تجدد   –1 يأتي:  ما  تعالى  هللا  رحمه 
أكبر  هما  آخرين  ولدين  بغياب  يوسف  على  وحزنه 
شدة  واألسف:  شديدا،  أسفا  فأسف  وأصغرهم،  أوالده 
الحزن على ما فات، وعمي فلم يعد يبصر بعينيه ست 
سنين من البكاء، الذي كان سببه الحزن، ولكن هللا العالم 
بحقائق األمور الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل 
واإلحسان والرحمة والمصلحة هيأ لجمع األسرة كلها.  
فانقلبت المحنة إلى المنحة! 2– إن الحزن ليس بمحظور 
إذا اقترن بالصبر والرضا والتسليم لقضاء هللا وقدره، 
هو  المحظور  وإنما  وعاطفته،  اإلنسان  طبع  من  فذلك 
الثياب،  وشق  والولولة،  والقدر،  القضاء  على  السخط  
عليه وسلم  النبي صلّى هللا  قال  ينبغي،  بما ال  والكالم 
فيما أخرجه الشيخان: )تدمع العين، ويحزن القلب، وال 
يعقوب  سمع  لما  عليه  وبناء  الرب(.  يسخط   ما  نقول 
وأعرض  جدا،  قلبه  ضاق  أبنائه،  كالم  السالم  عليه 
عنهم، وفارقهم، ثم طلبهم أخيرا وعاد إليهم. 3 – أشفق 
مخاطر  له  وذكروا  ورقوا،  أبيهم،  على  يعقوب  أوالد 
االستمرار في حال الحزن، وهي إما المرض المضعف 
مطابق  واقعي  أمر  وهذا  والموت،  الهالك  وإما  القوة، 
ألحوال الناس. 4– كانت شكاية يعقوب وحزنه ولجوءه 
وهذا  الخلق،  من  أحد  إلى  ال  وحده،  هللا  إلى  بالدعاء 
نبي  إن   –5 في كل شاك حزين.  المطلوب شرعا  هو 
هللا يعقوب يعلم ماال يعلم غيره من الناس بما عند هللا 
من رحمة وإحسان وتفريج كرب، ويعلم أيضا أن رؤيا 
له،  سيسجدون  وأبناؤه  وزوجته  وأنه  صادقة،  يوسف 
يعقوب  تيقن   –6 وهو صغير.  السابقة  لرؤياه  تصديقا 
عليه السالم حياة ابنه يوسف إما بالرؤيا، وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه، وهو أظهر، فعاد 
مصر  إلى  الذهاب  منهم  وطلب  باللطف،  أوالده  يكلم 
للبحث عن يوسف وأخيه. 7– ال يقنط  من فرج هللا إال 
القوم الكافرون، وهذا دليل على أن الكافر يقنط  في حال 
الشّدة، وعلى أن القنوط  من الكبائر، أما المؤمن فيرجو 
مجموعة  الوسيط،  التفسير    ]1[ تعالى  هللا  فرج  دائما 
من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، 
  ]2[  .)372/5( األميرية  المطابع  لشئون  العامة  الهيئة 
الكريم  القرآن  تفسير    ]3[  .)46/13( المنير  التفسير 
وإعرابه وبيانه )647/4(. ]4[  التحرير والتنوير )13/ 
45(. ]5[  المرجع السابق. ]6[  غرر البيان من سورة 

يوسف -عليه السالم- في القرآن ).)156
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اإمنا اأ�شكو بثي وحزين اإىل اهلل 

هو اإلمام أحمد بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن موسى الحافظ أبو 
بكر البيهقي النيسابوري الخسروجردي . ولد اإلمام البيهقي في شعبان 
قرى  )احدى  خسروجرد  بقرية  للهجرة  وثالثمائة  وثمانين  أَربع  سنة 
بيهق بنيسابور- خراسان(. كانت نيسابور في تلك الفترة وبالتحديد في 
القرن الرابع الهجري تعتبر مركزا من المراكز العلمية المهمة ال سيما 
العلمية ظهور عدد  الحركة  أبرز مظاهر هذه  الحديث، ومن  في علوم 
القرنين  تنافس بغداد في  باتت نيسابور  العلماء والفقهاء حتى  كبير من 
الرابع والخامس الهجريين . نشأة البيهقي العلمية  طلب اإلمام أبو بكر 
ابن خمس عشرة سنة  الحديث وهو  وابتدأ سماع  العلم صغيراً  البيهقي 
 ”  : فقال   ” السنن واآلثار  نشأته في ” معرفة  البيهقي جانبا عن  وذكر 
وإني منذ نشأت وابتدأت طلب العلم، أكتب أخبار سيدنا المصطفى محمد 
الذين  الصحابة  آثار  وأجمع  أجمعين  آله  وعلى  وسلم  عليه  هللا  صلى 
الدين ، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من  كانوا أعالم 
حفاظها ، واجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها وموفوعها من موقوفها 
تحصيل  في  البيهقي  بكر  أبو  توسع   .“  .. مرسولها  من  وموصولها 
العلوم، فعني بالحديث عناية شديدة فأخذ عن شيخه أبي عبد هللا الحاكم 
إلى  الحديث، وأضاف  كثيرة في  النيسابوري وتخرج به، وصنف كتباً 
ذلك االعتناء بعلم علل الحديث أي نقد الحديث نقداً دقيقاً يكشف خباياه، 
واشتغل بالفقه على المذهب الشافعي وصار من أكثر الناس نصرة له، 
وبرع فيه، وأخذ أصول الفقه وعلم الكالم، وأفاده ذلك عمق النظر في 
حياة  في  مهمة  محطة  نيسابور  في  العلم  طلب  رحلة  وكانت  الحديث. 
البيهقي العلمية ، وتركت أثرا كبيرا في تكوينه المعرفي خاصا بعد لقائه 
باإلمام الحاكم النيسابوري وأبا علي الروذباري وأبازكريا المزكي وأبا 

محمد األصبهاني، وهؤالء األئمة هم من أبرز شيوخه وكثرهم مساهمة 
في تكوينه وتثقيفه. وبعد طلبه العلم في نيسابور وسماعه من علماءها، 
ورواة الحديث فيها، واصل طلب العلم وارتحل إلى بالد شتى من بالد 
إليها، وتلقى  انتهى  التي  البالد  العراق والحجاز ، وسائر  إلى  خراسان 
في  البيهقي  اإلمام  سمع  المئة.  على  شيوخه  عدد  وزاد  كثيرة،  علوماً 
بغداد من عدد وافر من المحدثين الذين كانوا يتصدرون النشاط العلمي 
أمثال الحافظ أبي الحسين بن علي بن محمد بن عبدهللا بن بشران العدل 
، وأبي محمد  القطان  الفضل  الحسين  بن  الحسين محمد  أبي  ، واإلمام 
عبدهللا السكري ، واإلمام أبي بكر الخوارزمي . كما أخذ العلم من كبار 
على  البيهقي  اإلمام  كان  البيهقي  والمدينة. صفات  ومكة  الكوفة  علماء 
سيرة العلماء الربانيين يتصف بالزهد والتقلل من الدنيا ، وقانعا باليسير ، 
كثير العبادة والورع قانتا لل. كما كان يتصف بما وصف به أهل نيسابور 
عموما من أنهم كانوا ” أهل رئاسة وسياسة وحسن ملكة ووضع األشياء 
في مواضعها ” )ابن عبدالبر، القصد واألمم( . قال عنه تاج الدين السبكي 
في ” طبقات الشافعية: ” فقيه جليل َحافظ َكِبير أصولي نحرير زاهد ورع 
 .“ اْلعلم  جبال  من  وفروعا جبال  أصوال  اْلَمْذَهب  بنصرة  َقاِئم  لل  َقاِنت 
مؤلفاته ترك اإلمام البيهقي كتبا عظيمة العلم والفائدة مازالت تلقى التقدير 
واالهتمام من العلماء. وصف تاج الدين السبكي اهتمام البيهقي بالتأليف 
قائال ” اشتغل بالتصنيف بعد أَن صار أوحد زمانه وفاِرس ميدانه وأحذق 
المحدثين وأحدهم ذهنا وأسرعهم فهما وأجودهم قريحة وبلغت تصانيفه 
ألف جزء َولم يتهيأ ألحد مثلها”. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل 
ومعرفته  علومه  لسعة  ذلك  على  قادرا  لكان  فيه  يجتهد  مذهبا  لنفسه 
باالختالف. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : ” ما من شافعي إال 

وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي 
لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه”. ويعد كتابه 
“السنن الكبرى” مصدر هام من مصادر رواية الحديث، وطبع في عشرة 
مجلدات، وليس ألحد مثله، وعليه تعليق البن التركماني سماه »الجوهر 
في  واآلثار«  السنن  وأما مصنفه »معرفة  بذيله.  مطبوع  وهو  النقي« 
أكثر من عشرة مجلدات. »دالئل النبوة« كبير طبع في ستة مجلدات، 
ثمانية  في  اإليمان« مطبوع  كتاب »شعب  الفهارس.  إلى مجلد  إضافة 
مجلدات، وكتاب »األسماء والصفات« نقل فيه باألسانيد أقاويل الصحابة 
والتابعين في أسماء هللا تعالى وصفاته، وليس له نظير. ومن أهم مؤلفات 
اإلمام البييهقي : • السنن الكبرى • السنن الصغرى • األسماء والصفات 
• دالئل النبوة • الترغيب والترهيب • الجامع المصنف في شعب اإليمان 
• مناقب اإلمام الشافعي • معرفة السنن واآلثار القراءة خلف االمام • 
سنة  اإلمام  توفي  وفاته  الصحابة  فضائل   • االعتقاد   • والنشور  البعث 
458 للهجرة بمدينة نيسابور ونقل جثمانه إلى بيهق ودفن فيها. مصادر 
الطبعة  للماليين  العلم  دار   ، ، األعالم  الدمشقي  الزركلي  الدين  : خير 
الخامسة عشر ـ ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق 
إحسان عبّاس ، دار صادر، بيروت 1978مـ  شمس الدين محمد الذهبي، 
سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط وجماعة ، مؤسسة الرسالة، 
دائرة  )مجلس  الحفاظ  تذكرة  الذهبي،  ـ  1405هـ/1984م  بيروت 
المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن 1375هـ /1955م. ـ عبد الوهاب 
السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ،مطبعة عيسى البابي الحلبي1385هـ 
/1966م    – نور الدين عتر ، الموسوعة العربية – عبدالرحمن خلف 

، اإلمام البيهقي ، دار القلم ، دمشق الطبعة األولى 1994 م
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للجيش،  مشتركة  مفارز  تمكنت  التفاصيل  وفي 
وبالتنسيق مع مختلف مصالح األمن، من توقيف 61 
كميات  إدخال  محاوالت  وأحبطت  مخدرات،  تاجر 
ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر 
بـ 11 قنطاًرا و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج، 
فيما تّم ضبط مسدس رشاش من نوع كالشنيكوف، 
و550707 أقراص مهلوسة و457 غراًما من مادة 

الكوكايين.
وأفيد أّن وحدات للجيش الوطني الشعبي، تمّكنت من 
القضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على آخرين 
في تيبازة والوادي، واسترجاع أربعة أسلحة نارية 
نفسه  إرهابي  سلم  فيما  أخرى،  وأغراض  وذخيرة 
للسلطات العسكرية بأدرار وبحوزته مسدس رشاش 

من نوع كالشنيكوف وكمية من الذخيرة.
البيان  الوطني، حسب  وبالتنسيق مع مصالح األمن 
األمني ذاته االصدر عن وزارة الدفاع الوطني أمس 
أشخاص  خمسة  بتمنراست  مفرزة  أوقفت  األربعاء 
من  رشاش  مسدس  بحوزتهم  مختلفة  جنسيات  من 
نوع كالشنيكوف وبندقية صيد وكمية من الذخيرة، 
الصنع  تقليدية  قنابل  خمس  وتدمير  كشف  تّم  فيما 

خالل عملية تمشيط بجيجل.

ڤزام  وإن  مختار  باجي  وبرج  تمنراست  من  وبكل 
الوطني  للجيش  مفارز  أوقفت  وتندوف،  وجانت 
مركبة   40 وضبطت  أشخاص   206 الشعبي، 
و12  ضغط  مطرقة  و222  كهربائًيا  مولًّدا  و300 
كميات  إلى  باإلضافة  المعادن،  عن  كشف  جهاز 
أخرى  وتجهيزات  تفجير  ومعدات  المتفجرات  من 
عن  المشروع  غير  التنقيب  عمليات  في  تستعمل 
وضبط  شخصا   )14( توقيف  تم  حين  في  الذهب، 
13 بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة 
قنطاًرا  طًنا و11   31 بـ  تُقدر  والمضاربة  للتهريب 
النحاسية،  النفايات  من  قنطاًرا  و27  التبغ  مادة  من 

خالل عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
الدرك  مع مصالح  بالتنسيق  الحدود  وأحبط حراس 
الوقود  كبيرة من  تهريب كميات  الوطني محاوالت 
بـ 39306 لترات بكل من برج باجي مختار  تُقدر 

والوادي وتبسة وسوق أهراس والطارف.
غير  هجرة  محاوالت  السواحل  حراس  وأحبط 
شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 66 شخًصا كانوا 
على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تّم توقيف 107 

مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.
حياة �سرتاح
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 تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في فرقة 
الدرارية  المقاطعة اإلدارية  بأمن  القضائية  الشرطة 
من توقيف 06 أشخاص ، مسبوقين قضائيا   تتراوح 
أعمارهم ما بين 21 و 34 سنة           ينحدرون 
من والية الجزائر. قضية الحال، جاءت حسب بيان 
إعالمي لذات المصالح أمس األربعاء على إثر تبليغ 
تلقته مركز القيادة و السيطرة عبر األرقام الخضراء 
المؤثرات  ببيع  قضائيا  مسبوق  شخص  قيام  مفاده 
كما  لتخزينها،  إقامته  بمقر  مرآب  متخذا  العقلية 
لوحظ  تردد غرباء على الحي لشراء هذه  السموم، 
و عليه تم تسطير خطة أمنية محكمة للقبض عليهم.
وبعد  إقليميا  المختصة  النيابة  مع  الدائم  وبالتنسيق 
تحريات معمقة قامت بها فرقة الشرطة القضائية تم 
بعد  و  تلبس  حالة  في  الرئيسي  فيه  المشتبه  توقيف 
التحري معه تمكنت الفرقة من توقيف شركائه، كما 
أسفرت نتائج تنفيذ اإلذن بالتفتيش عن ضبط و حجز       
)560( قرص من المؤثرات العقلية مختلفة األنواع ،      
) 03 ( صفائح من المخدرات  قنب هندي   بـوزن  
07 ( أسلحة بيضاء محظورة من   (    ، 278 غ 
الصنف السادس  مختلف األحجام واألنواع ، مبلغ 
مالي بالعملة الوطنية يقدر بــ   )40000  (  دج  من 

نقديتين  ورقتين  السموم،  هذه  في  المتاجرة  عائدات 
من فئة 50 جنيه إسترليني وورقة نقدية من فئة 10 

دوالر و8 هواتف نقالة.
تقديم  تم  القانونية،  اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد 
المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية 
المؤثرات  و  الصلبة  المخدرات  المخدرات،  حيازة 
مع  مشروعة،  غير  بطريقة  البيع  لغرض  العقلية 
بدون  السادس  الصنف  من  بيضاء  أسلحة  حيازة 

مبرر شرعي .
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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لعر�ض اآخر احللول والعرو�ض املبتكرة 

للموؤ�ص�صات امل�صاركة والزوار

"موبيلي�س" حا�ضرة يف الطبعة 
الـ 30 ملعر�ض الإنتاج اجلزائري

اإلنتاج  لمعرض   30 الـ  الطبعة  في  موبيليس  يشارك 
الجزائري الذي تجرى فعالياته حتى 24 ديسمبر 2022 
الجزائر،  البحري،  الصنوبر   - المعارض  قصر  في 
تحت شعار "نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتّح«.

االقتصاد  لنمو  حقيقي  مقياس  التظاهرة  هذه  وتعد 
 600 بمشاركة  هام  سنوي  اقتصادي  وموعد  الوطني 
تعزيز  بهدف  القطاعات،  مختلف  يمثلون  عارض 
اإلمكانات الهائلة لالقتصاد الوطني في جميع القطاعات 
ودعم العالمة التجارية "صنع في الجزائر"، كما يسمح 
وإقامة  االجتماع  من  الجزائرية  للشركات  الحدث  هذا 
االقتصاديين  المتعاملين  بين  وشراكات  عمل  عالقات 
المعروضة  منتجاتهم  ترقية  وضمان  الوطنيين 

للمستهلكين.
دراسية  أيام  انعقاد  سيتّم  الحدث،  هذا  هامش  وعلى 
وورش عمل بقيادة مهنيين ومختّصين، والتي سترّكز 
والتنمية  االستثمار  بسياسة  المرتبطة  المواضيع  على 

االقتصادية في البالد.
فضاء  خالل  من  الصالون،  في  موبيليس  ويشارك 
قبل  من  مؤّطر  المركزي،  بالجناح  متواجد  عرض 
الحلول  آخر  لعرض  وتجاريين،  الزبائن  مستشاري 

والعروض المبتكرة للمؤسسات المشاركة والزوار.
االقتصادية،  التظاهرة  هذه  في  مشاركته  خالل  ومن 
موبيليس المتعامل الوطني الرائد في قطاع التكنولوجي 
بالجزائر، يؤكد مكانته كفاعل رئيسي في عملية التنمية 
االقتصادية للبالد، ودعمه للجهود التي يبذلها الوطن في 

الترويج لإلنتاج الجزائري. 
حياة �سرتاح

تتيح نقل واإنتاج ال�صور

 ب�صكل فوري 

خالل احلدث الريا�صي العاملي

"�أوريدو" حتّول وتطّور 
عامل �لت�صوير مع �لكامري�ت 

خالل كاأ�س �لعامل قطر
أبرمت مجموعة "أوريدو" شراكة مع كبريات 
شركات التكنولوجيا العالمية لالرتقاء بتجربة 
لبطولة  تغطيتهم  أثناء  المحترفين  الصحفيين 
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022™، لتحّول 
التصوير  عالم  وتطور  عملهم  طريقة  بذلك 
ليصبح أذكى وأسرع من أي وقت مضى.فمع 
"أوريدو"  من  المدارة  األشياء  إنترنت  شبكة 
 IoT( األشياء  إنترنت  تسريع  ومنصة  قطر 
تم  الشركاء،  يوفرها  التي   )Accelerator
نشر كاميرات متصلة جديدة خالل بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022™ لتسهيل تحميل 
الصور بشكل فوري عبر اتصال آمن وسريع 
وموثوق.وأتيحت للمصورين الصحفيين الذين 
لتوفير  مسبوقة  غير  فرصة  الحدث  يغطون 
الناتج  التأخير  من  والتخلص  والجهد  الوقت 
والنشر  للتداول  الصور  وتحرير  تحميل  عن 
هذا  ثابت.وفي  برابط  االتصال  انتظار  أثناء 
الصدد، قال الشيخ محمد بن عبد هللا آل ثاني، 
"أوريدو"  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
"من  قطر:  "أوريدو"  لـ  التنفيذي  والرئيس 
المتوقع أن تحدث الكاميرات المتصلة تحواًل 
في عالم التصوير الصحفي. لذا حرصنا على 
مزودي  كبار  مع  استراتيجية  شراكة  إبرام 
التكنولوجيا كخطوة مهمة أخرى ضمن هدفنا 
مطّورة  رقمية  تجارب  تقديم  في  المتمثل 
يغطون  الذين  الصحفيين  من  بدءاً  للجميع، 
إلى  ووصواًل  قطر  في  العالم  كأس  بطولة 
مليارات األشخاص الذين يتابعون هذا الحدث 
الرياضي العالمي في جميع أنحاء العالم. وقد 
مع  والتعاون  الشراكة  فرص  وفرة  استثمرنا 
بهدف  الرائدة  العالمية  التجارية  العالمات 
من  وتمكينهم  المستخدمين  تجربة  تطوير 
الوصول إلى أحدث التقنيات واالبتكارات في 
جداً  متحمسون  ونحن  المجاالت.  من  العديد 
لرؤية األثر الكبير لهذه التقنيات الحديثة عبر 
وبالتعاون  األشياء  إلنترنت  المدارة  شبكتنا 
هذه  إطالق  العالميين«.ويأتي  شركائنا  مع 
"أوريدو"  ركائز  مع  تماشياً  الجديدة  التقنية 
األعمال  تطوير  في  والمتمثلة  االستراتيجية 
األساسية والتحول إلى شركة اتصاالت ذكية، 
والشراكة مع الالعبين الرئيسيين في قطاعي 
االتصاالت والتكنولوجيا عبر عمليات متعددة 
وتوفير خدمات جديدة تستقطب اهتمام العمالء 

من األفراد والشركات.
�صرطة �لدر�رية تلقي �لقب�س على م�صبوقني حياة �سرتاح

ق�صائيا تورطو� يف ترويج �ملخدر�ت

مببادرة من املركز الوطني لل�صينما 

وال�صمعي الب�صري

نحو ترميم ورقمنة 
10 �أفالم جز�ئرية 

كال�صيكية �فتكت جو�ئز هامة
والسمعي  للسينما  الوطني  المركز  يقوم  أن  ينتظر 
البصري بترميم ورقمنة عشرة أفالم جزائرية خالل 
سنة 2023 حسبما علم أمس األربعاء بوهران لدى 
تصريح  في  شويحي  للمركز.وذكر  العام  المدير 
في  مشاركته  هامش  على  الرسمية  األنباء  لوكالة 
المواطنة"  ورهانات  السينما  حول"  الدولي  الملتقى 
للسينما  الوطني  المركز  أن  أشغاله  تتواصل  الذي 
والسمعي البصري وبتكليف ودعم من وزارة الثقافة 
والفنون سيقوم خالل السنة المقبلة بترميم ورقمنة 10 
أفالم جزائرية كالسيكية على األقل مع التركيز على 
السينمائية  الساحة  في  بصمة  تركت  التي  األعمال 
و حصلت على جوائز هامة مثل السعفة الذهبية«.
ورقمنتها  ترميمها  سيتم  التي  األفالم  هذه  بين  ومن 
لوضعها تحت تصرف الجمهور العريض والباحثين 
الجمر"  سنوات  "وقائع  والذاكرة  السينما  مجال  في 
لمحمد األخضر حمينة و"بوعمامة" لبن اعمر بختي 
و"أبواب الصمت" لعمار العسكري إضافة إلى أفالم 
أخرى ذات قيمة فنية و تاريخية وفق ذات المصدر.
وذكر شويحي أن المركز الوطني للسينما والسمعي 
ورقمنة  ترميم  من   2012 سنة  منذ  تمكن  البصري 
16 فيلما كالسيكيا من بينها "فجر المعذبين" ألحمد 
طيرو"  و"حسان   1965 سنة  أنتج  والذي  راشدي 
المفتش  و"عطلة   )1968( حمينة  األخضر  لمحمد 
الطاهر"لموسى حداد والذي تم إنتاجه سنة 1971.و 
األرشيف  مركز  انجاز  على  حاليا  المركز  يعمل 
السينمائي وإنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة الراغبة 
مع  بالتعاون  السينمائية  الصناعة  عالم  ولوج  في 
بعض الهيئات الجامعية مثل مخبر البحث " فهرس 
األدب  لكلية  الجزائرية"  السينما  في  الثورية  األفالم 

والفنون بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة«.
حياة �سرتاح

يف اإطار الن�صاط العملياتي 

امل�صرتك للفرق اجلمركية

 مع امل�صالح الأمنية

�جلمارك ت�صرتجع رزم �أور�ق 
ت�صتعمل يف تزوير �لعمالت 
وكمية من �ل�صجائر �لأجنبية

للجمارك  المهام  المتعددة  الفرقة  أعوان  تمكن 
بالطالب العربي التابعة لمصالح مفتشية األقسام 
المديرية  اختصاص  بإقليم  بالوادي،  للجمارك 
أفراد  مع  بالتنسيق  بورقلة،  للجمارك  الجهوية 
الشعبي، من حجز مركبة على  الوطني  الجيش 
 ،HP متنها 20.000 علبة سجائر أجنبية من نوع
و 38 رزمة أوراق يشتبه في استعمالها لتزوير 
األوراق النقدية.وأكد بيان إعالمي لمصالح هذا 
الحثيثة  المجهودات  تكرس  العملية  أن  الجهاز 
مع  بالتنسيق  الجزائرية  الجمارك  لمصالح 
األجهزة األمنية في سبيل المساهمة في مكافحة 
التهريب بشتى أشكاله، حماية لإلقتصاد الوطني 

وحفاظا على صحة المواطن وسالمته.
حياة �سرتاح

الق�صاء على 3 اإرهابيني وتوقيف 12 اآخرين 

و�صبط كميات �صخمة من »ال�صموم املغربية«

�جلي�س ينفذ عمليات نوعية يف مكافحة 
�لإرهاب وحماربة �جلرمية �ملنظمة 

ك�صفت وزارة الدفاع الوطني، عن ح�صيلة عمليات خمتلف وحدات اجلي�ض وحر�ض 

احلدود خالل اأ�صبوع اأين اأ�صفرت هذه العمليات عن اإنقاذ وتوقيف 173 مهاجر غري 

�صرعي خالل اأ�صبوع وكذا توقيف 61 تاجر خمدرات، وحجز 11 قنطاًرا من الكيف 

املغربي، بالتزامن مع و�صع حٍد لن�صاط ع�صرة داعمني للجماعات الإرهابية عرب الوطن.
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