
م�ستفيدا من ت�سارع نمو قطاع الخدمات 

وانتعا�ش الن�ساط الزراعي واإنتاج النفط

البنــــــك الدولـــــي يتوقـــــــــع
 �نتعا�صــــــــا �أكثر لالقت�صـــــــــاد
�لجز�ئــــــــــــري فــــي 2023

منتخب المحليين د�صن �صرحا 

بمقايي�س عالمية بتعادل اأمام غانا

ملعب "نيل�ســــــــــــون 
مانديال" ينال الإ�سادة 
بف�سل حداثته واأر�سية 
ميدانـــــه الرائعـــــــة

ر�سد 30 مليـار دوالر لتمويـــــل 

 اال�صتك�صاف واإنتاج المحروقــــات 

و7 مليـــــــار لتمييـــع الغـــــــاز

خا�صة ممن اأ�صيبوا بمتحور »دلتا« خالل 

الموجة الثالثة التي عرفتها الجزائر 

 الأمـــرا�ض المزمنـــــــــــة
  تالحــــــق المتعافيــــــــــن
 مـــــــــــــن كورونــــــــــــا
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المخــــزن يت�ستـــــــر على مهربـــــي المخـــــدرات
يعر�س اليوم م�صروع قانون الوقاية من 

تبيي�س االأموال وتمويل االإرهاب

مجل�ض الأمة  يثمن ما 
حققته الجزائر خالل 
عهدة الرئيـ�ض تبون

ي�صادف 12 جانفي من كل �صنة

الموؤ�س�سات الثقافية ت�سبط عقارب �ساعتها مع احتفالت راأ�ض ال�سنة الأمازيغية
11

تخ�صي�س اأماكن ظرفية للفالحين لبيع منتجاتهم مبا�صرة للمواطنين

رئي�ض الجمهورية ياأمر الحكومة 
بالتح�سير الجيد ل�سهر رم�سان

02

عمــــــالق الطــــــــــاقة
" �سوناطراك" يك�ســـــف 

عن م�ساريعه ال�ستراتيجية 
لل�سنـــوات المقبلــــــــــــة
05
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ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، 

ُخصص لمناقشة مشروع قانون، يتعلق بالوقاية 
من االتجار بالبشر ومكافحته، وعروض وزارية 
مشتركة تناولت آلية تموين السوق الوطنية بمادة 
اليوريا ـ 46 بالمائة، التحضيرات لشهر رمضان 

المعّظم، لسنة 2023، وتحلية مياه البحر، وبعد 
افتتاح الرئيس الجلسة، وعرض جدول األعمال، 

ومنحه الكلمة للوزير األول، لتقديم حصيلة 
نشاط الحكومة لألسبوعين األخيرين، ثمن رئيس 

الجمهورية مضمون مشروع القانون المتعلق 
بالوقاية من االتجار بالبشر ومكافحته ، بعد 

المصادقة عليه، من قبل مجلس الوزراء، معتبرا 
إياه قيمة مضافة وتعزيزا للنصوص القانونية، 

في مجال حماية حقوق اإلنسان، فيما أكد أهمية 
تطوير إنتاج مادة اليوريا ـ 46 بالمائة محليا، لَِما 
لها من أثر إيجابي، في تحسين مردودية اإلنتاج 

الفالحي، وأيضا، الرتفاع سعرها في السوق 
الدولية.

خمطط ا�صتعجايل القت�صاد املياه واحلفاظ 

على الرثوة املائية اجلوفية

وفي الشق المتعلق بتحلية مياه البحر، أكد الرئيس 
أن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم 

العالي والتكوين المهني، تبعث على التفاؤل، مما 
يعيد التوازن للديناميكية، والسرعة الطبيعيتين 
بالنسبة للتنمية في بالدنا، مع مواصلة التكوين 
وتطوير نوعيته، من خالل شراكات مع معاهد 

وجامعات، ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات في 

هذا المجال، مشددا على ضرورة مواكبة قطاع 
الصناعة، للتقدم الُمحَرز في هذا المجال، بخلق 

بيئة صناعية متخّصصة، تعمل على تطوير 
هذا التخصص واستغالله، ليكون مقّوما إضافيا 
في عجلة االقتصاد الوطني، واستنفار مصالح 
الداخلية والموارد المائية والفالحة والصناعة 

والبيئة، على أوسع نطاق إلنشاء مخطط 
استعجالي، يهدف إلى سّن سياسة جديدة، القتصاد 
المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، 

داعيا إلى إعادة تحريك وبعث كّل المشاريع 
المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر 

الواليات، وإدخالها قيد االستغالل، الستخدامها في 
الري الفالحي، عوض المياه الجوفية.

نحو اإن�صاء خمطط لتعميم حمطات حتلية 

مياه البحر جتنبا للجفاف

إلى ذلك، أمر الرئيس تبون بإنشاء مخطط 
لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل 
الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات األوضاع 
المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم، مع 

المراقبة الصارمة، لتراخيص استغالل المياه 
الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط 
أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر اآلبار، غير 

المرخصة، وتفعيل دور شرطة المياه، التي 
تختص في مراقبة مجاالت استعمال المياه في 

كل المجاالت ومحاربة التبذير، لمراقبة استغالل 
المياه، عبر الوطن، واستحداث مؤسسات ناشئة، 

في إطار منظور اقتصاد المياه واألمن المائي، 
متخصصة في تقنيات استغالل المياه المستعملة، 

باإلضافة إلى إنجاز دراسات علمية، عاجال، 
لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.

تكليف احلكومة بتوفري الظروف املالئمة 

خالل �صهر رم�صان

وفي الشق المتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان 
المعّظم، لسنة 2023، حرص رئيس الجمهورية 

على  توجيه الحكومة بضرورة توفير، كل 
الظروف المالئمة، خالل هذا الشهر الكريم، 

من خالل الدعوة لمواصلة محاربة المضاربة، 
واالستمرار في هذا النسق طوال السنة، وكشف 

المضاربين ومخططاتهم، للرأي العام، مع 
تشجيع الفالحين على البيع المباشر للمواطنين، 
وتخصيص مواقع وأماكن، ظرفية، لنشاطهم، 

خالل الشهر الفضيل.
من جهة أخرى، أكد الرئيس أن الهدف من إنشاء 

الثانوية النموذجية للفنون هو سّد للفراغ الثقافي 
والفني، لدى الجيل الناشئ، لتقوية أسسنا الثقافية 
والفنية من أجل مواجهة التحديات، التي تنطلق 

من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي، 
والمسرحي والموسيقي، إضافة إلى استقدام أساتذة 
متخصصين، وخبراء يتولون التكوين في مختلف 

الفنون، إلى غاية نيل البكالوريا الفنية، إرساًء 
لثقافة التكوين، في المجال الفني كمكانة اجتماعية، 

كما شّدد الرئيس أن دور السينما ُمهم ومحّدد في 
صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل، 
وليس للتسلية فق، لتتم المصادقة على مراسيم 

تعيينات وإنهاء مهام، في مناصب عليا في الدولة، 
قبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء.

اأفادت وزارة البيئة والطاقات املتجددة، اأم�س، 

يف بيان لها، اأنها بادرت مع قطاع ال�صحة يف 

اإعداد تقرير حول مدى تنفيذ االإ�صرتاتيجية 

العربية لل�صحة والبيئة 2017-2030، �صمح 

باإظهار مدى التزام اجلزائر بتحقيق االأهداف 

امل�صطرة يف هذا املجال.

ع.ط

أوضح البيان أن هذا التقرير جاء في إطار المشاركة في 
االجتماع المشترك الثالث على مستوى الخبراء لمتابعة 

تنفيذ االستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2030-2017 
المنعقد في الفترة الممتدة بين 6 و7 ديسمبر الماضي 

بمقر الجامعة العربية.
وحسب ذات المصدر فإن محتوى هذا التقرير قد أبرز, 
باإلضافة لما سن من خالل قطاعي البيئة والصحة من 
قوانين عدة بغية المحافظة عليهما، على رأسها القانون 

03-10 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون 
رقم 18-11 المتعلق بالصحة, "المجهودات الجبارة 
المبذولة من قبل الدولة الجزائرية استنادا إلى تنفيذ 

استراتجيتها الوطنية خاصة ما يصبو منها في التكفل 
بالمحاور التسع لالستراتيجية العربية".

وأوضح البيان أن هذه المحاور التسع تتمثل في "الماء 
واإلصحاح, تلوث الهواء, السالمة الكيمياوية, إدارة 

النفايات, خدمات صحة البيئة في القطاع الصحي, إدارة 
صحة البيئة أثناء الطوارئ, التغير المناخي والصحة, 

والصحة والسالمة المهنية, والسالمة الغذائية وكذا 
التنمية المستدامة والصحة".

وحسب البيان فقد تمت االشارة, فيما يخص هذا المحور, 
إلى "تحقيق الجزائر لألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية 

وسعيها اآلن إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة الـ 17 خاصة الهدف الثالث منها الذي 

يضع صحة ورفاهية المواطن في مركز كل تغيير".

كما تم التأكيد كذلك على "الخطوات العمالقة التي 
قطعتها كل من وزارتي البيئة والصحة في تنفيذ إعالن 

ليبروفيل للصحة والبيئة الذي يهدف تنفيذ مخططه 
الوطني لإلجراءات المشتركة المتعلقة بالصحة والبيئة 

إلى تحقيق "التحالف االستراتيجي للصحة والبيئة" لتكملة 
الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة من خالل تحسين اإلطار 
المعيشي للمواطن والحفاظ على صحته, ليس فقط 

بالتعامل مع األسباب الجذرية للمشاكل الصحية ولكن 
بالتعامل أيضا مع التهديدات التي تحدق بالنظم البيئية", 
حسب ذات البيان. وأشار هذا التقرير, يضيف المصدر, 

إلى "التزام الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية, عبد 
المجيد تبون, برفع التحديات الراهنة بخصوص القضايا 

البيئية على الصعيدين اإلقليمي والدولي من خالل 
التزامه الـ 33 الذي يتلخص في"ضمان إطار معيشي 
نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على 

البيئة"، مما يلزم كل القطاعات الوزارية بتحقيق التوازن 
بين متطلبات التنمية وبين حماية البيئة في إعداد برامجها 

اإلنمائية.
ومن شأن هذا المسعى أن يسمح بتفادي كل أنواع 

التلوث مع الحرص على االستعمال العقالني للموارد 
الطبيعية المستنزفة لبناء اقتصاد بديل يضمن لألجيال 

الحالية العيش في بيئة سليمة وصحية دون العبث بحقوق 
األجيال القادمة, مما يشجع ويحفز كال من قطاع البيئة 

وقطاع الصحة على االستمرار في العمل سويا وفي 
إطار منسق ونهج مشترك بينهما وبين مختلف القطاعات 
لتوطيد +التحالف االستراتجي للصحة والبيئة بالجزائر+ 

وإضفاء الطابع الرسمي عليه وتولي مسؤولية قيادته 
مستقبال"، حسب البيان.وأشار البيان الى أنه تم في 25 
ديسمبر الماضي "تعميم هذا التقرير على جميع الدول 

األعضاء من طرف األمانة العامة للدول العربية وذلك 
لإلرشاد واالستفادة ولالقتداء به".

اإميان. �س

تخ�صي�س اأماكن ظرفية للفالحني لبيع منتجاتهم مبا�صرة للمواطنني

رئي�س اجلمهورية ي�أمر احلكومة 
ب�لتح�ضري اجليد ل�ضهر رم�ض�ن

 اإجراءات احرتازية للحفاظ على الرثوة املائية

اأمر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، احلكومة اأم�س، بال�صهر على توفري الظروف املالئمة للمواطنني خالل �صهر 

رم�صان، من خالل حماربة امل�صاربة وتخ�صي�س اأماكن ظرفية للفالحني لبيع منتجاتهم مبا�صرة للمواطنني خالل 

ال�صهر الف�صيل، فيما اأمر باإن�صاء خمطط لتعميم حمطات حتلية مياه البحر، عرب كامل ال�صريط ال�صاحلي، جتنبا 

لتداعيات االأو�صاع املناخية ال�صعبة، مكلفا م�صالح الداخلية واملوارد املائية والفالحة وال�صناعة والبيئة، باإن�صاء 

خمطط ا�صتعجايل القت�صاد املياه وطنيا، واحلفاظ على الرثوة املائية اجلوفية.

 يعر�س اليوم م�صروع قانون الوقاية 

من تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب

 جمل�س الأمة  يثمن 
 م� حققته  اجلزائر خالل 

عهدة الرئي�س تبون
ثمن مكتب جمل�س االأمة، اأم�س، ما مت حتقيقه خالل 

ال�صنوات الثالث االأوىل من عهدة الرئي�س تبون، حني 

اأ�صاد مبا اأ�صماه" الوثبة الثمينة" التي �صهدتها اجلزائر 

خالل الثالث �صنوات من تويل رئي�س اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، مقاليد البالد على ال�صعيدين الوطني 

والدويل، مثمنا "اخلطوات الثابتة التي تخطوها اجلزائر 

اجلديدة على درب التنمية واالإقالع االقت�صادي".

اإميان. �س

أورد بيان لمجلس األمة، أن مكتب الغرفة العليا للبرلمان عقد، 
أمس، اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب 

البرلماني خصص للنظر في رزنامة عمل المجلس في الفترة 
ما بين 9 و11 جانفي الجاري، إلى جانب تعيين عضو جديد 

في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي ومسائل أخرى،  حيث جدد 
مكتب المجلس "تثمينه للوثبة التي شهدتها الجزائر خالل الثالث 

سنوات من تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مقاليد 
البالد على الصعيدين الوطني والدولي"، مشيدا ب"الخطوات 

الثابتة التي تخطوها الجزائر الجديدة على درب التنمية واإلقالع 
االقتصادي"، كما أعرب المكتب عن يقينه بأن "الميزانية 

القياسية وغير المسبوقة من شأنها الحفاظ على استقاللية قرارنا 
السياسي المدعوم باستقاللية القرار االقتصادي والتصدي 

لكبريات الرهانات االقتصادية في الحياة الوطنية".
وبخصوص االحتفاء بالذكرى الـ 25 لتأسيس مجلس األمة، 

أحاط رئيس مجلس األمة صالح قوجيل الحضور علما بأن هذه 
الفعاليات "قد حظيت برعاية سامية من رئيس الجمهورية"، 
موضحا فيما يتعلق بعمل مجلس األمة، أن "المجلس، ومن 

خالل التعديالت التي ستطرأ على القانون العضوي الذي يحكم 
العالقة الوظيفية بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، باإلضافة 

إلى مراجعة نظامه الداخلي بما يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 
2020، سيمضي إلى تأطير أفضل آللية األسئلة الشفوية 

والكتابية والوقوف بصفة عملية على مدى تجسيد ما جاء في 
ردود أعضاء الحكومة عليها<<.

وعن رزنامة عمل المجلس خالل الفترة القادمة، تقرر استئناف 
الجلسات العلنية ابتداء من صباح اليوم بإثبات عضوية محمد 

طاهر بالل، العضو الجديد المعين من طرف رئيس الجمهورية 
في مجلس األمة بعنوان الثلث الرئاسي، وعقب ذلك، سيتم 

تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-05 
المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض 

األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، حيث أوضح بيان 
للمجلس أن الجلسة الصباحية ستخصص لعرض مشروع القانون 

من قبل وزير العدل حافظ االختام، عبد الرشيد طبي، كما 
سيتم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية واإلدارية 

وحقوق اإلنسان والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي 
بخصوص هذا المشروع، فيما ستكون الجلسة المسائية مخصصة 

لمداخالت أعضاء مجلس األمة حول مشروع القانون المتعلق 
بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما 

قبل فسح المجال أمام وزير العدل للرد عليها، كما ستخصص 
الجلسة العامة لألربعاء صباحا للتصويت على نص القانون 

محل الدراسة، علما أن لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق 
اإلنسان والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي "تعكف 

حاليا على إعداد تقريرين في الموضوع يتم عرضهما أثناء 
الجلسة العامة التي ستخصص لهذا الغرض".

أما فيما يتصل باألسئلة الشفوية والكتابية، فقد "قرر مكتب 
مجلس األمة، بعد دراستها، إحالة 10 أسئلة شفوية و5 أسئلة 
كتابية على الحكومة الستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة"، 

وذكر البيان أن مجلس األمة كان أوفد مؤخرا "بعثتين 
استعالميتين مؤقتتين إلى واليتي تيارت وبرج باجي مختار، 

حيث تم إعداد تقريرين في الموضوع وإبالغ السلطات المختصة 
بذلك".

جنحت يف رفع التحديات الراهنة بخ�صو�س الق�صايا البيئية على ال�صعيدين االإقليمي والدويل

اجلزائر التزمت بتنفيذ الإ�ضرتاتيجية العربية لل�ضحة والبيئة 2030-2017



أبرز تقرير للبنك الدولي، تحقيق االقتصاد 
الجزائري، قفزة نوعية في النصف األول 

من عام 2022، وأنه مرشح لتحقيق انتعاشة 
أكبر هذا العام، ونّوه البنك الدولي إلى أّن 

الجزائر أحرزت قفزة نوعية بفضل تسارع نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي غير الهيدروكربوني، 

مدفوعًة باالنتعاش المستمر في قطاع الخدمات، 
وانتعاش النشاط الزراعي مع عودة إنتاج النفط 
إلى مستوى ما قبل الجائحة، متوقعاً أن يستمر 
االنتعاش االقتصادي في الجزائر سنة 2023، 
بدعم من نمو القطاعات غير الهيدروكربونية 

واإلنفاق العام . في أحدث تقاريره، أوضح 
البنك الدولي أّن استمرار ارتفاع أسعار المواد 

الهيدروكربونية العالمية أدى إلى إطالة أمد 
التحسن في الموازين الخارجية، ففي جوان 
2022، ارتفع متوسط سعر تصدير المواد 

الهيدروكربونية الجزائرية بنسبة 70 بالمائة 

على أساس سنوي، ووصلت عائدات صادرات 
السلع إلى مبلغ 28.4 مليار دوالر أمريكي 
في النصف األول من عام 2022، مدفوعة 

أيًضا بزيادة ملحوظة في الصادرات غير 
الهيدروكربونية. وأشار تقرير البنك الدولي إلى 

تباطؤ الواردات بسبب االنتعاش المعتدل في 
الطلب المحلي وإجراءات خفض الواردات، 

مسّجاًل أّن كل هذه الديناميكيات ولّدت فوائض 
في النصف األول من عام 2022، وانعكس 

ذلك عبر االتجاه التصاعدي الحتياطي الجزائر 
من النقد األجنبي، كما بدأ الدينار في االرتفاع 

مقابل الدوالر األمريكي منذ صيف 2022، 
وأدى االرتفاع السريع مقابل اليورو إلى تحسين 

شروط التبادل التجاري. ونّوه التقرير إلى ما 
تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من 

زيادة هائلة في اإلنفاق العام من أجل تمويل 
نمو فاتورة األجور بشكل رئيسي، واستحداث 

إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل ألول 
مرة، فضاًل عن تعزيز دعم المواد الغذائية 

األساسية.
في سياق متصل، توّقع تقرير البنك الدولي 

أن يبقى عائدات الصادرات مرتفعاً، وسيؤدي 
ذلك إلى تحقيق فوائض، بالتزامن مع زيادة 

اإليرادات الهيدروكربونية. وأّكد التقرير أهمية 
تسريع جهود اإلصالح الهيكلي الجارية حالياً، 
لتحصين آفاق االقتصاد الكلي ضّد التقلبات في 
سوق السلع الهيدروكربونية، خصوصاً في ظل 

حالة عدم اليقين المحيطة بديناميات االقتصاد 
العالمي. وانتهى تقرير البنك الدولي إلى إبراز 

أهمية استمرار تنفيذ اإلصالحات لتمكين القطاع 
الخاص من أن يصبح محّركاً للنمو المستدام 

وتحسين إطار االقتصاد الكلي في خطوة 
ضرورية لتحقيق نمو واستقرار االقتصاد 

الجزائري.
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م�شتفيدا من ت�شارع منو قطاع اخلدمات وانتعا�ش الن�شاط الزراعي واإنتاج النفط

�لبنك �لدويل يتوقع �نتعا�شا �أكرث 
لالقت�صاد اجلزائري يف 2023

ارتفاع قيمة الدينار اأمام الدوالر يف 2022 ح�ّشن �شروط التبادل التجاري

حياة �شرتاح

الو�شاية توجه تعليمات ملوؤ�ش�شات التعليم العايل

مكاتب للموؤ�ش�شات �لنا�شئة و�مل�شاريع 
�ملبتكرة �حلا�شلة على عالمة "البل"

ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات التعليم العالي 
بتخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على 

عالمة "البل".
وأوضح بيان للوزارة أمس، أن هذه التعليمات، جاءت في "إطار المسعى 

الرامي إلى تحويل الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية, ووفقا اللتزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي, 

سيما االلتزام 41 وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع والقاضية بتحويل 
المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق 

الثروة ومناصب الشغل". ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة 
اإلعالمية, "تخصيص فضاءات أو محالت عقارية لفترة محددة للمؤسسات 

الناشئة الحاصلة على عالمة البل, مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة, وهذا في 
إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة, قصد تمكينها من مقر اجتماعي يسمح 

لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطها".
كما شددت ذات المذكرة -يضيف ذات المصدر- على "االكتفاء فقط بإعداد 

مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو 
المؤسسات الناشئة دون إخضاعها إلجراءات اإليجار".

وأشار البيان إلى أن هذه اإلجراءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة 
ألصحاب األفكار والمشاريع المبتكرة الخالقة للثروة, ومن ثم مناصب 

الشغل وترقية االقتصاد الوطني", كما تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة 
والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي عالمة مؤسسة ناشئة 

ومشروع مبتكر ضمن المستثمر األولي, وإعفائهم من شرط عقد اإليجار 
للحصول على سجل تجاري".

ع. ط

خالل م�شابقة عاملية نظمتها �شركة "هواوي"

 �صركة نا�صئة جزائرية
 حت�شل على �ملرتبة �لثانية

تمكنت شركة ناشئة جزائرية، تقدم حلوال للتعامل مع المشاكل التي تواجهها 
المزارع باستخدام طائرات بدون طيار و الذكاء االصطناعي، من الحصول 

على المركز الثاني في النهائي العالمي لمسابقة هواوي "التكنولوجيا من 
أجل الصالح العام" أو "تاك4 غود" الذي نظمته شركة "هواوي" الخميس 

الماضي.
أفيد أّن "الفريق الجزائري )فارم اي(، الذي قدم حال للتعامل مع المشاكل 

التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء االصطناعي، 
حصل على المركز الثاني على مستوى العالم، حيث تميز من بين 11 

شركة ناشئة في العالم، وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم 
الدولية".

وأضاف أن "الفريق الجزائري فاز بشيك قدره 15 ألف دوالر، إلى 
جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور بحصوله على أكثر من 10 آالف 

صوت". ولفت البيان إلى أنه "من المتوقع أن يتنافس فريق )فارم اي(  
شهر فبراير القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دوالر، حيث 

يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على عصر التمكين الزراعي من 
خالل الذكاءاالصطناعي باعتبارها خطوة نحو تجسيد مزرعة خالية من 

األمراض".
ويعد "فارم اي" نظاما مبكرا للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء 

اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار، لتفادي مشكلة 
الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ".

لإلشارة، فإن مسابقة "التكنولوجيا من أجل الصالح العام" هي مشروع جديد 
تم إطالقه سنة 2021 كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات 

الرقمية "بذور المستقبل" من هواوي.
ويطلب في هذه المسابقة من الطلبة -حسب ذات البيان- تحديد مشكلة 

اجتماعية والتوصل إلى حل تقني يعتمد على مهارات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت التي يكتسبونها خالل البرنامج، و تم تصميم هذه المسابقة 

أيضا لتنمية القيادة والعمل الجماعي من خالل التدريب الجماعي والمنافسة.
كما تم إطالق برنامج "بذور المستقبل" سنة 2008، لتطوير المواهب 

المحلية الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسد فجوات 
االتصال بين البلدان والثقافات، حيث يدرس الشباب من جميع أنحاء 

العالم في هذا البرنامج تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة 
ويكتسبون الخبرة والمهارات العملية.

وعرف البرنامج في 2021 مشاركة أكثر من 3500 شاب من أكثر من 
117 دولة، وبذلك وصل العدد اإلجمالي للمشاركين على مدار الـ13 سنة 

الماضية إلى 120.000 طالب يمثلون 136 دولة ومنطقة، بينما استفاد 
120 طالبا من الجزائر في نسخته الثامنة.

ق. و

خرباء يعتربون اأن 2023 �شنة جت�شيد امل�شاريع

  120مليار دينار 
لبعث 300 م�شروع جمّمد

خّصص مشروع قانون المالية للسنة الجارية، 120 مليار دينار إلعادة بعث 
أكثر من 300 مشروعا مجمداً عبر الواليات منذ سنتي 2014 و .2015 

وتخّص هذه المشاريع عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية على غرار النقل 
والصحة واألشغال العمومية. وكعيّنة لهذه المشاريع، رّكزت السلطات 

بوالية سيدي بلعباس على مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب.
 ويقول في هذا الصدد والي الوالية سمير شيباني أّن "األولوية القصوى 

هي تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب رغم العجز الكبير الذي يقدر بـ 
50 بالمئة وتأتي في المرحلة الثانية معالجة المياه المستعملة لسقي حوالي 

ألف هكتار إلى جانب تعبيد الطرقات.«
وتعتبر السنة الجارية 2023 حسب الخبراء سنة تجسيد المشاريع ال سيما 

ذات البعدين االقتصادي واالجتماعي. حيث يرى في هذا الخصوص 
المحلل السياسي عبد القوي بوحنية "أنّه من القضايا اإلستراتجية التي 

هي ذات أولوية، المشاريع ذات البعدين االقتصادي واالجتماعي، وهناك 
أيضاً مشاريع مهمة ترتبط برقمنة اإلدارة المحلية، باإلضافة إلى مشاريع 

ترتبط بالقطاعات التعليمية، الصحية والرياضة، وبالتالي هذا الغالف 
المالي ينسجم مع تطلعات ساكنة الواليات.« وتسعى كل والية إلى إدراج 

المشاريع التنموية وفق احتياجات المناطق لتلبية متطلبات الساكنة.

تعتزم بورصة الجزائر وضع نظام تسعير رقمي 
في المستقبل القريب، حيث يسمح هذا األخير 

بإجراء صفقات عبر األنترنيت، وذلك حسبما كشف 
عنه أمس، المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن 
موهوب. وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث عبر 

أثير القناة الثالثة لإلذاعة الوطنية، أن بورصة 

الجزائر تشهد مرحلة تحول رقمي، مشيرا إلى 
وجود »نظام تسعير رقمي بالكامل قيد االنجاز 
قصد السماح بإجراء صفقات عن طريق منصة 

األنترنيت«. وبالمناسبة أوضح المدير العام لبورصة 
الجزائر، أن المنصات الموجودة عبر العالم ليست 
ملكا للبورصة بل ملكا للوسطاء. وعن سؤال حول 

مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض, أوضح بن 
موهوب أن »هذا اإلصالح يكرس التحول العميق 

الذي سيمس المنظومة المالية، مضيفا أن إنشاء 
الهياكل والتزام مختلف الفاعلين سيسمحان بتحقيق 

األهداف المنوطة بهذا اإلصالح«.
ع. ط

افتتح القرض الشعبي الجزائري، أمس، بالجزائر 
العاصمة، أول فضاء خدمات رقمية له، وفي هذا 

الشأن أكد علي قادري المدير العام لهذا البنك، أن هذه 
الخطوة تندرج في إطار إستراتيجية العصرنة التي 

شرع البنك في تنفيذها.
وقد تم تدشين هذا الفضاء األول من نوعه بالنسبة 

للبنك على مستوى شارع العقيد بوقرة )بلدية األبيار(, 
بحضور المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, 

علي قادري, ورئيس مجلس إدارة البنك, عبد الكريم 
محتالي, وعدد من اإلطارات.

وبالمناسبة، أوضح قادري في تصريحات صحفية 
على هامش مراسم التدشين, أن هذه الخطوة تندرج 
في إطار استراتيجية العصرنة التي شرع البنك في 

تنفيذها, والتي تتضمن أيضا العديد من المشاريع 
المهيكلة مثل تطوير النشاط النقدي والنظام المعلوماتي 

الجديد للبنك.
و"يتماشى ذلك مع توجيهات السلطات العمومية 

الرامية لرقمنة خدمات المؤسسات المالية والبنكية في 
البالد", يضيف المدير العام.

ويقوم هذا الفضاء الرقمي على مبدأ ><االستخدام 

الذاتي", حيث تم تجهيزه بمحطتين الكترونيتين 
تالمسيتين, تتيحان للزبون فرصة االطالع على 

الرصيد, والولوج إلى التطبيق الخاص بالبنك 
واالستفادة من جميع العروض التي يتيحها, وكذا 

إجراء تحويالت بنكية.
ويتيح للزبائن أيضا إمكانية الدفع عبر االنترنيت 

لتسديد مستحقات اإليجار من طرف مكتتبي الوكالة 
الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل", وتسديد 

الفواتير والخدمات على مستوى 25 منصة تجارية 
رقمية.

كما يوفر هذا الفضاء الرقمي الذي يعمل على مدار 
7 أيام/7 و24 ساعة/24, موزع آلي للنقود وشباك 

بنكي آلي, يسمحان بالقيام بعمليات السحب عن طريق 
البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية واالطالع من خاللهما 

على الرصيد.
ويمكن لمستخدمي الموزع والشباك اآلليين "في 

المستقبل القريب", حسب المدير العام, االستفادة من 
خدمة تغيير الرقم السري, تفعيل البطاقة, إصدار 

كشف مصغر لعمليات البطاقة, وضع وتغيير رقم 
الهاتف.

وأكد قادري أن هذا الفضاء الرقمي الذي "يعد اضافة 
نوعية وفرصة مواتية لتقديم خدمات أفضل على مدار 
األسبوع, يأتي في سياق جملة االنجازات التي جسدها 

البنك لعصرنة خدماته, وهو ما يشمل أيضا منتجات 
جديدة في مجال الصيرفة االسالمية".

ويتعلق األمر بالحساب االستثماري اإلسالمي غير 
المقيد "تنمية",اإلجارة المنتهية بالتمليك العقاري 

للمؤسسات, باإلضافة إلى نسخة جديدة من عرض 
المرابحة تجهيز "عتادي" المخصص للشركات 

والمهنيين, ومنتج المرابحة الخاص بالمركبات )سيارة 
/ دراجة نارية( المخصصة لألفراد. وتضاف هذه 

المنتجات إلى تلك التي يقوم البنك بتسويقها حالية مثل 
الحساب الجاري اإلسالمي, حساب الصك اإلسالمي 

وحساب التوفير اإلسالمي.
وفي هذا السياق، قال قادري، أن "تدشين الفضاء 
الرقمي اليوم يمثل تمهيدا إلنشاء فضاءات أخرى 

مستقبال تماشيا مع السياسة المنتهجة من طرف إدارة 
البنك العمومي"، مؤكدا أن 2023 ستكون "سنة 

اإلسراع في الرقمنة بامتياز".
واأج

ي�شمح باإجراء �شفقات عرب االأنرتنت

"بور�شة �جلز�ئر"  تعتزم و�شع نظام ت�شعري رقمي قريبا

يف اإطار اإ�شرتاتيجية الع�شرنة التي �شرع البنك يف تنفيذها

�فتتاح �أول ف�شاء خدمات رقمية للقر�ض �ل�شعبي �جلز�ئري 



قال بوخداش لدى نزوله ضيفا على برنامج 
"ضيف الصباح" للقناة اإلذاعية الثانية، إّن 

مصالحه قامت بتوزيع مطويات إلعالم 
المستهلكين حول هذه األلوان والرموز، مشدداً 

على أّن أي منتوج يحمل هذه األلوان وجب 
اإلبالغ عنه عبر الرقم المذكور.وفي رّده عن 

سؤال يخص مراقبة أسعار المنتجات، قال 
ضيف الثانية: "إّن مصالح وزارة التجارة 

وترقية الصادرات تتدخل في 3 مجاالت متمثلة 
في حماية المستهلك وقواعد المطابقة على 

الممارسة التجارية ومجال ممارسة األنشطة 

التجارية".
وأضاف أنه في مجال قواعد المطابقة على 
الممارسة التجارية، تتدخل مصالحه  في ما 
يخص األسعار المقننة ، ألّن هناك مخالفة 

ممارسة األسعار غير شرعية  كالحليب المدعم 
والزيت والخبز. ونّوه بوخداش إلى أنّه من مهام 
المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش، 

حماية المستهلك، عبر برنامج عمل يقوم على 
التقليص من التسممات الغذائية، وذلك عبر 

تكثيف الرقابة فيما يتعلق بخدمات األكل السريع.
وفي سياق متصل، وبخصوص المنتوجات 

المستوردة، أكد المتحدث ضرورة التأكد من 
مطابقتها، ال سيما من حيث الوسوم، مشيراً 

إلى وجوب ذكر كافة البيانات المتعلقة بالوسم 
باللغة العربية، على أن تحمل اسم وعنوان 

المستورد. وأشار بوخداش إلى أّن مصالحه تقوم 
نقوم بمراقبة عدد كبير من السلع التي تستورد 
من خالل إصدار رخصة دخول المنتوج، ففي 
حالة المطابقة يتم منح المعني رخصة ليستطيع 

إدخال السلع، وفي حالة عدم المطابقة يجري 
إعطائه مقرراً يتضمن رفض دخول المنتوج إلى 

التراب الوطني.

ق. و
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 وفد عن جمعية الربكة الثقافية للجلفة
 يف زيارة اإىل املجل�س ال�شعبي الوطني
قام أمس وفد عن جمعية البركة الثقافية بدار الشيوخ لوالية الجلفة بزيارة 

إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار تفتح المجلس على مختلف 
مكونات المجتمع المدني وتمكينها من االطالع على مكانته ودوره في الحياة 

السياسية للبالد، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح ذات المصدر أن الزوار "استمعوا إلى عرض قدمه مساعد تشريعي 
بقاعة الجلسات، تناول فيه تاريخ هذه المؤسسة الدستورية انطالقا من تحولها 

من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين"، كما قدمت للوفد "لمحة عن 
تشكيلته ومهامه التشريعية، وذلك قبل استماعهم إلى شروح عن آلياته الرقابية 

ومهامه المخولة له دستوريا واإلجابة عن كافة أسئلة أعضاء الجمعية"، 
يضيف البيان.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الزيارة شملت جولة بين عدة هياكل، على غرار 
لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتكوين المهني، وكذا مقر لجنة 

الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وقاعة المحاضرات "رابح بيطاط"، إلى 
جانب نيابة مديرية السمعي البصري.وفي األخير، استقبل ضيوف المجلس من 

قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي.
ع. ط

املجل�ض ال�سعبي الوطني

بعثة ا�شتعالمية تعاين و�شعية 
الطريق الوطني رقم 52

أنهت أمس، البعثة االستعالمية للجنة اإلسكان والتجهيز بالمجلس الشعبي 
الوطني، التي قادها عمار عولمي، رئيس اللجنة، مهمتها إلى والية عين 

صالح، حيث عاين وفد البعثة في وضعية الطريق الوطني رقم 52 الرابط بين 
واليتي أدرار وعين صالح وعلى مستوى شطر دائرة أولف إلى غاية بلدية 

تيط على مسافة 70 كم تقريبا. 
وحسب ما افاد به أمس، بيان للغرفة السفلى، فقد تبين للوفد خالل عملية 

المعاينة الوضعية المزرية التي آل إليها هذا الطريق جراء استغالله الكثيف 
من قبل شاحنات النقل البري للبضائع والتي تنقل حموالت متفاوتة األوزان. 

وبالمناسبة استمع النواب إلى انشغاالت بعض المواطنين من مستعملي الطريق 
ومن بعض المسافرين بمختلف وسائل النقل والشحن حول معاناتهم جراء 

استخدام هذا الطريق المهترئ، يؤكد ذات البيان-
وقد نوه هؤالء المواطنون بمبادرة اللجنة مؤكدين في نفس الوقت ضرورة 
إعادة تهيئة الطريق لكونه المسلك األقصر مسافة نحو الواليات المجاورة 
خاصة وأن المنطقة تعرف نشاطا تجاريا هاما وبخاصة فيما يخص شحن 

المواد الطاقوية. وفي هذا الصدد أوضح عولمي، رئيس اللجنة انه تلقى 
العديد من الشكاوي من طرف نواب الوالية ومواطنيها بخصوص  المعاناة 
التي يعيشونها يوميا في التنقل برا بسبب خطورة وضعية هذا الشطر على 

وجه الخصوص، لدرجة تفضيل أغلبية المسافرين قطع المسافة عبر الحدود 
اإلجتنابية المغطاة بالكثبان الرملية خشية تكبدهم خسائر مادية بسبب تعرض 
مركباتهم ألعطاب جسيمة جراء اهتراء الطريق، وهذا ما لفت انتباه أعضاء 
البعثة االستعالمية الذين استغلوا فرصة تواجدهم بالمنطقة للمعاينة ولتسجيل 

مجمل تلك اإلنشغاالت.
 من جهتهم، طمأن النواب المواطنين بأن الدولة الجزائرية مستعدة لتسخير 

كافة اإلمكانيات لتنمية هذه الوالية المستحدثة، واعتبر رئيس اللجنة من جهته 
أن واقع الحال يجعل من اإلسراع في انجاز مدرج مطار عين صالح ضرورة 

ملحة تستدعي تكثيف كل الجهود وإشراك جميع المصالح والجهات إلتمام 
إنجازه في اقرب اآلجال. وذكر عولمي أن هذه البعثة االستعالمية تندرج 

ضمن مهام واختصاصات اللجنة وتعهد في نفس الوقت برفع مجمل إنشغاالت 
مواطني المنطقة للسلطات المعنية- يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني-.

عزيز. ط

قطاع النقل بال�سكك احلديدية يتعّزز

خط " الأغواط- �شيدي حملوف" 
جاهز قبل نهاية اأفريل

رّجحت مصادر مسؤولة، أمس، استكمال أشغال إنجاز خط السكة الحديدية 
لنقل المسافرين والبضائع، الرابط بين والية األغواط ومنطقة سيدي مخلوف 
)تبعد 40 كيلومتًرا عن عاصمة الوالية( مع نهاية شهر أفريل القادم. أوضح 
رئيس المشروع، سيد علي بلبال، أّن هذا المشروع سّجل تأخراً في استالمه 

بسبب عراقيل على مستوى بعض األراضي الفالحية التي تعبرها السكة 
الحديدية، حيث تعمل السلطات الوالئية على رفعها، بعد أن قّرر والي 

األغواط، فضيل ضويفي، تشكيل لجنة لرفع تلك العراقيل. وفي سياق ذي 
صلة، يُرتقب استالم مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين واليتي األغواط 

والجلفة على مسافة 110 كيلومترات نهائياً شهري جوان أو جويلية المقبل 
كأقصى تقدير. 

وتبلغ سرعة القطار المخصص للمسافرين 220 كيلومتراً في الساعة، في 
حين تبلغ سرعة قطار البضائع 100 كيلومتر في الساعة، بحيث تقّدر المدة 
الزمنية التي يقطعها القطار بين محطتي األغواط والجلفة بـ 45 دقيقة بعد 

توقف لمدة 15 دقيقة بمحطة سيدي مخلوف.
وسيتم تهيئة فضاءات داخل محطات توقف قطار نقل المسافرين خاصة بفئة 
ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تكييف األرصفة وتخصيص أماكن لهم 

في الحظائر المخصصة لركن السيارات واألماكن القريبة من المحطة مع 
توفير مصاعد كهربائية خاصة بهذه الفئة لتسهيل عملية تنقلها من طابق آلخر 

مع تخصيص مساحة في األكشاك القتناء التذاكر.
ق. و

وزارة ال�سحة تو�سي املواطنني ب�سرورة االلتزام بنظام اليقظة

 عدم ت�شجيل اأي اإ�شابة جديدة 
اأو وفاة بفريو�س كورونا

 
لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا )كوفيد-19( وال أي 

وفاة خالل ال24 ساعة األخيرة في الجزائر، حسب ما افاد به أمس البيان 
لوزارة الصحة. وبذلك، يبقى عدد إجمالي اإلصابات 271254 حالة، فيما 
بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182664 حالة في الوقت الذي بقي فيه عدد 

الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة 
االلتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية 

واالرتداء اإللزامي للقناع الواقي، كما تشدد أيضا على أن االلتزام الصارم من 
قبل المواطنين بهذه اإلجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي 

عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
  ق. و

املدير العام للرقابة االقت�سادية وقمع الغ�ض بوزارة التجارة وترقية ال�سادرات ي�سرح

رقم اأخ�شر للتبليغ على املنتجات التي حتمل 
األوانا ورموزًا مت�ّس بالعقيدة الدينية

 

اأكد كمال  بوخدا�ض املدير العام للرقابة االقت�سادية وقمع الغ�ض بوزارة التجارة وترقية 

ال�سادرات، اأم�ض، �سرورة التبليغ على املنتجات التي حتمل األوانا ورموزاً مت�ّض بالعقيدة 

الدينية والقيم االأخالقية للمجتمع، واالت�سال على الرقم االأخ�سر 1020 للتبليغ.

اأعربت عن تعاطفها وت�سامنها مع جمهورية ال�سنغال قيادة وحكومة و�سعبا

اجلزائر تتقدم بتعازيها على اإثر احلادث املروري اخلطري الذي وقع بال�شنغال

بف�سل اجلهود الكبرية التي بذلتها الدولة

اجلزائر من البلدان القليلة التي �شهدت انخفا�شا يف ن�شبة الأمية

زغدار ي�شتقبل وفدا من موؤ�ش�شة �شينية متخ�ش�شة يف اأمن معلومات الدفاع املايل

تقدمت الجزائر أمس بخالص تعازيها على إثر 
الحادث المروري الخطير الذي أودى بحياة 40 
شخصا بجمهورية السنغال، معربة عن تعاطفها 
وتضامنها معها، حسب ما أفاد به بيان لوزارة 

الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء في البيان : "على إثر الحادث المروري 
الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا 

بغنيبي بجمهورية السنغال الشقيقة، تتقدم الجزائر 
بخالص تعازيها ألسر المتوفين ودعواتها الصادقة 

بالشفاء العاجل للمصابين"، كما أعربت الجزائر 
عن "تعاطفها وتضامنها مع جمهورية السنغال قيادة 

وحكومة وشعبا في هذه الظروف األليمة"، حسب 
البيان ذاته. ولقي 40 شخصا حتفهم و أصيب 87 
آخرون بجروح ليلة السبت إلى األحد في حادث 

تصادم بين حافلتين بقرية غنيبي الواقعة بمنطقة 
كافرين )وسط السنغال(. وعلى إثر هذا الحادث 
المأساوي، أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، 

حدادا وطنيا لمدة ثالثة أيام ابتداء من اليوم االثنين، 
مع انعقاد مجلس وزاري أمس من أجل اتخاذ تدابير 

صارمة حول السالمة الطرقية والنقل العمومي.
ق. و

جدد األمين العام للديوان الوطني لمحو األمية 
وتعليم الكبار، حسان سليماني، أمس، التأكيد على 

أّن الجزائر تعّد من البلدان القليلة التي شهدت 
انخفاضاً في نسبة األمية بـ 7.4 بالمائة سنة 

.2022
وقال سليماني في تصريح لإلذاعة الوطنية أمس، 

تزامنا مع إحياء اليوم العربي لمحو األمية، 
إن األمية بالجزائر في تراجع مستمر بفضل 
الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من خالل 
االستراتيجيات واإلمكانيات المسّخرة، حيث 

جندت 12 ألف عون مكلّف بمحو األمية، كما 
تّم تسخير كل هياكل ديوان محو األمية وتعليم 

الكبار. وأضاف األمين العام لديوان محو األمية، 
أّن الديوان يعكف حالياً على تطوير محو األمية 

وتزويد الدارسين بكفاءات تسمح باالرتقاء 
واالندماج في الحياة المهنية، كاشفاً عن 274 

مسّجاًل إلى غاية 21 ديسمبر األخير.
اإ. �ض

 استقبل، أمس، وزير الصناعة، أحمد زغدار، 
بمقر الوزارة، وفدا من المؤسسة الصينية 
" SZZT Electronics"، المتخصصة 
في مجال أمن معلومات الدفع المالي وكذا 

فرع المجمع الصناعي العمومي للصناعات 
 Elec" اإللكترونية والكهر ومنزلية والكهربائية

."ElDjazaïr
ووفق وفق بيان للوزارة فقد، "سمح هذا اللقاء، 
باالطالع وبحث فرص الشراكة والتعاون بين 

المؤسستين في إطار مقاربة رابح-رابح، وهو ما 
يتيحه قانون االستثمار من آفاق واعدة لالستثمار 

األجنبي.

وفي هذا الخصوص، رحب زغدار، ببحث 
الفرص القائمة للعمل المشترك وإطالق 

استثمارات إلنتاج معدات وتجهيزات الدفع المالي 
الرقمي محليا، مؤكدا دعم ومرافقة القطاع لمثل 
هذه الشراكات وما تضمنه من تحول تكنولوجي.

ع. ط



وعلى شكل أثار جانبية طويلة األمد 
فيروس  من  المتعافون  يزال  ال 
صحية  مضاعفات  يعانون  كورونا 
من  ومنهم  بالوباء  اصابتهم  بسبب 
تبقي  قد  مزمنة  بأمراض  أصيبوا 
معهم طيلة حياتهم ، وفي هذا الصدد 
كشف الطبيب المختص في األمراض 
عيادة  وصاحب  والتنفسية  الصدرية 
بالعاصمة الدكتور فارس مختاري أنه 
مريضين  بمعدل  عيادته  في  يستقبل 
إلى 5 مرضى أسبوعيا يتابعون على 
مستوى عيادته بسبب أمراض تنفسية 
بفيروس  اصابتهم  بسبب  معهم  بقيت 
والذي  دلتا  متحور  خاصة  كورونا 

انتشر بالجزائر موسم الشتاء الماضي 
وحسب ما أكده الدكتور مختاري في 
حديث له مع "الرائد" فأن الفيروس قد 
يكون ترك اثار جانبية طويلة المدي 
على عدد من المرضي ممن يملكون 
مناعة ضعيفة ولم يتمكنوا من التغلب 
على الفيروس بشكل قوي في بداياته 
ويتعلق االمر بالمرضي الذين وصلوا 
وحتي  االصطناعي  التنفس  لمرحلة 
بالفيروس وهم  الذين اصيبوا  أوالئك 
مزمنة،  بأمراض  مصابين  أصال 
على  أنه  المختص  ذات  وأضاف 
مستوي العالم وليس في الجزائر فقط 
المرضى  ان  تشير  دراسات  هناك 

الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا 
التنفس والتعب وألم  تعرضوا لضيق 
أشهر من اإلصابة  بعد  الجسم  ينتاب 
بالعدوى. كما تظهر دراسات أجريت 
في الصين، أن الناجين من المرض ال 
يزالون يشكون من ضعف األداء في 
رئتيهم وقلبهم وكبدهم، وقال مختاري 
االمراض  أكثر  أن  السياق  ذات  في 
من  المتعافين  تالحق  التي  المزمنة 
منها  التنفسية  االمراض  كورونا هي 
االلتهاب التنفسي الحاد وحتى ضعف 
خفيفة  وتشوهات  الرئة  وضائف  في 
قد  أمراض  كلها  وهي  الرئة  في 
تالزم المريض طوال حياته وهو ما 

يؤثر على صحته العامة. وعليه دعا 
محدثنا السلطات الصحية في الجزائر 
لضرورة وضع مسار لمراقبة وتتبع 
على  كورونا  فيروس  من  المتعافين 
هناك  وان  خاصة  الطويل  المدي 
االعراض  هذه  ان  تشير  دراسات 
ألكثر  تستمر  قد  الصحية  والمشاكل 
من عقد من الزمن مشيرا أن االزمة 
اثارها  لكن  انتهت  فعال  الصحية 
استمرار  كون  لسنوات  ستستمر 
اضرار الفيروس التاجي على المدي 
الطويل على المرضي سيخلق ضغط 
وحتى  الصحية  المنظومة  على  دائم 

منظومة الضمان االجتماعي.

توفيق   سوناطراك،  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  أكد 
مليار   30 أكثر من  استثمار  يعتزم  المجمع  أن  حكار، 
ال  المحروقات،  إنتاج  و  استكشاف  مجالي  في  دوالر 
تموين  تحسين  أجل  من  ذلك  و  الطبيعي  الغاز  سيما 
مليار   7 من  أكثر  رصد  أيضا   معلنا  العالمية  السوق 
دوالر لمشاريع التكرير و البتروكيمياء و تمييع الغاز و 
هي المشاريع التي ستمكن من "خلق القيمة المضافة في 
الجزائر و تعزيز قدرات الجزائر في مجال التصدير".

حديث  في  حكار  أوضح  فقد  "واج"  نقلته  ما  وحسب 
خص به النشرية المختصة في المسائل الطاقوية )ميدل 
المخطط  اطار  "في  أنه  سورفاي(،  ايكونوميك  ايست 
-2023( بسوناطراك  الخاص  لالستثمار  الخماسي 

تخصيص  سيتم  دوالر،  مليار  ب40  المقدر   ،)2027
اكثر من 30 مليار دوالر لالستكشاف و اإلنتاج بهدف 
الرفع من اإلنتاج على المدى القصير و المتوسط   و 
اعداد حافظة مشاريع مستقبلية ال سيما فيما يخص الغاز 
الطبيعي" مضيفا أن "هذه االستثمارات ستساعدنا على 
بشكل  العالمية  السوق  تموين  و  الطاقوي  أمننا  تحسين 
موثوق.« كما أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن 
االستثماري،  المخطط  اطار  في  كذلك،  ينوي  المجمع 
و  التكرير  لمشاريع  دوالر  مليار   7 من  أكثر  رصد 
البتروكيمياء و تمييع الغاز و هي المشاريع التي ستمكن 
الجزائر  في  المضافة  القيمة  "خلق  من  حكار  حسب 
في  أوضح  و  التصدير.«  مجال  في  قدراتنا  تعزيز  و 
ذات السياق أنه سيتم تخصيص 1 مليار دوالر لتمويل 
مشاريع في سياق مساهمة الشركة في االنتقال الطاقوي 
و يتعلق األمر أساسا بمشاريع استرجاع الغاز المحروق 

على مستوى مواقع االنتاج و مجمعات الغاز الطبيعي 
الضوئية  بالصفائح  الشمسية  الطاقة  مشاريع  و  المميع 
لتزويد مواقع االنتاج و كذا المشاريع النموذجية إلنتاج 
عن  حديثه  سياق  في  و  األخضر.  الهيدروجين  نقل  و 
من  الجزائر  أهداف  حكار  أبرز  العالمية  النفط  سوق 
خالل شركة سوناطراك حيث تطمح ألن تصبح "أحد 
مخزون  بفضل  العالم  في  بالغاز  التموين  مصادر  أهم 
هام من الغاز الطبيعي و االرتفاع األخير في اإلنتاج.«

 �ضخ 4 مليار مرت مكعب 

يف ال�ضوق الفورية �ضنة 2022

بعد أن أكد أن مجمع سوناطراك قام بتصدير 4 مليار 
متر مكعب عن طريق السوق الفورية سنة 2022 أكد 
حكار أن االكتشافات التي تمت في بعض حقول الغاز 
المتوفر  الغاز  حجم  في  معتبرة  ب"زيادات  ستسمح 
للتصدير من خالل أنابيب نقل الغاز أم بواخر النقل. وأكد 
حكار في هذا الخصوص بأن سوناطراك ستستمر في 
تطوير إمكاناتها الغازية, معلنا أن العديد من المشاريع 
السنتين  في  الخدمة  في  ستدخل  االنجاز  قيد  هي  التي 
موينة  حاسي  حقول  باستغالل  األمر  ويتعلق  القادمتين 
وحاسي باحمو في الجنوب الغربي وبحقول ايسارين و 
تين فويي تبنكوت في الجنوب الشرقي للوطن. ويرتقب 
تجسيد مشاريع أخرى في 2023 و 2024 , ال سيما 
في حاسي الرمل و حمراء وأوهانات و توات, حسبما 
الى  األوروبية  البلدان  دعا  الذي  نفسه  المسؤول  أكده 
مباشرة اتفاقيات شراء طويلة المدى , من أجل ضمان 

أمن امداداتهم.

تكييف ا�سرتاتيجية املبيعات التعاقدية لتتوافق 

مع ظروف �سوق الطاقة املتغرية

الطبيعي  الغاز  صادرات  حول  سؤال  على  رده  وفي 
المميع, أشار حكار الى أن قدرة التمييع المقدرة بأزيد 
من 30 مليار متر مكعب/السنة, تسمح للمجمع بالتوفر 
على "مرونة  معتبرة", بفضل مركبات التمييع األربعة 
. كما كشف حكار، أن الجزائر ترغب في التكيف مع 
سوق الغاز وتغيراته وإبرام العقود طويلة األمد. قائال 
البلدان المنتجة للغاز تلتزم من  أن الجزائر مثل جميع 
خالل برنامج استثماري كبير بضمان لشركائها إمدادات 
مستقرة ومستدامة وموثوقة من الغاز الطبيعي طالما ظل 
الطلب على الغاز قوياً. وأضاف حكار قائال إن االرتفاع 
الغاز  أسعار  مع وصول   ، الطاقة  أسعار  في  المفاجئ 
تاريخية غير مسبوقة  إلى مستويات  وآسيا  أوروبا  في 
الضوء  سلط   ، مسبوقة  غير  متعددة  توترات  وسط 
الغاز  إمدادات  تأمين  في  الرئيسي  الجزائر  دور  على 
"هذه  وتابع  األوروبيين.  وخاصة   ، لعمالئها  الطبيعي 
المزايا التنافسية، بما في ذلك في مجال التسويق، تجعل 
واستراتيجًيا  مهًما  والعًبا  موثوًقا  مورًدا  الجزائر  من 
بتكييف  قامت  سوناطراك  أن  وأفاد  الغاز".  سوق  في 
ظروف  مع  لتتوافق  التعاقدية  للمبيعات  استراتيجيتها 
أفضل  على  الحصول  أجل  من  المتغيرة  الطاقة  سوق 
مبيعاتها  تعمل سوناطراك على تحسين  الهوامش. كما 
من خالل تقديمها إلى أسواق جديدة عندما تسمح بتثمين 
الغاز  مجمعات  "سمحت  قائال:  وتابع  لغازها.  أفضل 
الطبيعي المسال األربعة، التي يبلغ إجمالي سعة تسييلها 

أكثر من 30 مليار متر مكعب في السنة، لسوناطراك 
أوروبا  وهو  التقليدي  سوقها  بتزويد  الزمن  من  لعقود 
، ولكن أيًضا للوصول إلى أسواق بعيدة مثل القارتين 

اآلسيوية واألمريكية".

دور بارز يف تنمية ال�سناعة امل�ستقبلية للطاقات

حكار,  حسب  مدعوة,  سوناطراك  أخر,  جانب  ومن   
الى لعب "دور بارز في تنمية الصناعة المستقبلية التي 
الهيدروجين  مثل  منخفضة,  كربون  بانبعاثات  تتميز 
كما  تمثل,  التي  الكهروضوئية"  والطاقة  األخضر 
وعليه,  للجزائر.«  بالنسبة  للنمو  هام  محرك  أكده," 
 2023 من  انطالقا  نموذجين  مشروعين  اطالق  سيتم 
ونقله عبر خط  الهيدرجين األخضر  انتاج  الى  يهدفان 
بأن  أوضح  الذي  حكار  تعبير  حد  على  الغاز,  أنبوب 
هاته المشاريع ستسمح بتجريب التكنولوجيا المتعلقة بها 
الهادفة  سوناطراك  أنشطة  وبخصوص  فيها.  والتحكم 
الى تقليص حرق الغاز, ذكر حكار بأن المجمع الوطني 
استثمر دوما في استرجاع الغاز المحروق, من خالل 
العديد من مشاريع استرجاع الغازات المصاحبة واعادة 
تنظيم المنشآت, ال سيما في المواقع الكبرى لإلنتاج مثل 
حاسي مسعود, مما سمح بتقليص نسبة االحتراق ب2 
أخرى السترجاع  مشاريع  بأن  أكد حكار  كما  بالمائة. 
الغازات المحترقة تشمل أيضا مواقع االنتاج ومركبات 
المتوسط  المدى  على  وستسمح  الطبيعي  الغاز  تمييع 
ببلوغ األهداف المحددة المتمثلة في تقليص حرق الغاز 

بأقل من 1 بالمائة و القضاء على الحرق الروتيني.
�ش.زمو�ش
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خا�سة ممن اأ�سيبوا مبتحور "دلتا" خالل املوجة الثالثة التي عرفتها اجلزائر 

الأمرا�ض املزمنة تالحق املتعافني من كورونا
انتهت االأزمة ال�سحية يف اجلزائر غري ان تاأثرياتها على املنظومة ال�سحية ال تزال م�ستمرة ب�سبب االثار ال�سحية 

الذي خلفه فريو�ش كورونا على �سحة اجلزائريني فالعديد من املتعافني من هذا الوباء خا�سة ممن اأ�سيبوا مبتحور 

دلتا خالل املوجة الثالثة تالحقهم العديد من االأمرا�ش املزمنة والزالوا بعد حوايل �سنة من هذه املوجة يعانون 

من م�ساعفات �سحية ترتاوح بني املتو�سطة واخلطرية اأحيان.

�ش.زمو�ش

فيما با�سرت الوكالة توطني م�ساريع جديدة 

�ستنطلق اأ�سغالها يف الفرتة املقبلة 

هذه الفئة من مكتتبي عدل 
يطالبون بـ"فائ�ض ال�سكنات" 

يطالب مكتتبو عدل 2 من أصحاب الطعون والملفات المقبولة وكالة 
على  المسجل  السكنات  فائض  من  االستفادة  أولوية  بمنحهم  عدل 
مستوي عدد من المواقع معتبرين أن تخصيص مشاريع جديدة كليا 

لهم سيعطل حل الملف ويؤجل منحهم سكناتهم لسنوات.
وقد جدد هؤالء المكتتبون اليومين الماضيين مطلب منحهم األولوية 
العاصمة  مستوى  على  خاصة  السكنات  فائض  من  االستفادة  في 
حيث لم يعلن لغاية االن عن مواقع االختيار بهذه الوالية باإلضافة 
عبر  رصدناه  ما  وحسب  وزو،  وتيزي  البليدة  تيبازة  والية  إلى 
فأن  "الفايسبوك"  عبر  عدل  مكتتبي  من  الفئة  هذه  مجموعات 
أصحاب الطعون وعبر التنسيقية التي تمثلهم ينوون الفترة المقبلة 
بملفهم  التكفل  في  المسجل  التأخر  العودة لالحتجاجات على خلفية 
األول، فضال عمن  الشطر  بعد  يسددوا  لم  بالذين  تعلق  ما  خاصة 
جمدت ملفاتهم ومن لم يتم الرد عليها، بسبب قضية األجور، ومعهم 
أصحاب الملفات المفقودة، بالمقابل فان المطلب األساسي للمكتتبين 
المقبولة ملفاتهم والذين دفعوا الشطر األول حاليا يبقي تسريع وتيرة 
معالجة طلباتهم واطالق عملية اختيار السكنات في الواليات التي 
لم تنطلق فيها العملية مع رفض هؤالء المكتتبين تخصيص مشاريع 
على  حصولهم  لغاية  سنوات  يستغرق  قد  الذي  االمر  كليا  جديدة 
سكناتهم، ويطالب المكتتبون بشان هذه الوضعية بضرورة منحهم 
فائض السكنات المسجل عبر عدد من المواقع علما ان وكالة عدل 
السكنات  فائض  بشان  ارقام رسمية  أي  االن عن  لغاية  تفصح  لم 
والمدينة طارق  السكن  لوزير  سابقة  ان تصريحات  المسجل غير 
بلعريبي اكدت وجود فائض من السكنات التي لم ينهي  المستفيدين 
منها إجراءات استالمها مشيرا أن عملية المراقبة، أظهرت استفادة 
المكتتبين المعنيين من صيغ أخرى، والتي ستليها مرحلة الطعون، 
وهو ما جعل بلعريبي يؤكد أنه  ال يمكن استرجاعها ضمن قائمة 
في  النهائي  الفصل  يتم  لم  ما  لالختيار،  المقترحة  السكنات  مواقع 
السكن  لتحسين  الوطنية  الوكالة  وكانت  منها.  المستفيدين  وضعية 
الدراسات  في  النظر  في  المنصرم  األسبوع  شرعت  قد  وتطويره 
األولية المقترحة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل 
تشييد سكنات صيغة البيع باإليجار "عدل 2" المخصصة ألصحاب 
العام  المدير  تقني ترأسه  المقبولة. وفي اجتماع  الطعون والملفات 
المسؤول إلى ضرورة اإلسراع في  للوكالة، فيصل زيتوني، دعا 
مختلف اإلجراءات اإلدارية والتقنية بهدف توطين سكنات صيغة 
المقبولة.  والملفات  الطعون  أصحاب  تخص  التي  باإليجار  البيع 
عن  مفصل  عرض  إلى  المسؤول  استمع  االجتماع  ذات  وفي 
ومخططات  السكنية  المشاريع  هذه  إلنجاز  المخصصة  األراضي 
مختلف  تقديم  تم  أن  وبعد  التهيئة.  ومخططات  األراضي  شغل 
مخططات الدراسات أعطى زيتوني بعض التوجيهات كإعادة النظر 
والتي  العام  المدير  قدمها  التي  المالحظات  الدراسات وإضافة  في 
تتماشى ومتطلبات قاطني هذه األحياء السكنية التي سيتم الشروع 
في إنجازها مباشرة بعد االنتهاء من مختلف الدراسات، كتخصيص 

مراكز تجارية وأماكن للترفيه والراحة ومرافق عمومية.
�ش.زمو�ش

ر�سد 30 مليار دوالر لتمويل اال�ستك�ساف واإنتاج املحروقات و7 مليار لتمييع الغاز

عمالق الطاقة �سوناطراك يك�سف عن م�ساريعه ال�سرتاتيجية لل�سنوات املقبلة



يعول عليه كثريا لإحداث حركية

 على اأكرث من م�ستوى باملنطقة

خط ال�سكة احلديدية 
خن�سلة-عني البي�ساء... 

م�سروع باأبعاد تنموية واعدة
يعد مشروع إنجاز خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء )أم البواقي( من 
بين أهم المشاريع التي انطلقت أشغال إنجازه سنة 2022 بوالية خنشلة والتي 

يعول عليها كثيرا إلحداث حركية تنموية واعدة بالمنطقة.
فقد انطلقت بوالية خنشلة خالل السداسي الثاني من سنة 2022 أشغال مشروع 
إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربطها ببلدية عين البيضاء بوالية أم البواقي 
على مسافة 50 كلم بسرعة قطارات تصل إلى 160كلم في الساعة وبخطوط 
مكهربة لنقل المسافرين و100 كلم في الساعة بالنسبة لقطارات نقل البضائع. 
إسماعيل  خنشلة،  لوالية  النقل  مدير  عن  األول  أمس  واج  نقلته  ما  وحسب 
قاسمي، فإن مشروع إنجاز خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء الذي تم 
الجمهورية، عبد  أقره رئيس  للتنمية والذي  التكميلي  البرنامج  تسجيله ضمن 
الكبرى ذات  المشاريع  بين أهم  يعتبر واحدا من  الوالية  لفائدة  تبون،  المجيد 
األبعاد االستراتيجية التي من شأنها أن تساهم فور وضعها حيز الخدمة في 
بالسكة  للنقل  الوطنية  بالشبكة  بربطها  والسماح  العزلة عن والية خنشلة  فك 
الحديدية. كما يعتبر هذا المشروع الذي خصص لتجسيده غالف مالي قيمته 
51 مليار دج، مشروعا حيويا بأبعاد اقتصادية بالنسبة للبلديات التي تقع على 
طول مسار خط السكة الحديدية، حيث سيمنح المواطنين وسيلة نقل جديدة في 
مدة إنجاز وجيزة ال تتعدى ال24 شهرا بفضل وتيرة العمل المتسارعة لورشة 
اإلنجاز والمتابعة الميدانية إلطارات الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز 
االستثمارات في السكك الحديدية بصفتها المؤسسة المكلفة بالمشروع، حسب 
الوطنية  الوكالة  طرف  من  المشروع  صفقة  إبرام  فمنذ  قاسمي.  تصريحات 
للدراسات ومتابعة إنجاز االستثمارات في السكك الحديدية مع تجمعين لشركات 
عمومية منتصف جوان الفارط، تم تسخير الوسائل البشرية والمادية الالزمة 
الرواق مسافة  فتح  أشغال  بلغت  التعاقدية، حيث  آجاله  في  المشروع  إلنجاز 
16 كلم من أصل 25 كلم بإقليم والية خنشلة، باإلضافة إلى مباشرة أشغال 
الحياة  إنجاز قواعد  فيه أشغال  انتهت  الذي  الوقت  فنية في  21 منشأة  إنجاز 
الخاصة بإيواء العمال. كما سيشرع خالل األيام القليلة القادمة في أشغال إنجاز 
محطات القطار الثالثة بكل من خنشلة وبغاي ومتوسة، علما أن هذه المحطات 
مصممة وفق هندسة معمارية راقية تتماشى مع الخصائص العمرانية للمنطقة 
وتضم كل المرافق الضرورية لراحة المسافرين على غرار قاعات االنتظار 
ذوي  تنقل  حركة  ولتسهيل  خدماتية.  تجارية  ومحالت  التذاكر  بيع  وشبابيك 
االحتياجات الخاصة بمحطات القطار الرابط بين خنشلة وعين البيضاء، سيتم 
االحتياجات  ذوي  بفئة  خاصة  القطار  توقف  محطات  داخل  فضاءات  تهيئة 
الخاصة لتسهيل ولوجهم للقطار من خالل تكييف األرصفة وتخصيص أماكن 
مع  المحطة  من  القريبة  واألماكن  السيارات  لركن  المخصصة  الحظائر  في 
طابق  من  تنقلها  عملية  لتسهيل  الفئة  بهذه  خاصة  كهربائية  مصاعد  توفير 
آلخر ومن رصيف آخر مع تخصيص مساحة لهم في األكشاك القتناء التذاكر 
ومتابعة  للدراسات  الوطنية  بالوكالة  مشروع  مدير  وبحسب  واالستعالمات. 
إنجاز االستثمارات في السكك الحديدية، الطيب بروقي، فإنه سيتم استحداث 
900 منصب عمل لفائدة شباب والية خنشلة خالل فترة إنجاز المشروع، بما 
سيسمح بخفض نسبة البطالة بهذه الوالية. فمنذ انطالق المشروع نهاية شهر 
يونيو المنصرم، تم توظيف 250 عامال على أن يتم توظيف أكثر من 650 
الذي  التوظيف  في  األولوية  أن  علما  األشغال،  تقدم  مع  موازاة  آخرا  عامال 
يتم عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل وملحقاتها تكون لشباب بلديات خنشلة 

والحامة وبغاي ومتوسة التي سيعبر عليها خط السكة الحديدية.
�ش.زمو�ش/واج

ق�سنطينة:

 7�سنوات حب�سا نافذا ل�سخ�سني 
تورطا يف امل�ساربة غري امل�سروعة

سنوات سجنا   7 بإدانة شخصين ب  يقضي  قسنطينة حكما  محكمة  أصدرت 
نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج لتورطهما في المضاربة غير 

المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات االستهالك الواسع.
وحسبما جاء أمس األول في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة. فأنه 
"عمال بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون اإلجراءات الجزائية, يعلم وكيل 
أنه في إطار مواصلة محاربة  العام  الرأي  الجمهورية لدى محكمة قسنطينة 
ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية األساسية ذات االستهالك 
الواسع تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري". وبعد 
 2 و  نافدا  حبسا  سنوات   7 ب  شخصين  بإدانة  قضى  حكم  المحاكمة صدر 
نسب  مما  اآلخرين  االثنين  المتهمين  براءة  و  نافذة  مالية  غرامة  دج  مليون 
أن  الوثيقة  ذات  البيان. وفصلت  ذات  المحجوزات, وفق  إليهما مع مصادرة 
متابعة المتهمين كانت بتهم "المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و 
بضائع )حليب( يهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين" و "المشاركة 
في المضاربة غير المشروعة" و "استعمال المزور في محررات إدارية" و 
"ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصالحية" و هي األفعال المنصوص 
و المعاقب عليها بنص المواد 1, 12 و 13 من القانون رقم 21-15 المتعلق 
 31 المادة  العقوبات,  قانون  222 من  المشروعة و  المضاربة غير  بمكافحة 
مكرر من قانون ممارسة األنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول 
الفوري. وذكر البيان أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-

على  صارمة  عقوبات  تطبيق  على  ينص   2021-12-28 في  الصادر   15
إذا  المؤبد  السجن  و  سجنا  سنة   30 إلى  تصل  الجرائم  هذه  في  المتورطين 

ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
�ش.ز

حمليالإثنني  09 جانفي 2023 املـوافق لـ 17 جمادى الثانية 1444هـ06

 www.elraed.dz

حياة �سرتاح

وحسب بيان إعالمي صدر عن خلية اإلعالم 
واالتصال بذات المصالح فقد تم بعد استكمال 
الحال  للقضية  الجزائية  اإلجراءات  ملف 
المؤثرات  و  المخدرات  بحيازة  المتعلقة 
البيع/  قصد  شرعية  غير  بطريقة  العقلية 
ممارسة مهنة الصحة بطريقة غير مشروعة 
تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى 
محكمة افلو، الذي أحال الملف على إجراءات 
المثول الفوري، ليصدر ضده حكم يقضي بـ 
)07( سنوات حبس نافذة مع اإليداع، غرامة 

مالية نافذة قدرها )5000.000 دج( .
االتصالية  الجوارية  األنشطة  إطار  وفي 
البعد  ذات  المجتمع  شرائح  مختلف  لفائدة 
األمن  مصالح  نظمت  التوعوي  التحسيسي 

الثالثي  األغواط خالل  بأمن والية  العمومي 
 )1036(  2022 الماضية  السنة  من  األخير 
السالمة  مجال  في  توعوية  تحسيسية  حملة 
المرورية، تم خاللها تقديم نصائح وإرشادات 
لفائدة  توعوية  تحسيسية  مطويات  توزيع  و 
و  أصنافها  بمختلف  المركبات  سائقي 
و  تالميذ  كذا  و  النارية  الدراجات  مستعملي 
طلبة المؤسسات التربوية و التكوينية تدعوهم 
و  السليمة  السياقة  بقواعد  التقيد  و  لاللتزام 
اآلمنة، و كذا التنبيه بمخاطر بعض السلوكات 
كالتجاوز  الطريق،   استعمال  أثناء  السلبية 
حالة   تأثير  السرعة،  في  اإلفراط  الخطير، 
التعب و اإلرهاق على السياقة، عدم استعمال 
استخدام  عدم  للراجلين،  اآلمنة  الممرات 

التأكيد  إلى  باإلضافة  األمان...الخ،  خوذة 
لتفادي  الوقائية  اإلجراءات  مختلف  على 
حوادث المرور، وذلك بغرض ترسيخ ثقافة 
مستعملي  وأمن  على سالمة  حفاظا  مرورية 
و  المصالح  ذات  قامت  العام.كما  الطريق 
مجال  في  المبذولة  المجهودات  إطار  في 
المرور  حوادث  من  للحد  المرورية  السالمة 
بتحرير  )2648( مخالفة  الفترة  خالل نفس 
مرورية،)121(  جنحة   )216(  – مرورية 
مخالفة تنسيق، مع العلم أنه تم تسجيل خالل 
مرور  حادث   )53( الذكر  السالف  الثالثي 
أسفر  االختصاص،  قطاع  عبر  جسماني 
الجنسين و من  عن جرح )81( شخص من 

مختلف األعمار و تسجيل حالتي وفاة.

وضعت عناصر أمن دائرة تاوقريت بوالية الشلف، حدا لنشاط شبكة 
إجرامية مختصة في تنظيم وتدبير رحالت الهجرة السرية انطالقا من 

سواحل الوالية.
فأن  الوالية  بأمن  واالتصال  االعالم  خلية  لدى  أمس  استفيد  وحسبما 
ظاهرة  لمكافحة  جهودها  إطار  وفي  تاوقريت  دائرة  أمن  عناصر 
الهجرة السرية عبر إقليم االختصاص، أوقفت تسعة أشخاص ما بين 
مدبرين ومرشحين للهجرة غير الشرعية. وقد تمت هذه العملية على 
الشرطة حول تردد أشخاص  لعناصر  إثر استغالل معلومات وردت 
غرباء على المنطقة، ليتم تفعيل مخطط االستعالم والترصد والمتابعة، 
ثالثة  تاوقريت،  مدينة  بمدخل  مراقبة  نقطة  مستوى  على  وتوقيف 

أشخاص كانوا على متن شاحنة من الحجم الصغير. 
على  بداخلها  عثر  واإلدارية  األمنية  للمراقبة  الشاحنة  إخضاع  وبعد 
بوصلة  منها  باإلبحار  خاصة  وتجهيزات  ومعدات  مطاطي  زورق 
أمن  مقر  إلى  الثالثة  الموقوفين  تحويل  ليتم  المواقع،  تحديد  وأجهزة 
الدائرة لمواصلة التحقيقات. وعقب ذلك، باشرت الضبطية القضائية، 

الجمهورية  وكيل  إشراف  تحت  و  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  بعد 
بأحد  أشخاص  وجود  عن  كشفت  التي  تحرياتها  إقليميا،  المختص 
في  كانوا  بطريقة غير شرعية حيث  الهجرة  المنطقة بصدد  شواطئ 
الشاطئ و  ليتم مداهمة   ، )المدبرين(  الموقوفين  فيهم  المشتبه  انتظار 
الواليات  وإحدى  الشلف  من  ينحدرون  آخرين  أشخاص  ستة  توقيف 
معبأة  براميل  العملية عن حجز محرك زورق،  وأسفرت  المجاورة. 
بالبنزين، سترات نجاة، أجهزة لنفخ الزورق المطاطي، و مبلغ مالي 

من العملة الوطنية واألجنبية.  
وبعد استكمال ملف اإلجراءات الجزائية بحق الموقوفين أحيلوا على 
باألشخاص  "االتجار  قضية  عن  بوقادير  ببلدية  القضائية  الجهات 
وتسهيل  تدبير  منظمة،  إجرامية  جماعة  ضمن  المهاجرين  وتهريب 
الحصول على  أجل  الوطني من  التراب  المشروع من  الخروج غير 
منفعة مالية" بالنسبة للمدبرين. ووجهت للموقوفين المرشحين للهجرة 
أيضا، تهما بـ "مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وتعريض 

حياة األشخاص للخطر".

ال�سلف:

تفكيك �سبكة اإجرامية خمت�سة يف "الهجرة ال�سرية"

وجهة له تهمة ممار�سة مهنة ال�سحة بطريقة غري م�سروعة

حكم بـ 7 �سنوات حب�س نافذة مع الإيداع 
يف حق مروج للمهلو�سات بالأغواط

على اإثر عمليات مداهمة م�سرتكة مع م�سالح الدرك الوطني بولية الأغواط، يف ال�ساعات القليلة املا�سية ا�ستهدفت اأحد 

اأحياء مدينة افلو اأوقفت عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية بافلو �سخ�ش م�ستبه فيه يبلغ من العمر )24( �سنة، 

هذا الأخري �سبط بداخل حمله التجاري كمية من املخدرات من مادة )الكيف املعالج(، )90( قر�ش و كب�سولة من املوؤثرات 

العقلية، مبلغ مايل قدره )12500 دج( من عائدات ن�ساطه الإجرامي، ليتم على الفور حتويل ال�سالف الذكر و املحجوزات 

اإىل مقر امل�سلحة.
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ن�صيحة طبية

 5 عادات �سباحية �سائعة تف�سد نومك
إنَّ الحصول على قسط كاٍف من النوم أمر بالغ األهمية للصحة الجسدية والعاطفية، إلَّ أنَّ 
كثيراً من الناس يفشلون في الحصول على قدر كاٍف من النوم؛ إذ تشير مراكز السيطرة 
  (The Centers for Disease Control and Prevention)على األمراض والوقاية منها
النوم  التقديرات إلى أنَّ 1 من كلِّ 3 أمريكيين ل يحصل على قسط كاٍف من  وحسب 

المنتظم؛ إذ يجب أن يحصل الشخص البالغ على سبع ساعات نوم وسطياً.
توجد عدة عوامل تساهم في قدرة الشخص على الحصول على قسط كاٍف من الراحة 
فك إلى أهم خمسة  من مواعيد العمل واألسرة إلى النوم الصحي، وفي هذا المقال سنعرِّ

أخطاء شائعة يرتكبها معظم األشخاص في الصباح والتي تؤثِّر في قدرتهم على النوم:
1- ا�ستهالك كثري من الكافيني:

يؤدِّي استهالك كميات كبيرة من الكافيين في الصباح إلى إفساد برنامج نومك بالكامل، 
ويمكن لمعظم البالغين األصحاء استهالك ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يومياً 
أو عبوتين من مشروب  المخمرة  القهوة  أكواب من  أربعة  تقريباً  يعادل  ما  أي  بأمان؛ 

الطاقة إذا كان هذا ما تفضله.
ًا كلَّ يوم: 2- اال�ستيقاظ يف اأوقات خمتلفة كليَّ

يُعدُّ التأخر في الستيقاظ أمراً رائعاً من دون شك إل أنَّه يفسد برنامج نومك اليومي؛ إذ 
يقترح معظم خبراء النوم ضبط وقت محدد لالستيقاظ، واللتزام به حتى في أيام العطل.

�ض لل�سوء الطبيعي: 3- عدم التعرُّ
يخضع النوم إليقاعات الساعة البيولوجية التي بدورها تؤثِّر أيضاً في كلِّ شيء بدءاً من 
تلك  في  كبير  تأثير  لها  الشمس  ودورة  الجسم  درجة حرارة  الهرمونات، وحتى  تنظيم 
لمراكز السيطرة على  البيولوجية في جسمك - وفقاً  اإليقاعات يومياً؛ إذ تكون الساعة 
األمراض والوقاية منها - أكثر حساسية للضوء بدءاً من ساعتين قبل موعد نومك المعتاد، 

وتستمر طيلة الليل حتى ساعة واحدة تقريباً قبل وقت الستيقاظ المعتاد.
4- عدم اإعداد قائمة مهام:

يُعدُّ إنشاء قائمة مهام أحد أقوى األشياء التي يمكنك القيام بها للبقاء على المسار الصحيح 
الًة لمكافحة القلق الذي غالباً ما يأتي في وقت  طيلة اليوم كما ويمكن أن يكون وسيلًة فعَّ
قائمة  تُعدُّ كتابة  ليست متشابهة، لكن  المهام  النوم صعباً، ومع ذلك قوائم  النوم ويجعل 
فمن  ذهنياً،  وتشكيلها  مهامك،  قائمة  إدارة  تحاول  عندما  ذاتها  بحدِّ  جيدة  فكرة  المهام 
نها على الورق أو في مالحظاتك أو على  المحتمل أن تنسى بعض العناصر؛ لذلك دوِّ

هاتفك المحمول، فذلك يمنحك شيئاً ملموساً ترجع إليه عندما تشعر أنَّ ذهنك متعباً.«
5- االإفراط يف ا�ستخدام الهاتف املحمول:

إنَّ اإلمساك بهاتفك والتحقق منه فور الستيقاظ من النوم يعني أنَّك تسمح لشخص آخر 
أن يملي عليك ما يدور في ذهنك قبل كلِّ شيء، وهذا يمكن أن يحدد مسار بقية يومك 
إلكترونياً من مديرنا  حتى وقت نومك، فإذا استيقظنا وتحققنا من هاتفنا، ووجدنا بريداً 
في العمل يقول: "يجب أن نتحدث"، أو من عميل يقول: "مرحباً، هل يمكنني التصال 
بك لحقاً؟"، ننتقل حينئٍذ مباشرة من حالة الهدوء إلى حالة الذعر والتوتر؛ إذ تتسارع 
الهدوء؛  العودة إلى حالة  القلب، وفي هذه المرحلة قد يكون من الصعب جداً  ضربات 
بدًل من العتماد على  باستخدام منبه  واضبط مسار يومك  لنفسك معروفاً  لذلك اصنع 
هاتفك إليقاظك، وابذل قصارى جهدك لالبتعاد عن الهاتف في الوقت الذي تستيقظ فيه، 

وقبل الذهاب إلى الفراش.

7 طرق لعالج الإم�ساك عند الر�سع
قد يعاني األطفال الرضع في الشهر األول بعد الولدة من اإلمساك، نتيجة لبطء حركة 

األمعاء أو اعتماد األم على حليب صناعي غير مناسب، فكيف يمكن عالجهم؟
لعالج اإلمساك عند الرضع في الشهر األول، يجب على األم اللتزام ببعض اإلرشادات، 

وتشمل:
تقديم األدوية الملينة للرضيع تحت إشراف الطبيب.

وضع مقياس درجة الحرارة بعد دهن مقدمته بالفازلين في فتحة شرج الطفل، لمساعدته 
على التبرز.

لطرد  الزيتون،  مثل زيت  الطبيعية،  الزيوت  أحد  باستخدام  برفق  الرضيع  بطن  تدليك 
الغازات المتراكمة في معدته.

تحريك ساقي الرضيع، ألن هذا التمرين يلعب دوًرا كبيًرا في تخفيف اإلمساك، بفضل 
قدرته الكبيرة على تحسين حركة األمعاء.

المصاحب  النزعاج  وتخفيف  البطن  عضالت  إلرخاء  الدافئ،  بالماء  الرضيع  تحميم 
لإلمساك.

ابتعاد األم عن األطعمة المسببة لإلمساك والنتفاخ في نظامها الغذائي، ألن مركباتها قد 
تصل للرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية.

مراجعة الطبيب، لوصف حليب صناعي أكثر أماًنا على معدة الرضيع.

هل ميكن لرتفاع �سكر 
الدم اأن يتطور 

اإىل مر�ض ال�سكري؟
هم م�سابون  اأظهرت درا�سة جديدة اأَنّ كبار ال�سن امل�سنفني على اأَنّ

مبقدمات ال�سكري، باالعتماد على ارتفاع طفيف يف م�ستوى ال�سكر

يف الدم، ال ي�سابون عادًة مبر�ض ال�سكري الكامل.

وبينما ما يزال األطباء يعدُّون مقدمات السكري مؤشراً مفيداً للتنبؤ 
بخطر اإلصابة بمرض السكري لدى الشباب واألشخاص البالغين 
في منتصف العمر، إل أنَّ الدراسة التي تابعت ما يقرب من 3500 
ستة  ولمدة  عاماً،   76 أعمارهم  متوسط  السن،  كبار  من  شخصاً 
أعوام ونصف العام تقريباً، تشير إلى أنَّ مقدمات السكري ليست 
األشخاص  لدى  السكري  بمرض  اإلصابة  بخطر  تنبئ  عالمة 

األكبر سناً.
في  األستاذة   ،» (Elizabeth Selvin)سليفين "إليزابيث  تقول 
 » (Johns Hopkins)قسم علم األوبئة في جامعة جونز هوبكنز"
"جاما  مجلة  في  نُِشَرت  التي  البحث،  لورقة  الرئيسة  والمؤلفة 
إنترنال ميدسين» :(JAMA Internal Medicine) «تُشير النتائج 
التي توصلنا إليها، إلى ضعف احتمالية اإلصابة بمرض السكري 
الكامل بالنسبة إلى كبار السن الذين يعانون من ارتفاع مستويات 
بمقدمات مرض  اإلصابة  نطاق  هم ضمن  ن  ممَّ الدم،  في  السكر 

السكري.
أنَّ تشخيص اإلصابة بمرض  إلى  البحث  توصلنا من خالل  كما 
في  السكري  مرض  بحدوث  للتنبؤ  مفيداً  دلياًل  يَُعدُّ  ل  السكري 
عن  البحث  األطباء  على  يجب  لذلك  السن؛  كبار  لدى  المستقبل 
مؤشرات أخرى تتعلق بالعادات التي يتبعها كبار السن، وعوامل 
وارتفاع  الدم  ضغط  وارتفاع  التدخين  مثل  األساسية،  الخطر 

الكوليسترول.«
في  الطبيعي  السكري والرتفاع غير  مقدمات  إلى  األطباء  ينظر 
مستوى  إلى  بعد  يصل  لم  والذي  الدم،  في  الجلوكوز  مستويات 
اإلصابة بالسكري، كمؤشرين على ارتفاع خطر اإلصابة بمرض 
ومتوسطي  الصغيرة  األعمار  ذوي  األشخاص  لدى  السكري 
يبلغون  والذين  سناً  األكبر  األشخاص  إلى  بالنسبة  ولكن  العمر، 
تقول  إذ  جداً؛  مفيدة  المؤشرات  هذه  تكن  لم  فوق،  وما  عاماً   70
"سليفين": "من الشائع جداً أن يعاني كبار السن من ارتفاع طفيف 
م الحالة  في مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن مدى احتمالية تقدُّ

إلى إصابة حقيقية بمرض السكري، فهذا ما لم يُكَتشف بعد.«
من مقدمات السكري إلى مرض السكري:

ر أوضح حول الكيفية التي تتطور بها حالة  للحصول على تصوُّ
مقدمات السكري لدى كبار السن، لجأت "سليفين" وزمالؤها إلى 

دراسة مخاطر اإلصابة بتصلب الشرايين في المجتمعات.
َل هذا المشروع الشامل الذي ينصب على دراسة األوبئة  وقد موَّ
المتحدة«  الوليات  في  والدم  والرئة  للقلب  القومي  "المعهد 
(National Heart, Lung, and Blood Institute)؛ إذ تضمنت 
الدراسة مشاركين من السكان البيض وذوي البشرة الملونة، وشمل 
نشاط هذا المشروع أربعة مراكز طبية، بما في ذلك مركز "جونز 

هوبكنز" منذ عام .1987
وفي إطار التحليل لحالة ما قبل اإلصابة بالسكري، اختار الباحثون 
و2013   2011 عامي  بين  للمعهد  بزيارة  قاموا  مشاركاً   3412
حيث كان المشاركون يبلغون من العمر آنذاك بين 71-90 عاماً، 

ولم يكن لديهم وقتها أيُّ تاريخ من اإلصابة بمرض السكري.

وفي زيارة أخرى للمركز قام بها المشاركون بين عامي 2016 
و2017، نظر الباحثون في كيفية تغير قياسات مستويات الجلوكوز 
تم  والتي  السكري،  مقدمات  فإنَّ  الباحثون،  توقع  وكما  الدم.  في 
كانت  الدم،  سكر  قياس  في  مختلفتين  آلليتين  وفقاً  إليها  التعرف 
 2011 عامي  بين  الفترة  اختبار  في  المشاركين  لدى  جداً  شائعة 

و.2013
صت إصابتهم بمقدمات السكري  ووجدوا أنَّ األشخاص الذين ُشخِّ
من خالل فحص ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بعد الصيام مدة 
-2011 عامي  )بين  األولية  العينة  من   %59 يمثلون  كاملة،  ليلة 
التي  السكري  يعانون من مقدمات  الذين  ا األشخاص  أمَّ  ،)2013
تم تحديدها من خالل اختبار هيموغلوبين السكري، فيمثلون %44 

من العينة األولية.
أظهرت  فقد  للقياس،  مختلفتين  آليتين  استعمال  من  الرغم  وعلى 
َصت إصابتهم  النتائج أنَّ أعداداً قليلة فقط من المشاركين الذين ُشخِّ
بمقدمات السكري بين عامي 2011 -2103، قد أصيبوا بمرض 
من   %8 النسبة  كانت  إذ  -2107؛   2016 عامي  بين  السكري 
بمقدمات  إصابتهم  الدم  جلوكوز  اختبار  حدد  الذين  المرضى 
بمقدمات  َصت إصابتهم  الذين ُشخِّ السكري، و9% من األشخاص 

السكري من خالل اختبار هيموغلوبين الدم.
من جهة، فإنَّ 44% من مجموعة اختبار جلوكوز الدم و13% من 
بين  ملحوظة  بدرجة  تحسنوا  قد  الهيموغلوبين،  اختبار  مجموعة 
العامين 2106 و2017 بحيث عادت نتائج اختباراتهم إلى المعدل 

الطبيعي.
بينما توفي 16% من المجموعة األولى و10% من المجموعة الثانية 
ألسباب أخرى غير السكري، بحلول موعد الزيارة الثانية للمعهد 

في عامي 2016 و.2017
تُظهر النتائج أنَّ كبار السن المصابين بمقدمات السكري في فترات 
متباعدة، مثل النماذج التي تناولَتها الدراسة السابقة، يكونون أكثر 
ألسباب  الموت  أو  الدم،  في  السكر  مستويات  لنخفاض  قابلية 
أخرى غير السكري، بينما تقل احتمالية تطور حالتهم إلى مرض 

السكري.
تقول "سليفين": "يبدو أنَّ مقدمات السكري لدى كبار السن ليست 
مرض  إلى  الحالة  بتطور  للتنبؤ  عليه  العتماد  يمكن  مؤشراً 

السكري.«
بعد  ما  روني (Mary Rooney) «طالبة  "ماري  قالت  كما 
إليها  النتائج التي توصلنا  الدكتوراه والمشاركة في الدراسة: "إنَّ 
تدعم النصائح الطبية القائلة بضرورة الهتمام بتحسين نمط الحياة، 
بما في ذلك التمرينات الرياضية والنظام الغذائي لدى كبار السن 
المصابين بمقدمات السكري؛ إذ إنَّ هذا التوجه الصحي له فوائد 

كبيرة على كبار السن.«
يجب  السن،  كبار  إلى  بالنسبة  أنَّه  وزمالؤها،  "سيلفين"  توصي 
الخطر،  عوامل  على  الفحص  في  جهودهم  تركيز  األطباء  على 
مثل ارتفاع ضغط الدم، والتي تكون أكثر فائدة في التنبؤ بالمرض 

والوفيات بين هذه الفئة من السكان.

الزعفران أو الذهب األحمر كما يُطلق عليِه في بعض الدول يضعه 
وتُعد  العالم،  في  المواد  أغلى  حيث  من   16 المرتبة  في  الُخبراء 
إنتاجاً  الدول  أكثر  واليونان والمغرب من  الهند  ثُّم  إيران وإسبانيا 
له، والزعفران هو من نبات بصلي ينتمي إلى جنس الزعفران من 
الفصيلة السوسنيّة ويعود تاريخ زراعتِه إلى 3000 سنة، ويتميز 
الزعفران بلونِه البُرتقالي وبرائحتِه ونكهتِه النفاذة باإلضافة للكثير 
من الفوائد الُطبيّة التي يُقدمها لجسم اإلنسان. فيمايلي سنقدم لكم 10 

فوائد صحيّة للزعفران.
الوقاية من السرطان:
الوقاية من األمراض:

-3ُمضاد لالكتئاب:
ُمفيد للجهاز الهضمي:

أمراض القلب:
إنتاج خاليا الدم:

عالج مرض الربو:
فوائد الزعفران للمرأة:

الوقاية من تصلُب الشرايين:
تحسين الذاكرة:

�صحتك

الطب البديل
�صحة طفلك10فوائد �سحّية للزعفران



كاساس،  خيسوس  العراقي  المنتخب  مدرب  قال 
التعادل في المباراة السابقة أمام عمان  أمس، إن 
ضرورة  على  وشدد  الخسارة،  يعني  ال   )0-0(
يواجه  عندما  خطورة  وصنع  األسلوب  تغيير 
السعودية في الجولة الثانية من المجموعة األولى 

ب "خليجي 25" اليوم.
قبل  الصحفي  الموتمر  في  كاساس  وواصل 
الخليج لن  فزنا في كأس  "إذا  مواجهة األخضر: 
أسوأ  نكون  لن  خسرنا  وإذا  العالم،  أبطال  نكون 

العربي  الخليج  بكأس  "الفوز  وزاد:  فريق«، 
وفق  ذلك  على  وسنعمل  لنا،  بالنسبة  مهم  شيء 

اإلمكانيات المتاحة«.
للمنتخب  الفني  باألداء  سعيد  "أنا  وأضاف: 
جيدة  مباراة  قدمنا  األولى  المباراة  في  العراقي، 
واقتربنا من الفوز، وتتبقى لنا مباراة يمكننا الفوز 
بها«، وتابع: "أداء الالعبين يرضيني فقد طبقوا 

الواجبات التي طلبتها منهم أمام عمان«.
أي  دون  من  نلعب  "نحن  كاساس:  وصرح 

العراقي  المنتخب  مع  مشروعنا  ألن  ضغوطات 
بعيد األمد«، وشدد: "يجب علينا تغيير العديد من 
األشياء في المنتخب العراقي. تكلمت مع الالعبين 
بهذا الخصوص، من أجل االلتزام بالتغذية والنظام 
المستحيل  "من  اإلسباني:  المدرب  وأتم  ككل«، 
الشعب  جميع  عليهم  يتفق  العبا   11 أختار  أن 
الجاهز  الفرصة ستكون سانحة لالعب  العراقي، 

فنيا وبدنيا«. 
من جانبه، طالب العب المنتخب العراقي ضرغام 
إسماعيل الجماهير العراقية بمساندتهم اليوم أمام 
يكون  أن  أهمية  إلى  وأشار  السعودي،  األخضر 
لمساندة  المدرجات  في  بقوة  حاضرا  المشجع 

المنتخب وليس االكتفاء بمتابعة اللقاء.
وأضاف: "سنعمل على تحقيق االنتصار األول في 
خليجي 25 عبر بوابة المنتخب السعودي الشاب«، 
وختم: "ندرك تماما أن الجماهير العراقية تنتظر 
منا الفوز، ونحاول أن نظهر بأفضل صورة أمام 
متصدر المجموعة«.ويتصدر المنتخب السعودي 
الفوز  بعد   "25 "خليجي  في  األولى  المجموعة 

االفتتاحي على اليمن 0-2.
الوكاالت
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ن�شر مقطع فيديو لأحد اأهدافه 

يف �شباك اأتلتيكو مدريد

بر�شلونة يغازل مي�سي 
بذكرى خيالية مع ت�شايف

نادي    حر�ص 
اأم�ص،  بر�شلونة، 

على مغازلة لعبه 

واأ�شطورة  ال�شابق 

ليونيل  البلوغرانا 

رغم  مي�شي، 

ا�شتقراره يف ناديه 

باري�ص  احلايل 

�شان جريمان.

احل�شاب  ون�شر 

�شمي  لر ا

لرب�شلونة، مقطع فيديو لأحد اأهداف مي�شي يف �شباك اأتلتيكو 

مدريد، على هام�ص مباراة اأم�ص بني البار�شا والروخيبالنكو�ص.

مي�شي"،  من  "خيايل  الفيديو:  على  بر�شلونة  ح�شاب  وكتب 

�شددها  حرة  ركلة  من  جاء  الذي  الهدف  روعة  اإىل  اإ�شارة  يف 
املدرب  هرينانديز،  ت�شايف  م�شاورة  بعد  مبا�شرة،  الربغوث 

احلايل للبار�شا، وزميل ليو �شابقا.والتقى بر�شلونة مع اأتلتيكو 

ميرتوبوليتانو"  "�شيفيتا�ص  ملعب  على  اأم�ص،  م�شاء  مدريد، 

�شمن مناف�شات اجلولة 16 من الدوري الإ�شباين.

وينتهي عقد ليونيل مي�شي مع �شان جريمان يف ال�شيف املقبل، 

مع اإمكانية التمديد ملو�شم اآخر لكن ب�شرط موافقة الطرفني، 

اتفاق  لديه  مي�شي  باأن  موؤخًرا،  التقارير  من  العديد  وزعمت 

مبدئي مع �شان جريمان ب�شاأن التمديد حتى 2024، مع وجود 

بند لإ�شافة مو�شم اآخر.

الوكاالت 

خوان لوكا �شا�شي معر�ص لالإيقاف بعد اأدائه 

ال�شعيف خالل املباراة 

مدرب الإنرت اإنزاغي غا�شبا: 
"تعادلنا مع مونزا 
بخطاأ حتكيمي فادح"

املدير  انفجر 

لفريق  الفني 

ميالن،  اإنرت 

اإنزاغي،  �شيموين 

قرار  من  غ�شبا 

خوان لوكا �شا�شي، 

مباراة  حكم 

اأمام  فريقه 

مونزا، بعدما األغى 

�شحيحا  هدفا 

للنرياتزوري.

و�شقط اإنرت يف فخ التعادل اأمام مونزا بنتيجة )2-2( يف مباراة 

مينح  اأن  كاد  الدقيقة 80،  يف  اإنرت  لهدف  احلكم  اإلغاء  �شهدت 

يف  مونزا  ينجح  اأن  قبل   )1-3( التقدم  فر�شة  النرياتزوري 

ت�شجيل هدف التعادل بالدقيقة الأخرية.

واأظهرت لقطات اإعادة الهدف امللغي، �شقوط بابلو ماري مدافع 

مونزا، بعد ا�شطدامه باخلطاأ مع زميله بالفريق اأرماندو اإتزو، 

ولي�ص مع لعب اإنرت روبريتو غاليارديني.

اإيطاليا:  �شبورت  �شكاي  ل�شبكة  ت�شريحاته  يف  اإنزاغي  وقال 

كان  الهدف  اإلغاء  اأن  الوا�شح  من  لأنه  جدا،  غا�شبون  "نحن 
خطاأ، بعد 5 �شنوات من ا�شتخدام تقنية الفيديو، مت احت�شاب 

خطاأ لأن اثنني من مونزا تعرثا يف بع�شهما البع�ص«، واأ�شاف: 

لكننا  �شنتقدم 1-3،  كنا  القائم،  يف  لوتارو  ت�شديدة  "بجانب 
فادح  خطاأ  من  جاء  الذي  التعادل  عن  نتحدث  ذلك  من  بدل 

للحكم«.

مهمون  لعبون  جميعا  هوؤلء  وبدلئه؟  اإنرت  وتابع: "�شعف 

للغاية بالن�شبة لنا، قبل 3 اأيام �شد نابويل اأحدث البدلء فرقا 

كبريا، لكنك ال حت�شل دائما على الرد الذي تريده«ـ واأكمل: 

"نتوقع دائما املزيد، لكن حاليا من ال�شعب بالن�شبة يل حتليل 
املباراة، لو احت�شب هدفنا لكانت النتيجة 3-1 و�شنفوز، هناك 

الكثري من الأ�شف، حيث كنا نعلم اأن مونزا اأحد الفرق املنظمة 

للغاية، ثم واجهنا م�شكالت مع اإ�شابة كالهانغولو وباريال، ناأمل 

األ يكون الأمر خطريا".

واأكد تقرير �شحفي اإيطايل، اأم�ص اأن حكم مباراة اإنرت ميالن 

ومونزا، مهدد بالإيقاف بعد اخلطاأ الفادح الذي ارتكبه خالل 

املباراة.

فاإن  االإيطالية،  �شبورت"  ديللو  "كوريري  �شحيفة  وبح�شب 

اأدائه  بعد  لالإيقاف  معر�ص  اللقاء،  حكم  �شا�شي،  لوكا  خوان 

اأخطاأ  اأنه  اإىل  ال�شحيفة،  واأ�شارت  املباراة،  خالل  ال�شعيف 

عدم  بجانب  موجود،  غري  خطاأ  ب�شبب  �شافرته  اأطلق  عندما 

ال�شماح للفر�شة بالكتمال والعودة لتقنية الفيديو بعد ذلك.

الوكاالت

مدريد،  لاير  أسطورة  زيدان،  الدين  زين  ظهر 
ضمن قائمة اهتمامات منتخب جديد لتولي أموره 

الفنية خالل الفترة المقبلة.
زيدان  فإن  الفرنسية،  "ليكيب"  لصحيفة  ووفقا 
والبرتغال  البرازيل  منتخبي  بقيادة  ارتبط 
أحد  بات  مؤخرا  أنه  كما  الماضية،  الفترة  خالل 

المرشحين لتدريب الواليات المتحدة األمريكية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن حاجز اللغة 
المتحدة،  الواليات  لتدريب  تولي زيدان  قد يعطل 
وسبق أن زعمت عدة تقارير، بأن زيدان رفض 
لنفس  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  من  عروضا 

السبب.

شاركت  المتحدة  الواليات  إن  "ليكيب"،  وقالت 
 ،"2022 "قطر  العالم  كأس  في  شاب  بمنتخب 
نسخة  في  أفضل  مستوى  بتقديم  طموح  ولديها 
رأس  على  زيدان  يكون  أن  يريدون  لذا   ،2026

المشروع الجديد.
ودع  قد  كان  المتحدة  الواليات  منتخب  أن  يذكر 
بعد  ال16،  دور  من  للمونديال  األخيرة  النسخة 
العم  أبناء  وكان  هولندا،  يد  على   )1-3( هزيمته 
على  المجموعات  دور  في  الفوز  حققوا  قد  سام، 
 )1-1( ويلز  مع  تعادلين  بعد   ،)0-1( إيران 

وإنجلترا بدون أهداف.
الوكاالت

مدرب العراق يوؤكد ر�شاه عن م�شتوى لعبيه اأمام عمان وي�شرح: 

اأثناء تواجده يف مباراة 

فالن�شيا وقاد�ص

غاتوزو يفاجئ ل�شو�شا 
حاولوا اقتحام منزله

الفني  المدير  غاتوزو،  جينارو  اإليطالي  فاجأ 
يوم  منزله،  اقتحام  حاولوا  لصوصا  لفالنسيا، 

الجمعة الماضي.
اإلسبانية،  ديبورتيفو"  ووفًقا لصحيفة "موندو 
اقتحام منزل غاتوزو،  اللصوص حاولوا  فإن 
مباراة  في  اإليطالي  المدرب  تواجد  أثناء 
فالنسيا وقادش، الجمعة، ضمن الجولة 16 من 
الذي  بالنظام األمني  اللصوص  الليغا، وتفاجأ 

ثبته غاتوزو في منزله، لحمايته من السطو.
مزود  إنذار  نظام  منزله  في  جاتوزو  ووضع 
للحركة،  استشعار  وأجهزة  فيديو  بكاميرات 
كما أحضر كلبي حراسة كانا متيقظين للخطر 
وتدرس  االقتحام،  من  اللصوص  ومنعا 
الفيديو اآلن، من أجل  أدلة  الشرطة اإلسبانية 

تعقب اللصوص.
وخسر فالنسيا في عقر داره بهدف نظيف أمام 
عشر  الحادي  المركز  الفريق  ليحتل  قادش، 
برصيد 19 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز 

الـ17 برصيد 15 نقطة.
الوكاالت

زيدان على طاولة منتخب جديد 

"�شنغري اأ�شلوبنا اأمام ال�شعودية 
ونلعب من دون �شغط"

ريال مدريد ي�شقط بنريان فياريال، واأن�شيلوتي يوؤكد: 

"اأرف�ض ركلتي اجلزاء ولهذا ف�شلت ميليتاو على فا�شكيز"
أعرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للاير مدريد، عن استيائه من الخسارة 
بنتيجة )1-2( خالل مواجهة فيالاير، مساء أول امس، ضمن الجولة 16 من الليغا، 
على ملعب "السيراميكا«. وقال أنشيلوتي، خالل تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" 
اإلسبانية، عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، وعقدنا األمور على أنفسنا بعض 
الشيء، حيث لم ندافع جيدا وارتكبنا العديد من األخطاء في البداية، ولم نبدأ العام 
بشكل جيد مثلما حدث العام الماضي«. وأضاف: "لقد ارتكبنا األخطاء، ويجب أن 

نقرأ الموقف بشكل أفضل، فحين يضغط الخصم يجب أن نلعب الكرات الطويلة«.
وتابع: "اعتمدت على ميليتاو كظهير أيمن، فقد لعب في هذا المركز بشكل جيد مع 
منتخب البرازيل، وصحيح أن لوكاس فاسكيز معتاد على المركز، لكنه لعب المباراة 

السابقة بأكملها وكان منهكا، ففضلت أن أعتمد على العب جديد، والجزء الدفاعي 
الطاقة  زيادة  "أردت  وواصل:  التركيز«.  علينا  ويجب  بأكمله،  الفريق  خطأ  كان 
للفريق بالتغييرات، وحاولنا تسجيل هدف التعادل، لكن لم نتمكن من ذلك، وعلينا أن 
نتطلع إلى األمام«. وبخصوص احتساب ركلة جزاء لكل فريق في اللقاء، أتم: "علينا 
أن نتعود على هذا، فحين توجد لمسات يد في المنطقة تحتسب ركلة جزاء، وإذا كان 

القرار لي، فال يمكن احتساب الركلة األولى أو الثانية«.
بهذا االنتصار، يرفع فيالاير رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بالليجا، بينما 

تجمد رصيد لاير مدريد عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة.
الوكاالت

الوليات املتحدة الأمريكية تناف�ص الربازيل والربتغال
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ريا�ضي
التوقيع �سيكون قريبا 

وال�سرط اجلزائي يبلغ 50 مليون يورو

ميالن ي�صل التفاق نهائي 
لتجديد عقد بن نا�صر 

المستجدات  بعض   طرأت 
الدولي  موقف  على 
بن  إسماعيل  الجزائري 
ناصر فيما يتعلق بمفاوضات 
التجديد لفريقه الحالي ميالن 
أكدته  حسبما  اإليطالي، 
عديدة  إعالمية  مصادر 

أمس.
ميدان  متوسط  تعاقد  ويمتد 
المنتخب الوطني مع ميالن، 

الطرفين  بين  مفاوضات  األخيرة  الفترة  شهدت  بينما   ،2024 صيف  حتى 
للتجديد.وأعلن خبير االنتقاالت في أوروبا، اإليطالي الشهير فابريزيو رومانو 
ناصر  بن  مع  كامل  التفاق  التوصل  في  نجحت  ميالن  إدارة  أن  أمس  أول 
بشأن تجديد العقد، وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك: "العقد الجديد بين الطرفين سيمتد حتى جوان من عام 

.»2027
قائال:  وختم  المقبلة".  األيام  العقود خالل  توقيع  يتم  "سوف  رومانو:  وتابع 
"الشرط الجزائي في عقد إسماعيل بن ناصر سيكون بقيمة 50 مليون يورو«.
وكان النجم الدولي الجزائري قد انتقل إلى فريق ميالن في صيف عام 2019، 

قادما من نادي إمبولي اإليطالي.
ق.ر

 موي�س يعرتف اأخريا 

باإمكانيات العبه اجلزائري

 بن رحمة رجل مباراة 
وي�صت هام وبرينتفورد

الجزائري  الدولي  حصد 
جائزة  رحمة،  بن  سعيد 
فريقه  في  جديد،  فردية 
اإلنجليزي،  هام  ويست 
نظير تألقه مع هذا األخير، 
جمعته  التي  المباراة  في 
برينتفورد  السابق  بناديه 

أول أمس.
وأعلنت إدارة نادي ويست 
صفحتها  عبر  أمس،  هام، 
الرسمية، تتويج بن رحمة، بجائزة رجل المباراة، عن آدائه أمام برينتفورد 
في كأس االتحاد، كما وجهت إدارة النادي اإلنجليزي تهانيها لنجمها الدولي 

الجزائري من خالل تغريدة، أرفقتها بصورة الالعب.
يذكر أن سعيد بن رحمة، منح أول أمس، الفوز والتأهل لناديه ويست هام، 

أمام برينتفور، بتسجيله الهدف الوحيد في هذا اللقاء.
على  رحمة  بن  بفضل  مويس  دافيد  هام  ويست  مدرب  اعترف  جهته،  من 
مويس  وأشاد  الكأس،  منافسة  في  برينتفورد  على حساب  التأهل  بعد  فريقه 
"ديلي ميل" أمس: "سعيد  نقلته  الذي  الجزائري في تصريحه  كثيرا بالعبه 
كان فعاال بكل تأكيد، لقد فعلها في مناسبات أخرى، دخل إلى الملعب وكان 

له تأثير كبير".
سعيد  أنا  العالم.  كأس  في  التغييرات  تأثير  مدى  "شاهدنا  مويس:  وأضاف 
لما فعله بن رحمة من اجلنا، كان بإمكاني أن أشركه أساسيا، لكني فضلت 

االعتماد عليه بشكل احتياطي، بصراحة سجل هدفا رائعاّ.
بن رحمة  تهميش  بعد  البريطاني  االعالم  كبير من  لسخط  وتعرض مويس 
في الفترة األخيرة، وهو االمر الذي استغله جيدا مهاجم الخضر للرد عليه 

بطريقته الخاصة.
ق.ر

نانت ورين يراقبان و�سعيته عن قرب

 اأوملبيك مر�صيليا يقرتب
 من ح�صم �صفقة انتقال ديلور 

كشفت تقارير إعالمية فرنسية أمس أن رئيس نادي أولمبيك مارسيليا بابلو 
لونغوريا وضع الدولي الجزائري أندي ديلور هدفا للتعاقد معه.

وقال موقع "10 سبور" أن ديلور دخل في مفاوضات مع مبعوثين من رئيس 
فترة  خالل  مفاجأته  سيكون  انه  لمقربيه  أكد  الذي  مارسيليا  أولمبيك  فريق 
االنتقاالت الشتوية الجارية.كما أكد المصدر، آن مهاجم الخضر فتح أبواب 
التفاوض مع نادي عاصمة الجنوب الفرنسي، مع رغبة في تغيير األجواء في 
ظل التهميش الذي أصبح يلقاه من قبل مدرب نيس، مشيرا إلى أن صاحب الـ 
31 سنة سيمضي على عقد التحاقه باولمبيك مرسيليا على شكل إعارة خالل 
األخضر  الضوء  تودور  ايغور  المدرب  منح  ظل  في  المقبلة،  القليلة  األيام 
للتعاقد معه.ويلقى قلب الهجوم الجزائري اهتمام عدد من األندية الفرنسية، 
الحالي نيس، والحصول  ناديه  التي أبدت رغبتها في استغالل وضعيته مع 
يتابعه منذ  الذي  نانت  نادي  بينها  الشتوي، ومن  الميركاتو  على خدماته في 
فترة، ونادي ملعب رين الذي يرغب في التعاقد معه هو اآلخر في حال عدم 

نجاحه في خطف الفرنسي فلوريان توفان.
ق.ر

تعادل المنتخب الوطني لالعبين المحليين أول أمس سلبيا أمام نظيره 
مباراة  وفي  بالعاصمة،  مانديال"  "نيلسون  ملعب  افتتاح  في  الغاني، 
تدخل كذلك ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أفريقيا لالعبين 
المحليين المقرر في البالد خالل الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 04 

فيفري المقبل.

وصرح الناخب الوطني مجيد بوقرة، بخصوص رأيه في هذا الملعب 
أحد  في  وكأنني  مانديال  نيلسون  ملعب  في  اليوم  "شعرت  الجديد: 
الشان  وبطولة  الجزائر،  ببلدي  فخور  حقاً  أنا  األوروبية،  المالعب 
ستكون األحسن على اإلطالق، كما يمكن القول إننا حقاً نستحق الفوز 

بشرف تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2025«.
وبخصوص مباراة افتتاح "شان" ضد منتخب ليبيا المقررة يوم الجمعة 
الليبي وسنسعى  المنتخب  نقاط ضعف وقوة  المقبل، أضاف: "نعرف 
أهمية  مثل  لنا،  هاماً  يبقى  ذلك  االفتتاحية  المباراة  في  الفوز  لتحقيق 
المباراة التي لعبناها ضد غانا اليوم التي سمحت لنا بوضع الالعبين 

في أجواء هذا الملعب الجديد«.
وأضاف ذات المتحدث: "لقد كانت مباراة ودية متكافئة تقريبا، وأتيحت 
لنا بعض الفرص دون تجسيدها مع األسف، وهذا اإلشكال بات يتكرر. 
العبونا يبذلون مجهودات كبيرة جدا لكن ليست بطريقة ذكية، وعلينا 
تحسين  على  أيضا  سنعمل  المجال.  هذا  في  نضجا  أكثر  نكون  أن 
الخط الهجومي. وعلينا أيضا التعلم كيف نوظف إمكانياتنا واستغالل 
المساحات، السيما بحسن اللعب ما بين الخطوط. أبرز نقطة أراحتني 
يتلق االهداف خالل  لم  فريقتنا  الدفاع، ألن  المباراة هو خط  في هذه 
اللعب وأصبح دوما حاضرا في الكرات الثابتة، وهذا أمر مهم جدال 
سيما أمام فريق مثل غانا. كما أعجبت بالتأثر الكبير لالعبين عقب هذا 
التعادل، ألن ردة فعلهم توحي برغبتهم الشديدة في الفوز. من المهم 
جدا أن تمتلك العبين يمتلكون إرادة كبيرة في االنتصار. فيما يخص 
المصابين ننتظر تعافي كداد ومحيوص ابتداء من يوم غد االحد، أما 

فيما يخص باكير فعلينا االنتظار أكثر لبعض الوقت".
ق.ر

ملعبه  أمس،  اول  المحليين  منتخب   دشن 
اسم  يحمل  والذي  العاصمة،  في  الجديد 
"نيلسون مانديال"، بتعادل سلبي أمام المنتخب 
الغاني في إطار تحضيرات المنتخبين، لبطولة 
أفريقيا لالعبين المحليين المقرر بالجزائر في 
فيفري   4 إلى  جانفي   13 من  الممتدة  الفترة 

المقبل.

ونال الشكل الهندسي للملعب وحداثته إضافة 
الجماهير  إشادة  الرائعة  ميدانه  أرضية  إلى 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الجزائرية 
المستوى  إلى  ترق  لم  المباراة  وأن  خاصة 
الفني المطلوب ولم تشهد فرصاً كثيراً طوال 

دقائقها.
كما شهد اللقاء حضوراً جماهيريا قدر بحوالي 

نسبة  قلصوا  المنظمين  كون  مشجع،   3500
الحضور، بحكم أن المباراة تبقى تجريبية فقط 
لهذا الصرح الجديد، تحضيراً للعرس القاري 

الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل.
وسيكون ملعب نيلسون مانديال في العاصمة 
المدرب  كتيبة  لمباريات  معقاًل  الجزائرية 
من  والبداية  "شان"،  بطولة  في  بوقرة  مجيد 
الليبي، كما  المنتخب  أمام  الدورة  افتتاح  لقاء 

يحتضن النهائي.
مسرحاً  مستقباًل  يكون  أن  المنتظر  ومن 
لمباريات المنتخب الوطني األول الذي يقوده 

جمال بلماضي.
ألف   40 إلى  مانديال  نيلسون  ملعب  ويتسع 
مقعد ويحتوي على ملحق تدريبات كما يضم 
المخصصة  والقاعات  الهياكل  من  العديد 
إطالق  وتم  الشخصيات،  وكبار  للصحافيين 
هذا االسم عليه تيمناً بالبطوالت الثورية التي 
كانت للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون 

مانديال.
ق.ر

االتحادية  يربط  الذي  العقد  تجديد  أن   يبدو 
ديدييه  الديوك  ومدرب  القدم  لكرة  الفرنسية 
الذين  الخضر،  صالح  في  سيكون  ديشان 
المستقبل  في  الهدايا  من  العديد  سيستقبلون 
إعالمية  مصادر  أكدته  حسبما  القريب، 
الوطني  المنتخب  أمس.ويسعى  عديدة 
الالعبين مزدوجي  بعدد من  لتدعيم صفوفه 
أنفسهم  فرض  في  أخفقوا  الذين  الجنسية، 
مع منتخب فرنسا، على غرار حسام عوار 
وأمين غويري، بعد أن ضمن خدمات فارس 

شعيبي وريان آيت نوري اللذان يرتقب حضورهما في تربص شهر 
مارس القادم، حسبما أكده جهيد زفيزف رئيس الفاف مؤخرا.

اتخذه  الذي  القرار  بأن  لفرنسية  كارلو"  مونتي  "راديو  قناة  وكشف 
االتحادية الفرنسية، بتجديد عقد المدرب ديشان حتى عام 2026، شكل 
وأشار  الجزائرية،  األصول  ذوي  الالعبين  من  للعديد  كبيرة  صدمة 

التقرير إلى أن الالعبين مزدوجي الجنسية، 
شعروا بإحباط شديد بعد اإلعالن عن التمديد 
لديشان، حيث تأكدوا من تضاؤل فرصهم في 

االنضمام للمنتخب الفرنسي.
يترقبون  كان  الالعبين  "هؤالء  وأضاف: 
مدرب  لمنصب  زيدان  الدين  زين  وصول 
حساباتهم،  أخلط  ديشان  بقاء  ولكن  لفرنسا، 
ينتظرونه  كانوا  الكثيرين  وأن  خاصة 

للحصول على فرصتهم مع الديكة«.
سار  خبر  بمثابة  ليكون  الخبر،  هذا  وجاء 
وتطعيمها  تشكيلته،  لتدعيم  الساعي  بلماضي،  جمال  الوطني  للناخب 
بعناصر من خريجي المدرسة الفرنسية، والذين إن لم يصلوا لصفوف 
كبار  أمام  للعب  يؤهلهم  ما  المستوى  من  يمتلكون  فإنهم  "الديوك"، 

أفريقيا بكل سهولة.
ق.ر

اأكد ا�ستعداد عنا�سره لـ"ال�سان" ووعد بتدارك النقائ�س، بوقرة:

منتخب املحليني د�سن �سرحا مبقايي�س عاملية بتعادل اأمام غانا

قرار االحتادية الفرن�سية �سيخدم الفاف كثريا يف اإقناعهم

"�صعرت وكاأنني يف اأوروبا واجلزائر 
ت�صتحق تنظيم "كان 2025"

ملعب "نيل�صون مانديال" ينال االإ�صادة 
بف�صل حداته واأر�صية ميدانه الرائعة

جتديد عقد دي�صان يحفز
 مزدوجي اجلن�صية على اختيار اخل�صر
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الوكاالت

عاد التحقيق الذي نُشر تحت عنوان "من 
بروكسل إلى باريس، أصدقاء ملك المغرب" في 
إعدادها األخيرة إلى ما يعرف بأحد أكبر فضائح 
الفساد التي هزت أركان المؤسسات األوروبية. 
وتطرقت الصحيفة في الجزء الثاني من تحقيقها 
في قضية "ماروك غايت"، إلى حالة شخصيات 
فرنسية وصفت على أنها "أهداف مميزة للضغط 

من قبل دولة المغرب". 
وعلى غرار ما كشفته العديد من وسائل اإلعالم 

ونواب برلمانيون، فإّن كاتبة  المقال "روزا 
موساوي" أكدت أّن النائب االيطالي السابق بيير 

أنطونيو بانزيري "انخرط منذ وقت طويل" 
مع المخابرات المغربية من خالل، عبد الرحيم 

عثمون، السفير الحالي للمغرب في بولونيا الذي 
قدم خالل جلسات االستماع من طرف  المحققين 

البلجيكيين على أنّه كان يقدم هدايا مقابل "انحياز بعض 
المنتخبين للمواقف التي يدافع عنها المغرب خصوصا ملف 

الصحراء الغربية".
وفي هذا الصدد، تساءلت كاتبة المقال حول التورط 

المحتمل لمنتخبين فرنسيين في  بروكسل يكونون بدورهم 
قد تلقوا هدايا. وأكدت الصحيفة أن النائب الفرنسي  السابق 

لشؤون البيئة خوسيه بوفي أصبح اليوم مستهدفا بشكوى 
تشهير تم ايداعها في  فرنسا من طرف وزير الفالحة 

المغربي سابقا عزيز أخنوش الذي أصبح رئيس الحكومة. 
وصرح النائب األوروبي السابق الذي اتصلت به الصحيفة 

الفرنسية أنه رفض سنة 2015 "مقترحات" -مغربية 
- "إلصالح األمور" عندما عارض بصفته مقرر لجنة 

التجارة الخارجية، اتفاقية االتحاد األوروبي-المغرب حول 
تدابير التحرير  المتبادل للمنتجات الفالحية والمنتجات 

الصيدية.
في هذا االطار، حذرت مذكرة من بعثة المغرب لدى 

االتحاد األوروبي تحمل خاتم  "السرية" تم تسريبها سنة 
2014 مع آالف الوثائق األخرى من قبل أحد القراصنة  

مجهول يطلق على نفسه اسم كريس كولمان - الوثائق 
التي لم تعارض الرباط أبدا  صحتها- من احتمال وضع 

"تعديالت كيدية "من قبل "معارضين" قبل موافقة البرلمان  
األوروبي على تقارير مخصصة للقضاء على التعذيب في 

العالم والعالقات التجارية  بين االتحاد األوروبي وبلدان 
متوسطية. من جهة أخرى، أوصت المذكرة بـ "متابعة 

دائمة للقضايا ذات الصلة سيما االتفاق  الفالحي بين 
المغرب واالتحاد األوروبي".

إلى ذلك، أشار جوزيه بوفي إلى وجود "لوبي نشط 
للغاية" على مستوى البرلمان األوروبي يضم أعضاء 
منتخبين على أهبة االستعداد للدفاع بقوة عن مصالح 

الرباط. وأبرزت الجريدة  أن "سياسة التأثير 
التي تنتهجها المملكة داخل الهيئات األوروبية 

والضغط الذي تمارسه بعض الدوائر الفرنسية ال 
يخفى على أحد".

وأشارت كاتبة المقال إلى البرلماني األوروبي 
السابقي االشتراكي الفرنسي جيل بارنو الذي 

كان يرأس مجموعة الصداقة بين االتحاد 
األوروبي والمغرب لكونه "زائرا وفيا للمملكة 
تحول للعمل اللوبي بعد أن قلده القصر الملكي 

الكثير من األوسمة".  
وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن النائب 

البرتغالية االشتراكية السابقة آنا  غوميز ال تتردد 
في انتقاد بارنو على حسابها على تويتر على أنه 
"أكثر اللوبيات الداعمة للمغرب وقاحة"، مؤكدة 

أنه يقدم نفسه ك"مستشار" للملك.
وقالت الجريدة: "في الواقع، تدخالته المتكررة في صحافة 

المخزن ومواقفه في بروكسل وكذا حدته التي أظهرها 
تجاه المعارضين المغربيين تثبت دعمه الالمتناهي 

للنظام الملكي"، عالوة على أنه "معارض شديد لحق 
تقرير مصير الشعب الصحراوي على الرغم من كونه  

منصوص عليه في القانون الدوليي فإنه يعد أحد أكثر 
المدافعين شراسة عن اتفاق  الزراعة والصيد البحري 

الملغى من طرف العدالة األوروبية".
وتطرقت الصحيفة الفرنسية إلى طرد بلجيكا لجاسوسة 

قدمت على أنها مغربية في عام 2018  تدعى كوثر فال 
والتي كانت على صلة بجيل بارنو"، ويعتبر أمن الدولة 
)...( أن المعنية تشكل تهديدا لألمن الوطنيي فحسب ما 

لوحظ فإن السيدة فال ومنظماتها متورطة في أنشطة 
استخباراتية لصالح المغرب.

يشارك أمن والية تقرت في الحملة الوطنية 
التحسيسية حول المنتوجات التي تحمل رموز 

وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم األخالقية والثقافية 
للمجتمع الجزائري، تحت شعار"إحم عائلتك حذاري 

من المنتوجات التي تحمل ألوان ورموز منافية للعقيدة 
وقيمنا األخالقية "، وذلك بالتنسيق مع مديرية التجارة 

وترقية الصادرات والهيئات الفاعلة من ممثلي)فرقة 
الدرك الوطني، فرقة األبحاث للمجموعة اإلقليمية 
للدرك الوطني، منظمة حماية المستهلك، مديرية 

التكوين المهني، مديرية التربية، إتحاد التجار( بوالية 
توقرت.

وحسب بيان لذات المصالح تلقت »الرائد« نسخة 
منه، يشرف على تنشيط هذه الحمالت إطارات أمن 

الوالية، الذين قاموا من خاللها بإيصال رسائل هادفة 
لفائدة المواطنين، وذلك على مستوى  الساحات 

العمومية والمجمعات التجارية بإقليم االختصاص، 
تم  نشر الوعي بين المواطنين مست مختلف شرائح 

المجتمع من )متعاملين إقتصاديين- نساء-شباب-
أطفال-...الخ(، مع تقديم شروحات كافية للتعريف 
باأللوان والرموز التي من شأنها المساس بالعقيدة 

الدينية والقيم األخالقية، وكذا خطورة تسويق 
واستعمال هاته المنتوجات، الطريقة السليمة القتناء 

السلع، كما تطرق ممثلي مصالحنا إلى الجانب 

القانوني والتشريع الجزائري في هذا الشأن وكيفية 
التصدي لها، التبليغ عن أي شعارات مخالفة لتعاليم 

الدين اإلسالمي واآلداب العامة في المنتوجات، 
وعدم الولوج إلى صفحات التواصل االجتماعي 
الماسة بالعقيدة وهذا بهدف غرس ثقافة الوعي 
حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن 

تداول المنتوجات المسوقة التي تحمل ذات األلوان 
والرموز، وضرورة مقاطعتها، أين تم تقديم صور 

ونمادج توضيحية تندرج ضمن ذات السياق، وتبقى 
الحملة متواصلة لفائدة تالميذ المؤسسات التربوية 

ومراكز التكوين المهني والمراكز الثقافية بإقليم 
اإلختصاص.

كما تم أيضا -يضيف ذات البيان- التعريف بدعائم 
االتصال المتوفرة على غرار األرقام الخضراء 
للمديرية العامة لألمن الوطني، 48-15  والخط 
األخضر1020 ورقم النجدة 17 و الرقم 104 

الخاص بالفئات الهشة، تطبيقة )ألو شرطة( منصات 
التواصل االجتماعية )صفحة الفايسبوك الخاصة 

بالمديرية العامة لألمن الوطني وكذا صفحة 
الفايسبوك الخاصة بأمن والية توقرت لتلقي كل 
انشغاالتهم وبالغاتهم واإلجابة على استفساراتهم 

24/24 سا.
اإميان. �س

تمكنت فرقة الشرطة القضائية باألمن الحضري أوالد 
موسى بوالية بومرداس من توقيف أربعة أشخاص 

تورطوا في ترويج المؤثرات العقلية، وحجزت 
398.5 غرام من المخدرات، مع استرجاعها لمبالغ 

مالية من عائداتها. وأوضحت مصالح أمن والية 
بومرداس في بيان لها، بأن فرقة الشرطة القضائية 

باألمن الحضري أوالد موسى ألقت القبض على 
مشبوهين بصدد ترويج ثالثة صفائح من المخدرات، 

مشيرة بأن العملية جاءت بناء على معلومات تفيد بقيام 
المشتبه فيهم بترويج السموم، لتقوم الفرقة على الفور 

بمباشرة التحقيق، والذي أسفر على إلقاء القبض عليهم. 
وأوضحت ذات المصالح، بأن العملية تخض توقيف 

أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و42 سنة 
يقطنون في مناطق مختلفة وواليات مجاورة يقومون 

بترويج المخدرات )القنب الهندي( وكذا المؤثرات 
العقلية وينتقلون من مكان إلى آخر من أجل تمويه 

مصالح األمن والتخفي لترويج السموم وسط الشباب.
وقد تم تحويل الموقوفين للمصلحة، وضبط بحوزتهم 
ثالث صفائح من المخدرات يقدر وزنها بـ 398.5غ 
وكذا كمية من األقراص المهلوسة، إضافة إلى مبلغ 

مالي يقدر بـ 34200 دج من عائدات الترويج، وبعد 
استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه 

أمام الجهات القضائية المختصة.
ف. م

عادت فيه اإىل الر�صاوي التي يقدمها النظام املغربي للح�صول على دعم نواب اأوربيني

 �ضحيفة "فرن�ضية" تف�ضح تورط املخزن 
يف ق�ضية ف�ضاد الربملان الأوروبي

ن�صرت �صحيفة "لومانيتي" الفرن�صية حتقيقا يف ف�صيحة  "ماروك غايت" املدوية بالربملان االأوروبي 

عادت فيه اإىل "�صيا�صة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل املوؤ�ص�صات االأوروبية" عن طريق ر�صوة 

اأع�صاء يف الربملان االأوروبي مقابل دعمهم مل�صالح نظام املخزن. 

اإ�صـهـــار

جمل�س ق�صاء اجلزائر

اإدانة الوزيرة ال�سابقة للثقافة 
خليدة تومي بـ 4 �ضنوات حب�ضا

أدان مجلس قضاء الجزائر, أمس األحد, وزيرة الثقافة 
السابقة, خليدة تومي, بعقوبة 4 سنوات حبسا, منها 

عامين ونصف نافذا, لمتابعتها بتهم ذات صلة بالفساد. 
وأدانت ذات الجهة القضائية في هذه القضية رئيس 

المحافظة المكلفة بالمهرجانات, عبد الحميد بن بليدية, 
بعقوبة عامين حبسا نافذا.

لإلشارة, فقد التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر 
خالل جلسة محاكمة هذه القضية عقوبة 5 سنوات 

حبسا نافذا في حق خليدة تومي وعبد الحميد بن بليدية, 
اللذان تمت متابعتهما بتهم إساءة استغالل الوظيفة, 
منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، 

سيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة 
التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.

يذكر أن مجلس قضاء الجزائر سبق له وأن أدان خليدة 
تومي في شهر جويلية الفارط بعقوبة 4 سنوات حبسا 

نافذا لمتابعتها في إطار هذه القضية.
حياة �صرتاح

امل�صيلة:

 حجز قرابة 200 األف 
 علبة �سجائر اأجنبية 

وحملية ال�سنع مبقرة 
حجز عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ألمن 
دائرة مقرة بأمن والية المسيلة من حجز  197850 

علبة سجائر أجنبية ومحلية الصنع كانت مخبأة داخل 
شاحنة بأحد المستودعات بقطاع االختصاص.

وحسب ما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة 
بذات السلك األمني فإن وقائع القضية بدأت على إثر 
معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود كميات 
معتبرة من مادة التبغ مخبأة داخل أحد المستودعات 

موجهة للبيع بدون رخصة، وعليه تم إعداد خطة عمل 
مكنت فريق التحقيق من حجز الكمية المذكورة بعد 

عملية تفتيش لذات المستودع.
وباإلستناد إلى ذات المصدر فإنه بعد استيفاء إجراءات 

التحقيق تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بالتنسيق مع 
النيابة المحلية من أجل قضية التهريب، حيازة مادة 

التبغ بغرض البيع دون رخصة، ممارسة نشاط 
تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، وعدم 

الفوترة. 
حممد قرين

اأوالد مو�صى ببومردا�س

الإطاحة بـ 4 اأ�سخا�ص تورطوا يف ترويج املخدرات

حول املنتوجات التي حتمل رموز واألوان مت�س بالعقيدة والقيم االأخالقية

اأمن تقرت ي�سارك يف احلملة الوطنية التح�سي�سية



دعوة  الملتقى  أشغال  على  القائمون  ووجه 
للتسجيل  المحور  بهذا  والمهتمين  للباحثين 
حسب  هؤالء  وأكد  أشغاله،  في  للمشاركة 
ال  أنه  بالتظاهرة  الخاصة  العمل  ورقة 
العربّي  الفكرّي  للمشهد  المستقرئ  يكاد 
اإلصالح  جيل  من  الممتّد  واإلسالمّي 
واإلحياء أو التجديد في مطلع القرن التاسع 
أو  والتنوير  الحداثة  دعاة  جيل  إلى  عشر، 
الفكرية  المشاريع  أصحاب  من  األنسنة 
العشرين،  القرن  في  المشارب  المتعددة 
والعشرين،يُخطئ  الواحد  القرن  ومطلع 
رْصد ذلك اإلنشداد إلى منطقة الفكر الديني 
بمداخَل ومقاربات ومنظورات مختلفة، مّما 
يجعله يعتقد بأن هناك اتّفاق بين صنّاع هذا 
المشهد على أن علّة التخلّف الحضارّي التي 
إن  واإلسالميّة  العربيّة  المجتمعات  تعيشها 
تلك  داخل  من  مباشٍر  بشكل  تتأتّى  تكن  لم 
من  بالضرورة  ينبعث  الحّل  فإن  المنطقة، 
وتجديد  الديني  التفكير  حلحلة  عبر  داخلها 
اآلليات المتوارثة في إنتاج المعرفة الدينية 
تفسير،  المعروفة)فقه،  المتعّددة  في حقولها 
تلك  تصوف…(،  أصول،  حديث،  كالم، 
الحلحلة التي يعّول عليها في استنبات إنسان 
أكثر  وقناعات  بقيّم  جديد،  مسلم  ومجتمع 
في  حضوره  بها  يستعيد  وإيجابية  فعالية 

التاريخ.
وفي هذا الخّضم تبلورت في الفكر العربي 
واإلسالمي )حديثه ومعاصره( دعوات إلى 
تجديد العلوم الدينية اإلسالمية، أو باألحرى 
إلى تحديث أدواتها اإليبستيمولوجية المنهجية 
بالشكل الذي يجعلها أكثر مواكبة واستيعاب 
الحركة،  الدائب  والواقع  الزمن  لسيرورة 
بآخر  أو  لتؤّكد بشكل  الدعوات  جاءت هذه 
بوصفها  الكالسيكية  اإلسالمية  العلوم  أن 
“هي  باعتبارها  وليس  الدين”،  في  “تفكيرا 
الدين نفسه”، بلورت في سياقاتها التاريخية 
واستجابات  وتصّورات  معارف  المتوالية 
الفعالية  تمتلُك  الحاضر  الزمن  في  تعد  لم 
الكافية في تأطير اإلنسان والمجتمع، إن لم 
نقل أنها صارت ذات فعالية عكسية، األمر 
الذي يستدعي على جهة الوجوب استئناف 
التفكير في الدين وتثوير بعض ما نشأ حوله 
هذا  وأن  سيّما  ال  ونظريات،  مذاهب  من 
إن  النبوي”  الحديث  في  يجد سنده  المسعى 
هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة 

من يجّدد لها أمر دينها.“
والفكري  الحضاري  المشغل  هذا  داخل 
موضوع”  والتفكير  للبحث  نطرح 
الفضاء  في  الديني  الفكر  تحديث  أسئلة 
وأدوات  التبلور  اإلسالمي…سياقات 
السياقات  استدعاء  ابتغاء  المقاربة”، 
والسياسيّة  والثقافية  واالجتماعية  التاريخية 
التي تّم فيها تشّكل وتدوين وترسيم المعارف 
الدينية اإلسالمية، وكذا استرجاع المسارات 
البيداغوجية والتاريخية التي مّرت بها تلك 
تبلغ عند بعض الالحقين  المعارف قبل أن 
درجة من التنميط تحّولت معها إلى سيّاجات 
عقائديّة تم تقديسها واتّخاذها ذرائع للتصّدي 

التجديد، والقدح في كّل من  لكل محاوالت 
والمنهجية.  المعرفية  بُناها  خارج  يفّكر 
استدعاء تلك السياقات هو ضرورة منهجية 
مفادها  مسلّمة  في  مسّوغها  تجد  ومعرفية 
أن “الفكر والعلم البشريين نتاجات وصنائع 
واالجتماعية”،  التاريخية  مشروطيتها  لها 
األمر الذي يستوجب االعتقاد بنسبيّتها أمام 
كل محاولة للتقديس، وأّن لكل عصر سقفه 
تحديث  يفرض  بل  يتيح،  الذي  المعرفّي 
مقوالت النظر وتحيين أدوات الفهم والقراءة 
للرهانات  االستجابة  يكفل  بما  والتأويل 
تحديث  أسئلة  طرح  المستجّدة.  والتطلعات 
الفكر الديني ـ بصيغة الجمع ـ تبتغي في هذا 
المقام استحضار مجموع المسائل والقضايا 
فتثير  اإلسالمية  السياقات  في  تُطرح  التي 
كالميا،  أو  فقهيا  أو  أصوليا  دينيا،  جدال 
والتعايش  المتبادل  باالعتراف  ينتهي  قلّما 
بين  النظر  وزوايا  الرؤى  اختالف  وتفّهم 
المذاهب والطوائف الدينية ، نذكر في هذا 
المتعلقة  المسائل  التمثيل:  الباب على سبيل 
باالقتصاد والتجارة والثروة واالعمال، وما 
واألرباح  البنكية  كالمعامالت  بها  يرتبط 
ذات  المسائل  وكذا  وغيرها،  والقروض 
السلطة  ممارسة  وآليات  بالعدل  الصلة 
وانتقالها والتصدي لالستبداد، دون أن نغفل 
المسائل المتعلقة بالمرأة، حريتها، حجابها، 
السياسي،  العمل  في  ومشاركتها  زواجها، 
وتوليها القضاء، وحصتها في الميراث…. 
التالي:  السؤال  في  كلها  األسئلة  هذه  تلتقي 
موروثنا  في  والمتحّول  الثابت  هو  ما 
الديني حول هذه المسائل وغيرها؟، وكيف 
تدبّر  أن  الحاضر  الزمن  لمجتمعات  يتسنى 
عن  مختلف  عالم  سياقات  في  األسئلة  هذه 
فيه  التأم  الذي  الوسيط  اإلسالمي  العصر 
موروثنا الديني في شّقيه: الفقهّي والعقدّي؟ 
بالجرأة  األسئلة  هذه  تدبير  َيحصل  كيف 
واألخالقيّة  الدينية  وبالمسؤولية  الكافية، 
الضروريّة في ظّل ممانعة بعض التيارات 
الدينية المتزمتة المدعومة أحيانا بمؤسسات 
رمزّي  اجتماعّي  وبمخياٍل  عتيقة،  دينيّة 
سريع التجييش واالستمالة يرى في دعوات 
وزندقة  مروقا  الديني  والتحديث  التجديد 
وتدنيسا للمقدس؟. بينما يصّر سدنة تحديث 
الفكر الديني على أن هدفهم ليس هْدم الدين 
المجتمعات  حياة  في  دوره  تقويض  وال 
واألفراد، وإنما هو استرداد كرامة اإلنسان 
المهدورة في خطابات دينية منغلقة متحّجرة 
للدين.  الجوهرية  للمقاصد  ظهرها  تدير 
أن  يؤّكدون  الجدد  الدعاة  هؤالء  فتئ  ما 
فلسفتهم في الدين والمعرفة الدينية تستهدف 
باألساس استرجاع إنسانية األديان ووظائفها 
البشر  وتخليص  األصلية،  األنطولوجية 
واإلحباط  واالغتراب  الوجودي  القلق  من 

واليأس.
الملتقى فتوضح ورقة  وبخصوص إشكالية 
ما  على  "بناًء  اللقاء:  أشغال  عن  اإلعالن 
التي يطرحها  البدائل  ما هي  نتساءل:  تقدم 
للدين  مقارباتهم  في  الحداثي  الدرس  رواد 

الصلوحية  مدى  ما  الدينية؟،  والمعرفة 
يّدعيها  التي  والمنهجية  اإليبستيمولوجية 
والتأويلية  المنهجية  ألدواتهم  هؤالء 
المستعارة من العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
النفس  كعلوم  المعاصرة؟،  الغربية 
في  والتاريخ  واالنتروبولوجيا  واالجتماع 
وتاريخ  الدين،  وفلسفة  المختلفة،  فروعها 
ومقارنة األديان، الهيرمنوطيقا، النقد األدبي 
…إلخ؟، كيف يمكن اختبار هذه الصلوحية 
العلوم  لتاريخ  أخرى  قراءة  إنجاز  في 
قراءة  بها،  المرتبطة  والمعارف  اإلسالمية 
اإليديولوجية  التوجيهات  عن  بنفسها  تنأى 

القيمية القبلية المضمرة والمعلنة؟".
وأيضا ماهي إمكانات استيعاب نقدي هادئ 
من طرف التيارات الدينية المحافظة للمنجز 
واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم  المنهجي 
المعاصرة في مقاربة الشأن الديني؟ .كيف 
في  القائمة  السميكة  الجدران  إزالة  يمكن 
بين  واإلسالمية  العربية  الجامعات  أغلب 
جهة،  من  والشريعة  الدين  أصول  كليات 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  وكليّات 
الباحثون  يدرك  متى  أخرى؟،  جهة  من 
جهة  من  العلمية  المعرفة  أن  الضفتين  في 
كّل  المنهجية  والمقوالت  والمبادئ  األسس 
العقبات  التجزئة؟، متى تزول هذه  يقبل  ال 
لتسمح بكنس األوهام المستقرة في قاع كثير 
من العقول من أجل تمهيد الطريق النبثاق 
والقدرة  الثقة  يمتلك  معاصر  إسالمي  عقل 
على مواجهة الواقع وابداع الحلول المناسبة 
الرهانات  ماهي  المشكالت؟.  لمختلف 
واالجتماعية  والسياسية  الحضارية 
في  الديني  الفكر  تحديث  ألسئلة  والتربوية 

فضاءاتنا العربية اإلسالمية؟.
وخصص هؤالء 7 محاور لتسليط الضوء 
عليها منها السياقات التاريخية لنشأة العلوم 
التاريخية  السياقات  وتدوينها،  اإلسالمية 
الديني،  التحديث  إلى  للدعوة  والحضارية 
مشاريع التجديد الديني في عصر النهضة، 
الديني  الفكر  نقد  في  الحداثية  المشاريع 
ومرجعياتها المختلفة، تجارب تجديد العلوم 
الفقه،   – التفسير   – الكالم  )علم  الدينية 
التصوف…..(، عقبات تحديث الفكر الديني 
في الفضاء اإلسالمي والرهانات الحضارية 
ألسئلة  والتربوية  واالجتماعية  والسياسية 
العربية  فضاءاتنا  في  الديني  الفكر  تحديث 

اإلسالمية.
هذا  الملتقى  في  المشاركة  شروط  ومن 
يؤكد القائمون عليه أن يكون البحث متعلقا 
الملتقى، على أن يكون للجنة  بأحد محاور 
أو  قبول  في  التقدير  سلطة  للملتقى  العلمية 
رفض البحوث التي يلتبس موضعتها ضمن 
المحاور المعلنة، كما يجب أن يتسم البحث 
بالجدة واألصالة، ومستوفيا لشروط وقواعد 
البحث  يكون  أال  ويجب  العلمي،  البحث 
مستال من أطروحة أو تم عرضه أو برمجته 
تقديمه  أو  نشره  تم  أو  علمية،  فعالية  في 
للنشر في كتاب أو في مجلة علمية ورقية أو 
الملخصات  إرسال  يتم  أن  إلكترونية، على 
وفق قالب االستمارة المرفقة باإلعالن عن 
المشاركات  تكون  أن  ويجب  الملتقى،  هذا 
العربية  باللغة  المشاركة  يمكن  كما  فردية، 
آخر  وحدد  الفرنسية،  أو  اإلنجليزية،  أو 
أجل الستالم استمارة المشاركة 30 جانفي 
طلبات  على  الرد  يكون  أن  على  الجاري، 
 10 إلى   1 بين  ما  الفترة  في  المشاركة 
الرسال  أجل  آخر  وسيكون  القادم،  فيفري 

المداخالت تاريخ 30 مارس 2023.
حياة �سرتاح
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ي�سادف 12 جانفي من كل �سنة

امل�ؤ�س�سات الثقافية ت�سبط عقارب �ساعتها 
مع احتفالت راأ�س ال�سنة الأمازيغية 2973

أعدت العديد من المؤسسات 
لوزارة  التابعة  الثقافية 
والية  و  والفنون  الثقافة 
ثريا  برنامجا  الجزائر 
إلبراز  النشاطات  من 
التاريخي  و  الثقافي  البعد 
لالحتفال  واالجتماعي 
األمازيغية  السنة  برأس 
2973, والذي يصادف 12 

يناير من كل عام.
تم  الذي  البرنامج  ويشمل 

إعداده لهذه المناسبة عروض افالم و مسرحيات و تنظيم معارض حرفية والصناعات 
تقليدية و كذا ندوات حول الثقافة واللغة االمازيغية ومختلف الطقوس االحتفالية.و في 
هذا اإلطار, ستنظم الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي ما بين 12 الى 27 جانفي الجاري 
بدار عبد اللطيف معرض للفنان التشكيلي اغيالس اسياخم كما برمج ديوان رياض الفتح 
بالمناسبة جلسة فنية مع الفنانة حسنة هني رفقة "فرقة الخاالت" من مدينة تيزي وزو 
"لوحات  امازيغي  فيلم  الحكواتية سهام كنوش فضال على عرض  الى جانب مشاركة 
فولكلورية من التراث المحلي" للمنتج احمد قنيف.كما سينظم المسرح الوطني الجزائري 
بالمناسبة فعاليات "االيام الوطنية الثانية للمسرح االمازيغي" وذلك من 9 الى 15 جانفي 
الجاري فيما سيحتضن قصر الثقافة مفدي زكريا معرضا للصناعات التقليدية والمنتجات 
الوطني  الديوان  برمج  ذلك  إلى جانب  لتيسمسيلت  الثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  اليدوية 
للثقافة واإلعالم بقاعة األطلس عرض مسرحي بعنوان " يناير والعجوز الحمقاء" من 
ساحة  مستوى  على  البرنامج  هذا  أول  أمس  بعد  افتتح  قد  سعيد.و  حاج  ميلود  اخراج 
التقليدية تحت عنوان  الكيتاني بباب الوادي و من خالل معرض للحرف والصناعات 
الثقافي  المتواصل لغاية 31 جانفي الجاري بالمركز  يناير 2023 لفن بالدي"  "ملتقى 
تشكيلية  معارضا  محمد-تمام  و  محمد-راسم  الفنون  أروقة  وسيعرف  كاتب،  مصطفى 
تتواصل لغاية 15 جانفي الجاري.من جهة ثانية برمجت سينيماتيك الجزائر العاصمة 
دورة أفالم أمازيغية من 7 الى 11 جانفي بعرض مجموعة ثرية من األفالم باألمازيغية 
افتتحت بفيلم "ليلى واألخريات" للمخرج سيد علي مازيف.كما تضم العروض السينمائية 
سعادة,  آيت  لمقران   "2 "يوبا  حجاج,  بلقاسم  للمخرج  "ماشاهو"  و  نسومر"  "فاطمة 
"جبل باية" للمخرج عزالدين مدور, "المنزل األصفر" للمخرج عمر حكار, "ميمزران" 
للمخرج علي موزاوي.لإلشارة ستحتضن والية غرداية هذه السنة االحتفاالت الرسمية 
لرأس السنة االمازيغية يومي 11 و 12 جانفي التي ستعرف أيضا فعاليات حفل تسليم 
جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية في طبعتها الثالثة، و يتضمن برنامج 
"يناير  شعار  تحت  الجديدة  األمازيغية  بالسنة  لالحتفال  لألمازيغية  السامية  المحافظة 
يجمعنا في جزائر واحدة موحدة", تنظيم عروض فلكلورية و فنية في الشارع إلى جانب 
معارض تبرز التراث العريق و المهارة المحلية و كذا ندوات حول الثقافة األمازيغية 

في المخطوطات.
حياة �سرتاح

للباحث نور الدين يخلف من مع�سكر

املكتبات تتدعم مب�ؤلف 
جديد ح�ل معركة جبل املناور

بعنوان "معركة  صدر كتاب 
في  للباحث  المناور"  جبل 
تاريخ ثورة التحرير المجيدة 
نور الدين يخلف من معسكر، 
أول  أمس  به  أفاد  حسبما 

المؤلف.
على  لوأج  يخلف  وأوضح 
لقراءة  خصص  لقاء  هامش 
الكتاب أن هذا األخير يتطرق 
إلى مجريات معركة المناور 
سبتمبر   5 يوم  وقعت  التي 
1957 بمنطقة حبوشة ببلدية 
إبان  الجزائر  في  العامة  األوضاع  على  الضوء  تسليط  عن  فضال  )معسكر(  المناور 
االستعمار  وجيش  الوطني  التحرير  لجيش  العسكري  التنظيم  وكذا  الفرنسي  االحتالل 

الفرنسي.
كما يتناول اإلصدار األساليب الوحشية التي استعملها جيش المستعمر الفرنسي لمواجهة 
النابالم المحظور دوليا مع  المعركة ومنها سالح  الوطني يوم  التحرير  مجاهدي جيش 
إبراز نتائج المعركة التي تمثلت في تكبيد قوات جيش االحتالل خسائر كبيرة في األرواح 
 6 وإسقاط  منهم  كبير  عدد  وإصابة  فرنسي  جندي   650 على  القضاء  شملت  والعتاد 
"جبل  معركة  قادة  عن  ذاتية  سير  أيضا  الكتاب  أخرى.ويبرز   17 وإعطاب  طائرات 
المناور" المتمثلين في الشهداء "سي رضوان" ولحوحة محمود وزقاي عبد القادر المدعو 
"سي عبد اللطيف"، وفق ذات المصدر.ويشمل هذا الكتاب، الذي يضم أكثر من 100 
صفحة، صور فوتوغرافية عن موقع المعركة وكذا وثائق ومقاالت تتناول هذا الحدث 
التاريخي المهم.وأبرز يخلف بأنه سيشرع قريبا في منح حصة معتبرة من هذا اإلصدار 
لمديرية المجاهدين وذوي الحقوق والهياكل التابعة لقطاع الثقافة والفنون والمؤسسات 
وكذا  والشهداء  المجاهدين  بتضحيات  اليوم  تحسيس جيل  بغية  وذلك  بالوالية  التربوية 

التعريف بمعركة "جبل المناور" كمحطة مهمة في تاريخ ثورة أول نوفمبر المظفرة.
وعلى صعيد آخر، كشف ذات الباحث بأنه سيشرع في تأليف كتاب آخر يعنى بأحداث 

الثورة التحريرية المجيدة بمدينة معسكر.
بالتنسيق مع دار  الفكري والثقافي  اللقاء من طرف نادي "البيان"  ولإلشارة، نظم هذا 
الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر، وعرف حضور باحثين وأساتذة وطلب من جامعة 

"مصطفى اسطمبولي" لمعسكر وعدد من المثقفين بالمنطقة.
حياة �سرتاح

الإثنني  09 جانفي 2023 املـوافق لـ 17 جمادى الثانية 1444هـ

حدد 30 جانفي اجلاري اآخر اأجل للت�سجيل

ملتقى دويل ح�ل الفكر الديني يف الف�ساء 
الإ�سالمي قريبا بجامعة وهران 2

يعقد خمرب الفل�سفة وتاريخ الزمن احلا�سر – جامعة حممد بن اأحمد – وهران 2 )كلية العلوم الجتماعية( 

ملتقى دوليا ح�سوريا وعن بعد حتت عنوان: اأ�سئلة حتديث الفكر الديني يف الف�ساء الإ�سالمي، �سياقات التبلور 

واأدوات املقاربة، يومي 22و23 نوفمرب 2023.
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ح�صب درا�صة اأجرتها �صحيفة متخ�ص�صة

احلرارة ال�شديدة
 واجلفاف ي�ؤثران 

على 90 باملائة من �شكان العامل
يعتبر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة من أهم العوامل التي 
السابقة، ووفقا  الفترات  العالم خالل  أثرت بشكل سلبي على 
الشديد  الجفاف  أحداث  فإن  المكسكية  "اكسبانثيون"  لصحيفة 
أعلى  يحتوي على  الذي  السيناريو  في  10  أضعاف  ستزيد 

انبعاثات للغازات الملوثة بحلول نهاية هذا القرن.
 "Nature Sustainability" وأشارت الصحيفة إلى أن مجلة
، المتخصصة في تغير المناخ، نشرت دراسة أكدت فيها أن 
أكبر  لها مخاطر  العالم سيكون  أنحاء  المياه في جميع  توافر 

ألكثر من 90% من السكان.
وأشارت الدراسة إلى أن أحداث الجفاف الشديدة ستزيد 10 
أضعاف في السيناريو مع انبعاثات غازات ملوثة أعلى بحلول 
نهاية هذا القرن، وهو ما سيؤثر على توافر المياه على مستوى 

العالم.
وأضافت أنه لن يكون لهذا التأثير تأثير سلبي فقط على الغطاء 
النباتي أو أحواض الكربون األرضية ولكن جنًبا إلى جنب مع 
درجات الحرارة المرتفعة ، سيؤثر على أكثر من 90 % من 

سكان العالم.
للحرارة  المشتركة  التأثيرات  أن  إلى  الدراسة  وخلص مؤلفو 
الشديدة والجفاف سيكون لها تأثير أكبر بكثير من النظر إلى 
عاماًل  هناك  أن  وأضافوا  منفصل.  بشكل  الظاهرتين  هاتين 
مهًما آخر وهو أن الجفاف المركب وأحداث موجات الحرارة 
)CDHW( ستؤثر أيًضا على أداء النظم االجتماعية وأنظمة 
النظام اإليكولوجي ، مما سيؤدي في النهاية إلى التأثير على 

الناتج المحلي اإلجمالي.
الحظ الباحثون في الدراسة: "من خالل الجمع بين مالحظات 
األقمار الصناعية والقياسات الميدانية وإعادة التحليل ، نظهر 
أن تخزين المياه على األرض ودرجة الحرارة مرتبطان سلًبا 
، وربما مدفوعان بظروف جوية مماثلة )على سبيل المثال ، 

عجز بخار الماء والطلب على الطاقة(".
والباحث  الجديدة  الدراسة  مؤلفي  أحد   ، ين  جيابو  وأوضح 
في جامعة ووهان، في بيان أنهم استخدموا محاكاة "النموذج 
الكبير" ومجموعة بيانات جديدة لميزانية الكربون تم إنشاؤها 
بواسطة التعلم اآللي ، لتحديد "استجابة إنتاجية النظام البيئي 

إلى عوامل اإلجهاد الحراري والمائي العالمية ".

خرباء يوؤكدون اأن احلادث نادر للغاية

قلق يف اأمريكا بعد اإطالق
 طفل النار على معلمته

إطالق  حادث  من  البالغ  قلقهم  عن  أمريكيون  خبراء  أعرب 
داخل  معلمته  على  النار  االبتدائي  األول  الصف  في  طفل 
أنه من  إلى  الماضي، وأشاروا  الجمعة  الدراسي يوم  الفصل 
النادر للغاية أن يتورط طفل في مثل هذا العمر الصغير في 

إطالق نار.
وكانت الشرطة األمريكية في والية فرجينيا قد احتجزت طفال 
في  معلمته  على  النار  أطلق  أن  بعد  عمره  من  السادسة  في 
مدرسة "ريكنيك" االبتدائية في "نيوبورت سبورت" بالوالية.

يدرسون  الذين  الخبراء  غن  "أسوشيتدبرس"  وكالة  وقالت 
عنف األسلحة قالوا إن إطالق النار يمثل واقعة نادرة للغاية 
المدرسة  إلى  الصغير مسدسا  السن  هذا  في  يجلب طفل  بأن 

ويصيب به معلمته.
تتعقب  بيانات  قاعدة  مؤسس  ريدمان،  ديفيد  الباحث  وقال 
حاالت إطالق النار في المدارس األمريكية منذ عام 1970، 
القانونى  النظام  في  يوجد شيء  للغاية وال  نادر  أمر  هذا  إن 

مصمم للتعامل مع مثل هذه الواقعة.
السادسة  فى  طفل  بمحاكمة  فرجينيا  والية  قانون  يسمح  وال 
يتم  أن  6 سنوات أصغر من  أن عمر  كبالغ. كما  من عمره 
إدانته. وفى  ثبتت  لو  األحداث  إلزامه بوصاية وزارة قضاء 
بالواليات  النار  إطالق  حوادث  وتيرة  في  حاد  ارتفاع  ظل 
المتحدة، أعلن رئيس الشرطة في مؤتمر صحفي أن المشتبه 
تعرضت  المعلمة  إن  وقال  من عمره.  السادسة  في  تلميذ  به 
إلطالق النار داخل الفصل الدراسي للصف األول االبتدائي، 

وأن الحادث لم يكن عرضيا.
المعلمة  بين  أنه كان هناك مشاجرة  الشرطة  وأوضح رئيس 
والطالب الذي كان يحمل السالح الناري، وأطلق طلقة واحدة. 
السلطات  تحدد  الحادث.ولم  في  آخرين  طالب  يشارك  ولم 
أو  المعلمة  الحادث هوية  بها  التي وقع  المدارس  أو مقاطعة 
الطالب المتورط. لكن تم تحديد هوية المعلمة من قبل جامعتها 

جيمس ماديسون، وأنها تدعى أبى زويرنر.
بدأت  للمعلمة  الحالة الصحية  إن  وقالت وكالة أسوشيتدبرس 
تتحسن في الوقت الذي تصارع فيه السلطات لفهم السبب الذي 

يدفع هذا الطفل الصغير إلطالق النار عليها.

نشر  لها  مقال  في  "المناضل"  صحيفة  وأبرزت 
المحاماة  السبت, تحت عنوان "امتحان  يوم أمس 
عشرات  أن  متجذر",  فساد  غابة  تخفي  شجرة 
على  الحصول  امتحان  نتائج  من  الغاضبين 
شهادة األهلية لمزاولة مهنة المحاماة نظموا وقفة 
بإلغاء  للمطالبة  الرباط,   بالعاصمة  احتجاجية 
النتائج كليا وفتح تحقيق في ما شابها من خروقات, 
طريقة  وصيغته,  االمتحان  اجتياز  بظروف  بدء 
من  عدد  أهلية  حول  القوية  والشكوك  تصحيحه 
لمترشحين  متعمد  ترسيب  حساب  على  الناجحين 

أقل حظوة وجاها.
وشددت على أن "الفساد أخطبوط ينهش البلد لكنه 
القائم  ليس لعنة قدرية بل راعيه نظام االستبداد" 
بالمملكة, مضيفة أن القضاء على الفساد ال يكون 

"اال بإسقاط االستبداد".
كما أبرزت في السياق، أن التصريحات المتعالية 
غضبا  أججت  وهبي  اللطيف  عبد  العدل  لوزير 
شعبيا كبيرا و "كرست فكرة شائعة شعبيا مفادها 
أبناء  حصول  عنه  ينتج  الطبقي  التعليم  نظام  أن 
الفقراء على شهادات معظمها ال تؤهلهم إال لبطالة 
مديدة, في حين يتسلح أبناء مالكي الثروة بشهادات 
بهم  تؤدي  أجنبية  جامعات  أو  خاصة  معاهد  من 
إلى وظائف مجزية وبألقاب مقرونة بمجد أسري 
و/أو  السياسية  القيادة  دفة  لتولي  الطريق  تمهد 

االقتصادية".
وأفادت الصحيفة ذاتها أن "القاصي والداني يعرف 
أن مسابقات التوظيف في المناصب العليا والدنيا 
في المغرب تفتقد لمعايير النزاهة والموضوعية", 
"الكفاءة  أن  تضيف,  المغاربة,  جميع  يعلم  كما 
والجدارة ال تكفيان وحدهما لتولي منصب عمل, 
بل أن الرشوة والبحث عن وسطاء أمر شائع في 

معظم الحاالت".
الواسع  الغضب  المغربية,  الصحيفة  وبررت 
المحاماة  امتحان  التي رافقت  والتغطية اإلعالمية 
أسباب,  بعدة  السابقة-,  الحاالت  -عكس  األخير 
منها "النتائج الفضائحية", حيث نجح فيها مقربون 
في  كبير  مسؤول  فيهم  بما  نافذين,  من  عديدون 
وزارة العدل, وفعالية بعض الصفحات الفيسبوكية 

التي تتبعت النتائج و كشفت عنها منذ البداية.
القاعدة  "إحساس  الصحيفة,  تضيف  وكذلك, 
الئحة  ان  انكشاف  بعد  الشديد  بالغبن  الواسعة 
الناجحين تتضمن أبناء و أقارب مسؤولين قضائيين 
العدل وبرلمانيين من  اداريي وزارة  ومحامين و 
المعارضة و األغلبية في لفيف جمعه تقسيم كعكعة 
أي  أعظم,  هو  ما  نحو  قنطرة  ستكون  مناصب 

المال الوفير والمناصب المجزية".
تعتبر  نظام  ظل  "في  أنه  الى  السياق  في  ولفتت 
المثبتة لالستبداد",  األدوات  أحد  الفساد  فيه شبكة 

فإن النتيجة, بحسبها, "ضرب في مقتل لمصداقية 
المسابقات والترقي, فالمناصب يوصى بها للنافذين 
باستحقاق  ناجحة  قلة  وجود  على  حرص  مع 

للتغطية على الفضيحة )...(".
مساندتها  عن  المغربية  "المناضل"  وعبرت 
المحاماة  امتحان  خروقات  ضحايا  لمطالب 
لتأمين  بقواعد صارمة  إعادته  لمطلب  ومساندتها 
النزاهة وفي ظروف مناسبة تحفظ تساوي حظوظ 
أرباب  حكومة  "بإسقاط  طالبت  كما  المشاركين, 
العمل بأكملها, والتي أبانت عن شراسة في العداء 

للشعب الكادح وخصوصا الشباب )...(".
اأكرب جمعية حقوقية باملغرب تدين 

ا�ستهدافها باأ�ساليب "خ�سي�سة"

إلى ذلك أدانت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، 
قبل  من  و"جبانة"  "خسيسة"  بأساليب  استهدافها 
ضحايا  عن  دفاعها  بسبب  المخزني،  اإلعالم 
االنتهاكات الحقوقية في المغرب وفضح الخروقات 
والمفسدين وناهبي المال العام، وذلك على خلفية 

نشر مقال يطعن في مصداقيتها.
بيان  المغرب, في  وقالت كبر جمعية حقوقية في 
ما  باستغراب واستهجان شديدين  "تلقت  أنها  لها, 
للمخزن,  الموالية  االخبارية  المواقع  أحد  نشره 
أحد  فيه  اتهم  الماضي، والتي  يناير   5 ال  بتاريخ 
أعضائها باختالسات مالية تصل حد جرائم الفساد 

المالي ومسؤولين آخرين بالتستر عليه".
الموقع   نشره  ما  المغربية,  الجمعية  واعتبرت 
بحق  صريحا  وتجريحا  بحقها  "هجوما  المخزني 
أعضاء منها, في محاولة لضرب مصداقية عملها 

بالمغرب",  اإلنسان  حقوق  أعداء  يوجه  الذي 
مؤكدة أن "المقال يتضمن أكاذيب ال صحة لها وال 

تمت للحقيقة بصلة".
الموقع  "لم يكلف  السياق, أن هذا  أبرزت في  و 
نفسه حتى عناء االتصال بمسؤولي الجمعية, كما 
التي  الصحافة  مهنة  وأخالقيات  قواعد  تقتضيه 
الجمعية رافعة من رافعات حقوق  داخل  نعتبرها 

اإلنسان".
ما  كل  قاطع  بشكل  المغربية  الجمعية  تكذب  وإذ 
ورد في المقال المتحامل على الجمعية ومسؤوليها، 
اإلنسان  أعداء حقوق  "إال  وفقها  يخدم,  والذي ال 
فإنها  بالمغرب",  الديمقراطي  النضال  وأعداء 
على  دأبت  التي  الخسيسة",  األساليب  "هذه  تدين 
لزرع  محاولة  في  المعلومة,  الجهات  سلكها 
الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحها 
اإلنسان  حقوق  أعداء  مواجهة  في  ووضوحها 
والمنتهكين لحقوق المواطنين, والمختلسين ألموال 

الشعب المغربي".
وأعلنت عن عزمها اللجوء لكل الطرق المشروعة 
المالي  التدبير  وسالمة  مسؤوليها  نزاهة  إلثبات 
داخلها وتسفيه األفعال الجبانة التي تستهدفها, بما 
الجمعية  "مالية  أن  مبرزة  للقضاء,  اللجوء  فيها 
تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات, 

ومن طرف مختلف األجهزة )...(".
وأكدت في ختام البيان, "أن هذه األكاذيب لن تثني 
لالنتهاكات  التصدي  في  استمرارها  عن  الجمعية 
التي تطال حقوق المغاربة, والدفاع عن ضحاياها 
وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام".

خرجت حركة السترات الصفراء مرة أخرى للتظاهر أول أمس، في باريس 
األيام  في  للتجمع  دعوات  نشرها  بعد  أخرى  ومدن  وستراسبورغ  وتولوز 

األخيرة عبر منصات التواصل االجتماعي.
في  بروتوي  ساحة  من  العمالية  النقابات  بعض  بمشاركة  الحركة  وانطلقت 
بيرسي،  وقصر  االقتصاد  وزارة  باتجاه  باريس  بالعاصمة  السابعة  الدائرة 

للمطالبة برفع األجور وتحسين األوضاع المعيشية.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
انتقادات الذعة من معارضيه وملفات ساخنة، في مقدمتها ارتفاع  ماكرون 
معدالت التضخم وزيادة أسعار المنتجات الغذائية إلى 60% أو أكثر، فضال 

عن قانون إصالح نظام التقاعد المثير للجدل.
وعلى الرغم من الوضع االجتماعي المتوتر الذي يسيطر على المشهد بشكل 
عام بسبب إصالح نظام المعاشات التقاعدية المرتقب وضد الزيادة في سعر 
المنتجات األساسية مثل البنزين والكهرباء والمواد الغذائية فإن عودة الحركة 

لم تكن بالشكل المتوقع.
إلى  المتظاهرين وصل  عدد  أن  الفرنسية  العاصمة  في  الشرطة  مقر  وذكر 

حوالي 700 شخص، فيما لم يتعَد عدد المشاركين في مونبلييه 150 شخصا.
يذكر أن الحركة نظمت أولى مظاهراتها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 
تستقطب  أن  آنذاك  واستطاعت  والضرائب،  الوقود  أسعار  بارتفاع  للتنديد 

مئات اآلالف من الفرنسيين في كل المدن.
وسيارات  مشدد  أمني  طوق  وجود  مع  قليال  إقباال  السبت  مسيرة  وشهدت 
حركتهم  لتقييد  النواحي  جميع  من  المتظاهرين  بموكب  المحيطة  الشرطة 

وفرض السيطرة قدر اإلمكان.
الفرنسيين سياسات ماكرون أحد أهم األسباب  ويعتبر رفض عدد كبير من 
التي أدت لالحتجاج "نحن هنا ضد إصالح نظام التقاعد وغالء المعيشة، نحن 

هنا ضد ما يفعله ماكرون"، على حد قول أحد المتظاهرين.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة غدا الثالثاء مشروع إصالح نظام التقاعد الذي 
تأجيل  بعد  المالية  الناحية  من  ثماره  يؤتي  قد  أنه  إال  اجتماعيا  يعتبر صعبا 
سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وأصبح التضخم وارتفاع األسعار من أهم 
في   %5.9 التضخم  بلغ  فقد  فرنسا،  في  المواطنون  يناقشها  التي  المواضيع 

ديسمبر الماضي، بانخفاض طفيف عن نوفمبر، حيث سجل %6.2.

�صحيفة مغربية تقول اإنه اأ�سبح اإخطبوطا ينه�ش اململكة كلها وتوؤكد

"ال ق�شاء على الف�ساد 
باملغرب اإال باإ�شقاط اال�شتبداد"

اعرتفت �صحيفة مغربية، بتف�سي الف�صاد ب�سكل كبري يف مفا�سل الدولة املغربية، وقالت "اإن الف�صاد اأ�سبح اأخطبوطا ينه�ش 

اململكة كلها" واأن م�سابقة املحاماة, التي يحوم حولها جدل كبري, "ما هي اإل �صجرة تخفي غابة ف�ساد متجذر"، موؤكدة اأن 

"نظام اال�ستبداد هو من يرعى الف�صاد وال ق�ساء على الف�صاد ال باإ�سقاط اال�ستبداد".

 الوكاالت

للمطالبة برفع االأجور وحت�سني االأو�ساع املعي�سية 

ال�شرتات ال�شفراء بفرن�شا يحتجون جمددا 



عزمية جبارة وتاأهب ل�سّد عدوان الحتالل، نادي الأ�سري:

احلركة الأ�صرية ب�صدد اتخاذ خطوات 
تكتيكية ردا على التهديدات النتقامية بحقهم
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دويل

إلذاعة  تصريحات  في  المالكي  وأكد 
أن  األحد،  أمس  فلسطين"،  "صوت 
إجراءات االحتالل مخالفة للقانون الدولي، 
القانون  يتيحه  وتأتي ردا على حق طبيعي 
االحتالل  من  للخالص  فلسطين،  لدولة 
في  منذ عقود، وقال: "سنطالب  المتواصل 
العالم  حول  الخارجية  وزارات  إلى  رسالة 
اإلجراءات؛  تلك  باتخاذ موقف واضح من 
كي تدرك دولة االحتالل بأنها ليست مطلقة 

الحرية في التصرف كيفما تشاء.«
وأوضح أن العمل متواصل لبناء رأي عام 
دولي ضد دولة االحتالل ونظامها العنصري 
العالم.بدوره  دول  أمام  جرائمها  فضح  بعد 
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
االجراءات  مواجهة  إن  الصالحي،  بسام 

ردا  االحتالل  حكومة  عنها  أعلنت  التي 
على التحرك الفلسطيني في مؤسسات األمم 
شمولي  إطار  في  يكون  ان  يجب  المتحدة، 
الدعم  وحشد  الوطنية،  الوحدة  تعزيز  عبر 
الصالحي  دوليا.وطالب  الفلسطينية  للقضية 
فلسطين"،  "صوت  إلذاعة  تصريحات  في 
أمس المجتمع الدولي بإنهاء االنحياز لدولة 
وضرورة  بمكيالين،  والكيل  االحتالل، 
اتخاذ اجراءات فعلية على األرض، لتجاوز 

االحتالل الشرعية الدولية.
جمدلين: اإجراءات الحتالل �سد 

�سعبنا وقيادته عقاب جماعي

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  بدوره عضو  وأكد 
إجراءات  "إن  مجدالني  أحمد  التحرير 
شعبنا  ضد  اتخذتها  التي  االحتالل  حكومة 

الجماعية،  العقوبات  لحد  تصل  وقيادته 
تجاه  والقلق  الخوف  تصدير  منها  الهدف 
في  مجدالني  وحذر  ضدها،  اجراء  أي 
انفجار  من  أمس  بها  أدلى  تصريحات 
مواجهة  مواصلة  على  مؤكدا  االوضاع، 
األرض  عن  للدفاع  والنضال  االحتالل 
والشعب، وأكد استمرار العمل الدبلوماسي 
وتعزيز  الدولي،  الصعيد  على  والقانوني 
المقاومة الشعبية لوضع القضية الفلسطينية 
على  مشددا  الدولي،  المجتمع  أجندة  على 
عدم وجود أفق سياسي مع حكومة االحتالل 
الواقع،  األمر  سياسة  لفرض  تسعى  التي 

وتقسيم المسجد االقصى زمانيا ومكانيا.
بشروط  الوطنية  السلطة  التزام  إلى  وأشار 
تشمل  أن  يجب  التي  الدولية،  الرباعية 
مضيفا  والصهيوني،  الفلسطيني  الطرفين 
االعتراف  يرفض  الصهيوني  الكيان  أن 
باالتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتتجاوز 

الشرعية الدولية بشكل واضح للجميع.
دويك: اإجراءات الحتالل النتقامية 

لن تثني �سعبنا عن موا�سلة ن�ساله

المستقلــــة  الهيئـــة  عام  مديــــر  وقــال 
إن  دويــــك،  عمــار  االنســــان  لحقوق 

المتطرفة  اليمينية  الصهيونية  الحكومــة 
االنتقامية  إجراءاتها  وإن  مفلسة،  الجديدة 
مواصلة  عن  تثنيـه  لـــن  شعبنا،  ضد 

نضالـــه.
وأكد دويك في تصريحات إلذاعة "صوت 
ردا  تأتي  اإلجراءات  هذه  أن  فلسطين"، 
الدولية،  العدل  لمحكمة  القيادة  توجه  على 
لمعاقبة  الدولية  اإلنسانية  المنظمات  وباقي 
داعيا  جرائمهم،  على  االحتالل  قادة 
اإلطار،  هذا  في  الجهود  من  المزيد  لبذل 
على  للرد  الدولي  القانون  آليات  واستخدام 

هذه العقوبات.

من اإعداد: حياة �سرتاح

ارتفعت النتهاكات منذ اللجوء

 اإىل حمكمة العدل الدولية، املالكي: 

 "ندر�س خطوات 
 الرد على اإجراءات 

الحتالل �صّد الفل�صطينيني"
 lال�صاحلي: الرد على اإجراءات الحتالل 

النتقامية يكون بتعزيز الوحدة
قال وزير اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية ريا�س املالكي، ندر�س خطوات 

قانونية و�سيا�سية للرد على اإجراءات حكومة الحتالل ال�سهيوين، �سد �سعبنا 

الفل�سطيني، ب�سبب جلوء دولة فل�سطني اإىل حمكمة العدل الدولية.

قال رئيس نادي األسير قدورة فارس، إن الحركة األسيرة بصدد 
اتخاذ خطوات تكتيكية، إذا ما أصدرت إدارة السجون تعليمات 
مباشرة للنيل منهم، وصوال لخطة التمرد على قوانين االحتالل 
في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل.وأوضح فارس 
في تصريحات إلذاعة "صوت فلسطين"، أمس األحد، احتمالية 
خوض األسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية شهر رمضان 
المبارك، وفيما يتعلق باألسير المريض وليد دقة، الذي بحاجة 

لزراعة نخاع شوكي، أوضح فارس أن إدارة السجون كعادتها 
تماطل في هذه اإلجراءات التي تستغرق وقتا طويال، مشددا على 

ضرورة ممارسة الضغوطات لقطع الطريق على االحتالل.
وفي سياق منفصل، قال فارس إن الهجمة االحتاللية على الهيئة 
منصة  أنها  ادعاء  تحت  الفلسطينية  والتلفزيون  لإلذاعة  العامة 
تحريضية، تأتي ضمن حالة الهجوم على كل مكونات الشعب 

الفلسطيني، وحالة العمى لدى الحكومة الفاشية.

فيما قاد  108م�ستوطن اقتحامات "الأق�سى"

15 عمال مقاوما يف ال�صفة
 خالل الـ 24 �صاعة الأخرية

lالحتالل ي�صّعد من مداهمة املنازل وتخريبها
الـ 24 ساعة األخيرة، منها 6  نفذ مقاومون فلسطينيون 15 عمال مقاوما، خالل 
عمليات إطالق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، وعملية 

تصدٍّ للمستوطنين، في حين اندلعت مواجهات مع االحتالل في 5 نقاط.
المغير  وفي  القدس،  بمدينة  سلوان  بلدة  في  االحتالل  مع  مواجهات  واندلعت 
ومستوطنة  دوتان  وحاجز  الجلمة،  حاجز  تجاه  النار  مقاومون  وأطلق  هللا،  برام 
جانيم، وفي نابلس، استهدف المقاومون حاجز بيت فوريك بالرصاص، في حين 

أحرقوا بالزجاجات الحارقة نقطة عسكرية في حوارة.
وتصدى  الخليل،  مدينة  في  يطا،  ومسافر  العروب  مخيم  في  مواجهات  واندلعت 
شهدت  النوعية،  العمليات  صعيد  المستوطنين، وعلى  العتداءات  الثائر  الشبان 
الضفة الغربية المحتلة خالل الـ 24 ساعة الماضية، اشتباكات وإطالق نار على 
ومستوطنة  دوتان،  وحاجز  الجلمة،  حاجز  مختلفة،  أماكن   4 في  االحتالل  قوات 
جانيم، في جنين، وحاجز بيت فوريك في نابلس، وأحرق الشبان نقطة عسكرية 
في حوارة بنابلس، وألقى آخرون زجاجات حارقة على البرج العسكري في مخيم 
ملحوًظا  "معطى"، تصاعًدا  فلسطين  معلومات  مركز  بالخليل.ورصد  العروب 
ونوعيًّا في أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة والقدس المحتلتين، خالل 
عام 2022 المنصرم، وأوضح المركز في تقريره السنوي أّن 31 صهيونياً أغلبهم 
من الجنود قتلوا، وأصيب أكثر من 525 آخرين، خالل عام 2022، جراء تنفيذ 
أكثر من 12188 عمال مقاوًما، منها 848 عملية إطالق نار، و37 عملية طعن أو 
محاولة طعن، و18عملية دهس أو محاولة دهس، إضافة لعملية تفجير مزدوجة 
األحد،  أمس  واقتحم مستوطنون متطرفون،  المحتلة.هذا  القدس  في  واحدة وقعت 
المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة االحتالل، 
أفادت دائرة األوقاف االسالمية في القدس، بأن 108 مستوطنين اقتحموا األقصى 
على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا طقوًسا 
تلمودية.وتشهد فترة االقتحامات إخالء قوات االحتالل المنطقة الشرقية للمسجد من 
المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين، ويتعرض األقصى يومًيا عدا 
يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية 
الزماني والمكاني في  التقسيم  ومسائية، ضمن محاوالت االحتالل فرض مخطط 

المسجد.
الحتالل يقتحم عدة قرى يف حمافظة جنني

واقتحمت قوات االحتالل ليلة السبت إلى األحد عدة قرى في محافظة جنين، وقالت 
والطيبة  اقتحمت قرى رمانة وعانين  االحتالل  قوات  إن  لـ"وفا"،  مصادر محلية 
غرب  جنوب  يعبد  بلدة  ومدخل  وطورة  زيد  ونزلة  الطرم  وقرى  جنين،  غرب 

المدينة، وسيرت آلياتها في شوارع تلك القرى، ونصبت حواجز عسكرية.
العادمة،  والمياه  الرشاشة  أسلحتها  بنيران  االحتالل،  بحرية  هاجمت زوارق  كما 
مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة، وأفادت تقارير إعالمية محلية 
مراكب  تجاه  الغاز  وكذلك  الرشاشة  أسلحتهم  نيران  أطلقوا  االحتالل  جنود  بأن 
الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت الهيا شماال، دون 
التبليغ عن إصابات في صفوفهم، وأشار إلى أن بحرية االحتالل فتحت خراطيم 

المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يعد اأبرز موؤ�س�سي "الهيئة الإ�سالمية العليا" يف القد�س

 22عاما على رحيل ال�صيخ عبد احلميد ال�صائح
صادف يوم أمس األحد، الثامن من جانفي 
الشيخ  لرحيل  والعشرين  الثانية  الذكرى 
"الهيئة  مؤسسي  أبرز  السائح،  الحميد  عبد 
احتاللها  بعد  القدس،  في  العليا"  اإلسالمية 
عام 1967؛ وشغل منصب قاضي القضاة 
المجلس  وترأس  الغربية،  الضفة  في 
الوطني الفلسطيني ما بين 1984 و1993، 
واشتهر بلقب "الشيخ األحمر" بسبب مواقفه 
التقدمية.ولد عبد الحميد السائح عام 1907 
المدرسي  تعليمه  وتلقى  نابلس،  مدينة  في 
فيها؛ وبعد أن أنهى دراسته فيها سافر إلى 
القاهرة؛ وحصل على الشهادة العالمية من 
التخصص  شهادة  ثم  الشريف،  األزهر 
إلى  ليعود  الشرعي،  القضاء  مدرسة  من 
فلسطين ويعمل مدرسا للغة العربية والدين 
في عامي  بنابلس  الوطنية  النجاح  كلية  في 
لكتاب  ورئيسا  كاتبا  ثم  و1929؛   1928
ثم  1930؛  عام  الشرعية  نابلس  محكمة 
قاضيا شرعيا في نابلس 1935؛ فسكرتيراً 
عاماً للمجلس اإلسالمي األعلى 1939؛ ثم 
فعضًوا   ،1941 عام  للقدس  شرعيا  قاضيا 
في محكمة االستئناف الشرعية 1946؛ ثم 
عين رئيسا لمحكمة االستئناف الشرعية عام 
اإلسالمي  للمجلس  عاما  أمينا  ثم  1948م؛ 

األعلى في فلسطين.
لمحكمة  رئيسا  عين  1950م  عام  في 
عين  كما  األردن؛  في  الشرعية  االستئناف 

والشؤون  األوقاف  مجلس  في  عضوا 
كلية  مجلس  في  وعضوا  اإلسالمية، 
مجلس  في  وعضوا  عمان؛  في  الشريعة 

إعمار المسجد األقصى.
يونيو  حزيران/  من  الخامس  عدوان  بعد 
بمخالفة  االحتالل  سلطات  اتهم   1967
القوانين الدولية المتعلقة باألراضي الواقعة 
بخرق  اتهمها  كما  االحتالل؛  وطأة  تحت 
والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  حرمة 
مًعا، وتعمدها اإلساءة إلى شعور المسلمين 
مقدساتهم؛  تدنيس  طريق  عن  والمسيحيين 
إبعاده  على  الصهيونية  السلطات  فأقدمت 
أول  ليكون   ،1967 أيلول  من  األول  في 
فلسطيني يبعد عن وطنه بعد احتالل .1967
تسلم أول منصب وزاري في األردن؛ حيث 
عين وزيرا للشؤون الدينية واألماكن المقدسة 
1970/6/27؛  حتى   1968/11/26 في 
لألوقاف  ووزيرا  للقضاة،  قاضيا  عين  ثم 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية مرة أخرى.
في  عقدت  التي  عشرة  السابعة  الدورة  في 
من   الفترة  في  )عمان(  األردنية  العاصمة 
1984م،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و29   22
الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  انتخب رئيسا 
خلفا لخالد الفاهوم؛ وانتخب سليم الزعنون 
ثانيا  نائبا  تيم  ومحمود  للرئيس؛  أوال  نائبا 
للرئيس؛ ومحمد صبيح أمينا للسر؛ واستمر 
رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني حتى عام 

بسبب  السياسي  العمل  اعتزل  إذ  1993؛ 
المجلس  رئاسة  من  واستقال  المرض، 
سليم  لنائبه  المجلس  إدارة  وأوكل  الوطني، 
أنشطة  السائح  الشيخ  مارس  الزعنون.وقد 
متعددة منذ أوائل شبابه؛ فكان من األعضاء 
فرع  المسلمين   الشبان  لجمعية  المؤسسين 
نابلس 1928، ومن أعضاء مؤتمر التسليح 
أعضاء  ومن   ،1931 نابلس  في  المنعقد 

مؤتمر فلسطين األول .1935
بعد إبعاده عن وطنه 1967، عمل على عقد 
المؤتمر الكبير في عمان عام 1968، الذي 

نتج عنه إنشاء لجنة دائمة إلنقاذ القدس.
عاش السائح مناضال وطنيا كرس حياته من 
أجل نصرة الحق الفلسطيني، وحماية القدس 
الشريف من عبث المحتلين، توفي في عمان 
في  ودفن   ،2001 الثاني  كانون   8 بتاريخ 

القدس بناء على وصيته.
2013 منحه رئيس  الثاني  تشرين   22 في 
دولة فلسطين محمود عباس، "وسام نجمة 
لدوره  تقديًرا  العليا؛  الدرجة  من  الشرف" 
الثورة  مراحل  الكبير خالل جميع  الوطني 
الوطني  القرار  على  وحرصه  الفلسطينية، 
مواقفه  خالل  من  المستقل  الفلسطيني 
مكانة  على  الحفاظ  في  وجهوده  وكتاباته، 
شرعيًّا  ممثاًل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
دوره  خالل  من  الفلسطيني  لشعبنا  وحيًدا 

المهم كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فا�ضتقم كما اأمرت 

لقد كانت مدينة القدس “شاهدة” على نموذجين حضاريين، 
يقفان على طرفي نقيض في التعامل مع أعدائهم حين 
حين  المقدسة  المدينة  مع  التعامل  وفي  االنتصار، 
الغزو أو الفتح. فبينما أعمل الصليبيون السيف والقتل 
والتخريب في المدينة وأهلها، حتى استبشع بعٌض منهم 
تخبرنا  التدمير!..  ووحشية  القتلى  وأعداد  الدماء  كثرة 
القدس عن تسامح المسلمين، وعن رحمتهم بالمخالفين 
وعدلهم مع المعتدين.. في فارق شاسع بين حضارتين؛ 
االعتراف  وعدم  والعنف  القسوة  على  إحداهما  تقوم 
من  النقيض  على  الثانية-  وترفع  لألغيار،  حقوق  بأية 
ذلك- شعار األخوة في اإلنسانية والقوامة بالقسط حتى 
ولسنا  النموذجين!  بين  الشقة  أبعد  وما  المخالفين..  مع 
القدس وفي استشهادها على هذين  في استنطاق مدينة 
مؤرخي  كتابات  من  نقتبس  الحضاريين،  النموذجين 
يُتهم  ال  غربي  مستشرق  شهادة  نورد  إنما  المسلمين.. 
لوبون”؛  “غوستاف  وهو  اإلسالمية،  للرؤية  باالنحياز 
الذي سجل في كتابه المهم )حضارة العرب( هذا الفارق 
عها  الجوهري، وهو يصف حال مدينة القدس حين روَّ
الصليبيون؛ على النقيض تماًما من سلوك المسلمين يوم 
فتحها الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وحين 
حررها صالح الدين األيوبي رحمه هللا. يقول “لوبون”: 
القدس، غير  الصليبيين حين دخلوا مدينة  “كان سلوك 
سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النصارى 
حين دخلها منذ بضعة قرون. قال كاهن مدينة لُوبِوي، 

ِريموند داِجيل: حدث ما هو عجيب بين العرب، عندما 
استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها, فقد ُقطعت 
يصيبهم!  أن  يمكن  ما  أقل  هذا  فكان  بعضهم،  رءوس 
القذف  إلى  يُضطرون  فكانوا  بعضهم،  بطون  وبُقرت 
النار،  بأنفسهم من أعلى األسوار، وُحرق بعضهم في 
فكان ذلك بعد عذاب طويل. وكان ال يُرى في شوارع 
العرب  رءوس  من  أكداس  سوى  وميادينها  القدس 
وأيديهم وأرجلهم, فال يمر المرء إال على جثث قتالهم، 
ثم  نالوا”)]1[(.  ما  بعض  يكن سوى  لم  هذا  كل  ولكن 
وهو  “روبرت”،  للكاهن  مؤلمة  شهادة  “لوبون”  ينقل 
أحد الشهود على إبادة عشرة آالف مسلم، ذبًحا، حيث 
في  الدماء  سفك  في  قومنا  أفرط  “لقد  “روبرت”:  قال 
هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا 
كأنها  تسبح  المبتورة  األيدي واألذرع  وهنالك، وكانت 
اتصلت  ما  فإذا  عنها؛  غريبة  بجثث  تتصل  أن  تريد 
الذين  الجنود  وكان  أصلها.  يُعرف  لم  بجسم  ذراع 
المنبعثة  البخار  الملحمة ال يطيقون رائحة  تلك  أحدثوا 
القدس  بكون  يتصل  وفيما  بمشقة”)]2[(.  إال  ذلك  من 
“لوبون”  يبين  اإلسالمي،  والوعي  للضمير  “حارسة” 
أثر تلك الفظائع على واقع المسلمين آنذاك، قائاًل: “هاج 
القدس..  على  الصليبيين  استيالء  من  اإلسالمي  العالم 
وتناسى المسلمون جميع عوامل االنقسام الذي كان َيفت 
منافسته  عن  القاهرة  سلطان  وأْغَضى  عضدهم..  في 
لخليفة بغداد؛ فتبادال السفراء للبحث في عمل ما يجب 

كانت  الكارثة  أن هذه  أي  المصيبة”)]3[(.  تلك  لتالقي 
ويتعالوا على  المسلمون جراحاتهم،  يلملم  أن  في  سبًبا 
خالفاتهم، ويتنبهوا للخطر المحدق بهم جميًعا. أما فيما 
يخص “شهادة مدينة القدس” على سلوك القائد صالح 
“تم  “لوبون”:  فيقول  ًرا،  محرِّ دخلها  حين  فيها،  الدين 
طرد الصليبيين من القدس على يد صالح الدين األيوبي 
أن  بعد  سورية  دخل  الدين  صالح  أن  وذلك  الشهير؛ 
أصبحت مصر وجزيرة العرب والعراق قبضته، وأنه 
وأسره،  دولوزينيان”  “ِغي  األسيف  القدس  ملك  غلب 
واسترد القدس في سنة 1187م. ولم يشأ السلطان صالح 
الصليبيون  فعله  ما  مثل  الصليبيين  في  يفعل  أن  الدين 
على  النصارى  فيبيد  التوحش،  ضروب  من  األولون 
بكرة أبيهم؛ فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم، مانًعا 

سلب شيء منهم”)]4[(.
 وبينما ارتكب الصليبيون عند احتاللهم القدس، جرائم 
الحرمات  على  واعتدوا  اإلنسانية،  جبين  لهم  يندى 
المسيحيين  ممتلكات  حتى  والممتلكات،  والمقدسات 
المنتمين إلى الكنيسة الشرقية؛ كما حولوا قبة الصخرة 
لمصالحهم  األقصى  المسجد  واستعملوا  كنيسة،  إلى 
وجعلوا منه مستودًعا للذخائر، واتخذوا سراديبه إسطباًل 
لحيواناتهم.. بينما كان هذا سلوك الصليبيين؛ فإن صالح 
المؤرخين  جعل  ما  والعفو  التسامح  من  أظهر  الدين 
شوارع  في  جنوده  فنشر  والتقدير؛  بالثناء  يذكرونه 
في  وشرع  والنظام،  األمن  يحفظون  وأحيائها  المدينة 

الصخرة واألقصى  ما بمسجدي  فأزال  الشئون؛  تنظيم 
والغاية  يتناسب  تعميًرا  وعمرهما  نصرانية،  آثار  من 
بإغالق  الدين  أمر صالح  كما  أجلها..  من  أنشئا  التي 
كنيسة القيامة ريثما ينتهي القتال؛ ولما انتهى القتال أمر 
بفتحها، وأتاح للمسيحيين مجال التعبد فيها بحرية)]5[(. 
إذن، مدينة القدس “شاهدة” على االختالف الجذري بين 
الحضارتين اللتين تناوبتا السيطرة عليها.. وعلى سلوك 
أيًضا  الغزاة هناك.. و”شاهدة”  الفاتحين هنا وغطرسة 
على من جعلها واحة للسالم بين الشعوب على اختالف 
وإقصاء  حرب  ساحة  جعلها  ومن  وثقافاتهم،  أديانهم 
وتدمير واستعباد! ولعل ما نراه كل يوم في مدينة القدس 
وما حولها من مدن وبلدات، يبين لنا إلى أي النموذجين 

ينتمي هذا الذي يحصل اآلن..
الحثيث لتكون مدينة  العمل  لنا عن ضرورة   ويكشف 
القدس، كما كانت في فترات كثيرة، مرفأ يأمن الناس 
ذلك  يكون  ولن  وحقوقهم..  ودمائهم  عقائدهم  على  فيه 
والقهر  العنصرية  راية  ال  اإلسالم،  راية  تحت  إال 

والغطرسة.
عادل  ترجمة   ،326 العرب”، ص:  “حضارة   )]1[(  
المصدر   )]2[( 2000م.  األسرة  مكتبة  طبعة  زعيتر، 
 .327 نفسه، ص:  المصدر   )]3[(  .327 نفسه، ص: 
“تاريخ   )]5[(  .329 ص:  نفسه،  المصدر   )]4[(
القدس”، عارف باشا العارف، ص: 74، 78، 79، دار 

المعارف، ط4. باختصار وتصرف.

يقول هللا عز وجل : } فاستقم كما أمرت َوَمن َتاَب َمَعَك 
َتْرَكنُوا  َوال   )112( َبِصيٌر  َتْعَملُوَن  ِبَما  إنَُّه  َتْطَغْوا  َوال 
 ِ هللاَّ ُدوِن  ن  مِّ لَُكم  َوَما  النَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ َظلَُموا  الَِذيَن  إلَى 
االستمرار  قضية   .  ]*[   } تُنَصُروَن  ال  ثُمَّ  أَْولَِياَء  ِمْن 
في االمتثال ألمر هللا )تعالى( في المنشط والمكره من 
القضايا الجوهرية في التصور اإلسالمي ، ومن القضايا 
الجوهرية كذلك في بنية التشريع وأدبياته ، وليس أدل 
على ذلك من وصية هللا )تعالى( لنبيه -صلى هللا عليه 
وسلم- في هذه اآلية وفي غيرها بـ )االستقامة( ، التي 
هي : )المداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي 
تركه(  . وقد قام )عليه الصالة والسالم( بإسداء النصح 
بلزومها لمن سأله عن قول فصل يصلح به جماع أمره 
، حيث جاء في الصحيح : أن سفيان بن عبد هللا )رضي 
هللا عنه( قال : قلت : )يا رسول هللا ، قل لي في اإلسالم 
قواًل ال أسأل عنه أحداً غيرك ، قال : قل : آمنت باهلل 
، ثم استقم( ]1[ . ولنا مع هذه اآليات المباركة الوقفات 
التالية : إن في قوله )جل وعال( } َوال َتْطَغْوا { ، وقوله 
ُكُم النَّاُر { إشارة  : } َوال َتْرَكنُوا إلَى الَِذيَن َظلَُموا َفَتَمسَّ
واضحة إلى ما يعترض سبيل االستقامة من مالبسات 
السّراء والضّراء ، وقد أخبرنا ربنا )جل وعال( أن من 
طبيعة البسط والتمكن استدعاَء البغي والطغيان ، حيث 
ْزَق لِِعَباِدِه لََبَغْوا ِفي  ُ الرِّ قال )سبحانه( : } َولَْو َبَسَط هللاَّ
اأَلْرِض { ]الشورى : 27] . والبغي هو مجاوزة الحد 
، وهو يتجسد في صور متعددة : فبغي القوة :البطش 
بالضعفاء ، وبغي الجاه والنفوذ : الظلم وأكل الحقوق 
شهرة  من  لديه  ما  على  العالم  اعتماد   : العلم  وبغي   ،
ومكانة ؛ مما يدفعه إلى القول بغير دليل ، ورد أقوال 
المخالفين من غير حجة وال برهان ، وطغيان المال : 
التبذير واإلسراف والتوسع الزائد في المتع والمرفهات. 
والعارض الثاني لالستقامة على خالف األول ، حيث 
والضعف  المصلحية  والتطلعات  الطموحات  تدفع 
ومداهنتهم  الظالمين  مصانعة  إلى  الصعبة  والظروف 
وإشعارهم بالرضا عما هم فيه ، واالستفادة من قوتهم 
وتحقيق  األحوال  تحسين  في  متاع  من  لديهم  وما 
في  وااللتزام  االستقامة  طبيعة  أن  مع   … المكاسب 
والضغط   ، والهجر   ، المناصحة  تقتضي  الحال  هذه 
كله  وهذا   ، ذلك  في  التمادي  من  والتحذير   ، األدبي 
أنه  على  دائماً  يبرهن  الشيطان  لكن  ؛  للركون  مناٍف 
على  والتلبيس  الباطل  تزيين  في  مميزة  خبرات  يملك 
الخلق ، فهو ينسيهم أحكاماً ومواعظ وأدبيات ومواقف 
وتجارب ، ويدفع بهم بعيداً عن كل ذلك ! إن االستقامة 
حول  المسلم  تمحور  سوى  ليست  النهائي  التحليل  في 
مبادئه ومعتقداته ، مهما كلف ذلك من عنت ومشقة ، 

ومهما ضيع من فرص ومكاسب .
 وينبغي أن يكون واضحاً : أن المرء إذا أراد أن يعيش 

وفق مبادئه ، ورغب إلى جانب ذلك أن يحقق مصالحه 
إلى الحد األقصى ، فإنه بذلك يحاول الجمع بين نقيضين 
التضحية  من  المواطن  بعض  في  بد  ال  أنه  وسيجد   ،

بأحدهما حتى يستقيم أمر اآلخر .
انتصاراً  يُعّد  المبدأ  المصلحة على حساب  تحقيق  إن   
لشهوة أو مصلحة آنيّة ، أما االنتصار للمبدأ على حساب 
الشعور  من  قمة  على  )التربع(  بمثابة  فإنه  المصلحة 
والثقة  واالنسجام  والحكمة  والنصر  والرضا  بالسعادة 
بالنفس ، وقد أثبتت المبادئ أنها قادرة على أن تكرر 
خلف  الجري  أثبت  كما   ، المرة  تلو  المرة  االنتصار 
الشهوات دون قيد وال رادع أنه يحقق نوعاً من المتع 
يرتد على صاحبه  أن  يفتأ  لكنه ال   ، اآلنيّة  والمكاسب 
بالتدمير الذاتي ، حيث ينمو الظاهر على حساب فساد 
الباطن ، ويتألّف الشكل على حساب ضمور المضمون 
! إن المبدأ أشبه شيء بـ )النظارة( إذا وضعناها على 
المبدأ  ، فصاحب  بلونها  يتلّون  فإن كل شيء   ، أعيننا 

 ، والتقويم  واإلدراك  الرؤية  في  الخاصة  طريقته  له 
على  االستحواذ  على  يتسابقون  الناس  يرى  حين  إنه 
منصب يستغرب من ذلك ، ويترّفع ؛ ألن مبدأه يقول 
له شيئاً آخر غير ما تقوله الغرائز لآلخرين ، وإذا رأى 
؛ ألنه  نفسه  تقززت  الحرام  المال  في  يخبطون  الناس 
التي تنتظر أولئك ، وإذا أصيب  يعلم ضخامة العقوبة 
بمصيبة فإنه يتجلد ويصبر ؛ ألنه يرجو المثوبة عليها 
الناس  اهتمامات  في  النظر  قلّبنا  إذا   . )تعالى(  من هللا 
ومناشطهم اليومية فإن من السهل الوقوف على المحور 
الذي يعلقون عليه توازنهم العام ، ويدورون بالتالي في 
فلكه ، وهناك تشاهد من هّمه األكبر النجاح في عمله 
يتمحور  تشاهد من  كما   ، فيه  والمحافظة على سمعته 
حول المتعة ، فهو يبحث عنها في كل ناٍد وواد ، ومن 
يتمحور حول المال ، فهو يجوب العالم بحثاً عنه ، ومن 
يبحث عن السيطرة والنفوذ ، فهو مستعد ألن يفعل أي 
بين  قليلة  ثلة  .. وتجد  التمكن والتحكم  شيء في سبيل 

وأن   ، هلل  تحيا  أن  استهدفت  البشر  من  الطوفان  هذا 
تبحث عن رضوانه ، ومن ثم : فإنه يمكن تفسير كل 
أنشطتها ومقاصدها في ضوء هذا المحور ، وهذه الثلة 
هي التي أُِمر النبّي – صلى هللا عليه وسلم- أن يفصح 
عن محورها باعتباره رائدها وهاديها : } ُقْل إنَّ َصالِتي 
ال   )162( الَعالَِميَن  َربِّ   ِ هلِلَّ َوَمَماِتي  َوَمْحَياَي  َونُُسِكي 
ُل الُمْسلِِميَن { ]األنعام :  َشِريَك لَُه َوِبَذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ
162 ، 163[ . إن الذين يعلنون الوالء للمبادئ كثيرون 
، بل هم أكثر أهل األرض ، ولكن ال برهان على ذلك 
لدى أكثرهم ، ويمكن أن يقال : إن ألكثر الناس دينين : 
ديناً معلَناً وديناً حقيقيّاً ، وديُن المرء الحقيقي هو الذي 

س حياته من أجله .  يكرِّ
بقوى  حوله  يتمحور  من  يمد  أنه  المبدأ  طبيعة  من  إن 
ولذا   ، الفعلي  رصيده  عن  وخارجة  خارقة  وإمكانات 
أصحاب  عن  إال  تصدر  ال  الجليلة  التضحيات  فإن   :
ألنهم  ؛  للناس  الناس  أنفع  وهم   ، وااللتزام  المبادئ 
يثرون الحياة دون أن يسحبوا من رصيدها الحيوي ، 
التمحور حول   . المكافأة في اآلخرة  ينتظرون  إنهم  إذ 
المبدأ هو الذي يمنح الحياة معنى ، ويجعلها تختلف عن 
حياة السوائم الذليلة التي تحيا من أجل التكاثر ومجرد 
البقاء ! ! المبدأ هو الذي يُضفي على تصرفاتنا االنسجام 
والمنطقية ، ويجعلها واضحة مفهومة . نحن ال ننكر أن 
الظروف الصعبة تُوِهن من سيطرة المبدأ على السلوك 
، لكن تلك الظروف هي التي تمنحنا العالمة الفارقة بين 
أناس تشبّعوا بمبادئهم ؛ حتى اختلطت بدمائهم ولحومهم 
أكثر من تكميل  لهم  بالنسبة  المبادئ  تمثل  ، وأناس ال 
اإلنسان  أن  في  أحد  يماري  ال   .  ]2[ لبشريتهم  شكلي 
لم  ما  والسنن  اآليات  من  الحديث  العصر  في  اكتشف 
 ، الطويل  البشرية  تاريخ  في  معشاره  عشر  يكتشف 
لكن مع هذا فعنصر المخاطرة واإلمكانات المفتوحة ما 
زال قائماً ؛ حيث تتحكم في الظاهرة الواحدة عشرات 
بنتائج  التنبؤ  معها  يصعب  التي  العالقات  من  األلوف 
االجتهادات واألنشطة المختلفة ، وال سيما في القضايا 
الكبرى ، كمصائر األمم والحضارات ، وقضايا التقدم 
والتخلف ، وما تنطوي عليه من تفاعالت وتغيرات ، 
في  االستقامة  نتائج  لنا  قد ضمن  وإن هللا )جل وعال( 
الدنيا واآلخرة ، فهي بوجه من الوجوه وعلى نحو من 
، وإال في صالح اإلنسان ،  األنحاء ال تكون إال خيراً 
ِ يُوِرثَُها َمن  وقد قال هللا )جل وعال( : } إنَّ اأَلْرَض هلِلَّ
َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن { ]األعراف : 128[ ، 
وقوله : } ال َنْسأَلَُك ِرْزقاً نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى 
آَمنُوا  الُقَرى  أَْهَل  أَنَّ  َولَْو  { ]طه : 132[ ، وقوله : } 
َماِء َواأَلْرِض َولَِكن  َن السَّ َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مِّ
بُوا َفأََخْذَناُهم ِبَما َكانُوا َيْكِسبُوَن { ]األعراف : 96[ . َكذَّ
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غنية مقداش أشارت في تصريحات 
"ضيف  ببرنامج  بها  أدلت  خاصة 
األحد:  أمس  اإلذاعي  الصباح" 
سنة  من  األولى  أشهر  العشرة  "في 
من  طناً   60 حجز  جرى  2022؛ 
ورّكزت  المغربي«،  الهندي  القنب 
إنتاج  قنّن  الذي  المخزن  أّن  على 
جرائم  على  يتستر  الهندي،  القنب 

المهربين، ما أفرز اتساع مخططات 
المنظمة، وهو ما  الجريمة  جماعات 

يهّدد أمن الجزائر.
وسّجلت ضيفة األولى أّن المراهقين 
خصوصاً  الصدارة،  في  والشباب 
بعدما صارت الجزائر منطقة عبور 
المغرب،  من  القادم  الهندي  للقنب 
ارتفع  الكوكايين  "استهالك  مضيفة: 

بمئتي من المائة، وذاك غير مفصول 
عن ارتفاعات طالت باقي المهلوسات 

بنحو 100 بالمائة«.
تحقيقات  أّن  على  مقداش  ورّكزت 
صار  االستهالك  أّن  أكدت  ميدانية 
مؤثرات  ضبط  جرى  حيث  مبكراً، 
أّن  إلى  عقلية في االبتدائيات، منبّهًة 
اإلدمان صار تهديداً لألمن والصحة 

العمومية«.
الجزائر  تكبّد  تأكيدها  مقابل  وفي 
استهالك  تفاقم  جّراء  باهظة  فاتورة 
على  المتحدثة  أحالت  السموم، 
قانون  لمراجعة  الحالي  االشتغال 
في  الصادر  المخدرات  من  الوقاية 
المتغيرات  كثرة  وتفرض  2004؛ 

تعديل القانون وتطبيقاته.
"المشروع  المتحدثة:  وأوضحت 
الصيادلة  مسؤولية  يحدد  الحالي 
للضحايا  العالجية  التدابير  ويعزز 
واالجراءات العقابية للمروجين وفق 
"الوقاية  مسترسلة:  عملية"،  ٱليات 
تحصين  وجب  لذا  األساس؛  حجر 
بالفطنة  العائالت  وتحلي  المراهقين؛ 
السلطات  حرص  مع  واليقظة؛ 
العمومية على حماية محيط األطفال 

والفتيان".
حياة �سرتاح

الظواهر  وعشاق  العلماء  يترقب 
"سي/2022  المذنّب  مرور  الفلكية 
األسبوع  هذا  إف("  تي  )زد   3 إي 
المرة  إنها  إذ  الشمس،  من  بالقرب 
وستكون  عام،  ألف   50 منذ  األولى 
المذنّب  هذا  رؤية  اإلمكان  في 
في  المجّردة  بالعين  حديثاً  المكتشف 

نهاية جانفي الجاري.
ويعود اكتشاف هذا الجسم الصخري 
الذي يقدر قطره  والجليدي الصغير، 
مارس  إلى  واحد،  كيلومتر  بنحو 
مسح  برنامج  رصده  وقد   ،2022
الذي  إف«  تي  "زد  الفلكي  السماء 
في  "سامويل-أوشين"  تلسكوب  يدير 
كاليفورنيا  بوالية  بالومار  مرصد 

األميركية.
وُرصد المذنّب لدى مروره في مدار 
حالياً  يتجه  وهو  المشتري،  كوكب 
نحو الشمس وسيصل إلى أقرب نقطة 
له منها في 12 جانفي، وفًقا لحسابات 
علماء الفلك، وقال نيكوالس بيفر من 
مرصد "باريس-بي إس إل"، لوكالة 
السماوي  الجسم  إّن  برس،  فرانس 
من  مسافة  على  ذلك  بعد  سيكون 
من  بالمائة   10 بنحو  أبعد  الشمس 
األرض  كوكب  تفصل  التي  المسافة 

عنها )نحو 150 مليون كيلومتر(.
الشمس،  من  مذنب  يقترب  وعندما 
يتصّعد الجليد الموجود في نواته، أي 

الحالة  إلى  الحالة الصلبة  يتحول من 
من  طوياًل  أثراً  ويترك  الغازيّة، 
وهذا  الشمس،  ضوء  يعكس  الغبار 
الغبار الذي يبدو أشبه بالشعر الالمع 
هو ما ستكون في اإلمكان رؤيته من 
األرض كلما اقتربت مسافة المذنّب.

سطوعه  ذروة  إلى  المذنب  ويصل 
األرض"،  إلى  أقرب  يكون  "عندما 
على ما وّضح أستاذ الفيزياء في معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا توماس برنس، 
إف«،  تي  "زد  لصالح  يعمل  الذي 
أقل  الظاهرة  هذه  ذلك، ستكون  ومع 
المذنّبين  مرور  عليه  كان  مما  إثارة 
و"نيو   ،1997 عام  "هيل-بوب" 
وايز" عام 2020، وهما أكبر بكثير.

وتمكن رؤية النجم بسهولة باستخدام 
المجردة  بالعين  حتى  وربما  منظار، 
خالل قسم من الليل، في حال لم يكن 
السماء  وكانت  قوياً  القمر  إشعاع 

خالية من التلوث الضوئي.
شريحة  أفضل  تكون  أن  ويُرّجح 
زمنية لمشاهدة المذنّب في 21 و22 
فخالل  يليه،  الذي  واألسبوع  جانفي 
هذه الفترة، سيمرُّ المذنب بين كوكبَتي 
و"الدب  األصغر"  "الدب  النجوم 
النصف  إلى  يتجه  أن  قبل  األكبر"، 
الجنوبي للكرة األرضية، ثم يعود إلى 
حدود النظام الشمسي الذي يُعتقد أنه 

مكان وجوده األساسي.
الوكاالت
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الدرك الوطني: 

نداء للجمهور 
بخ�صو�ص انتحال 

مهنة منظمة قانونا 

في  ممثلة  الوطني  الدرك  قيادة  كشفت 
للمجموعة  التابعة  واالتصال  اإلعالم  خلية 
عن  بالجزائر،  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
توجيه نداء للجمهور بخصوص متورط في 

انتحال مهنة منظمة قانونا.
ووفق بيان إعالمي صدر عن ذات المصالح 
أمس األحد فإنه طبقا ألحكام المادة 17 من 
قانون اإلجراءات الجزائية، وعمال بمحتوى 
الجمهورية  وكيل  عن  الصادرة  اإلرسالية 
المجموعة  تنهي  الشراقـة،  محكمة  لدى 
اإلقليمية للدرك الوطني بالجزائر، إلى علم 
كل شخص يكون قد وقع ضحية نصب من 
باديس،  المدعو  ت"  "ف.  المسمى  طرف 
المتابع من أجل تكوين جمعية أشرار لغرض 
في  صفة  بغير  التدخل  لجنحة،  اإلعداد 
وظيفة عسكرية، انتحال مهنة منظمة قانونا 
أو صفة حددت السلطة شروط منحها، سواء 
تعامل معه بصفته شاهدا أو ضحية النصب 
واالحتيال، مع دعوتهم إلى االتصال بمكتب 
محكمة  لدى  الثانية  الغرفة  التحقيق  قاضي 
الشراقة لتقييد شكوى أو اإلدالء بشهادة في 

قضية الحال.
حياة �سرتاح

باأمر من �كيل اجلمهورية

 لدى حمكمة بريكة

فتح حتقيق معمق
 ملعرفة مالب�صات 

حادث مرور بيطام
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمر 
بريكة بوالية باتنة بفتح تحقيق معمق 
المرور  حادث  أسباب  عن  للكشف 
من  أشخاص   8 بحياة  أودى  الذي 
الماضية  الجمعة  مساء  واحدة  عائلة 
ببلدية بيطام، حسب ما ورد في بيان 

لنيابة الجمهورية.
وأج  استلمت  الذي  البيان  في  وجاء 
األحد:  إلى  السبت  ليلة  منه  نسخة 
 3 فقرة   11 المادة  بأحكام  ><عمال 
يعلم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من 
وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة 
يناير   6 بتاريخ  أنه  العام  الرأي 
و10   السابعة  الساعة  على   2023
دقائق ليال وقع حادث مرور جسماني 
خطير على الطريق الوطني رقم 78 
و  وبسكرة  باتنة  واليتي  بين  الرابط 
الشنبوطي(  )قرن  بمنطقة  بالضبط 

ببلدية بيطام’’.
الجمهورية  وكيل  بيان  أضاف  و 
باالنتقال  التاريخ  بذات  ><قمنا   :
مصالح  رفقة  الحادث  ومعاينة 
قمنا  حيث  القضائية،  الضبطية 
عن  أولية  تحريات  بفتح  بتكليفها 
اصطدام  بسبب  كان  الذي  الحادث 
سيارة سياحية كانت قادمة من والية 
بجرار  بيطام  بلدية  نحو  بسكرة 
المعاكس  االتجاه  في  قادم  طريقي 
أشخاص   8 وفاة  إلى  أدى  مما  لها 
السيارة  سائق  وهم  واحدة  عائلة  من 

ومرافقيه السبعة’’.
لدى  الجمهورية  نيابة  أمرت  كما 
سبق  ما  على  بناء  بريكة  محكمة 
المختص  الوطني  الدرك  مصالح 
المعمق  التحقيق  بمواصلة  إقليميا 
الحادث  ومالبسات  ظروف  حول 
وتوقيف سائق الجرار الطريقي وهي 
التحقيق  بالغة مجريات  بأهمية  تتابع 
وسيتم تقديم المتسبب في الحادث فور 
اإلجراءات  واتخاذ  التحقيق  انتهاء 
هذه  لمعالجة  الصارمة  القانونية 

القضية، تضيف ذات الوثيقة.
رقم  القانون  بأن  البيان  ذات  ذكر  و 
حركة  بتنظيم  المتعلق   14/01
المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها 
المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل 
عقوبات  تطبيق  على  ينص  والمتمم 
حوادث  في  المتسببين  على  صارمة 
المرور تصل إلى عقوبة 10 سنوات 
حبسا و مليون دج غرامة إذا ارتكبت 
مركبة  بواسطة  المرور  حوادث 
تابعة ألصناف الوزن الثقيل أو النقل 

الجماعي أو نقل المواد الخطيرة.
حياة �سرتاح

جيجل:

قتيالن يف انحراف 
�صاحنة لرفع القمامة

إثر  مصرعهما  شخصان  لقي 
بدائرة  القمامة  لرفع  شاحنة  انحراف 
حسب  جيجل،  لوالية  التابعة  الميلية 

ما كشفته الحماية المدينة.
لها  بيان  في  المدنية  الحماية  وأكدت 
مرور  حادث  تسجيل  األحد  أمس 
للوزن  شاحنة  إنحراف  في  يتمثل 
لمصالح  تابعة  القمامة  لرفع  الثقيل 
بلدية الميلية، حيث أسفرت الحصيلة 
عين  في  شخصين  وفاة  عن  األولية 
داخل  محصور  وشخص  المكان 

الشاحنة.
حياة �سرتاح

امل�شيلة:

اإ�صعاف واإجالء عائلة 
تعر�صت لت�صمم بغاز 

اأحادي اأك�صيد الكربون
التابعين  المدنية  الحماية  من  عناصر  أسعف 
لوحدات والية المسيلة يوم أمس األحد 5 أفراد 
للتسمم  تعرضوا  واحدة  عائلة  من  ينحدرون 

جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.
أن  األمن  لمصالح  إعالمي  بيان  وأوضح 
و42   6 الساعة  حدود  في  تدخلوا  عناصرهم 
و  اسعاف  اجل  من  األحد  صبيحة  من  دقيقة 
اجالء عائلة تعرضت لحالة تسمم بغاز احادي 
القطب  حي  المسمى  بالمكان  الكربون  اكسيد 
من  العائلة  تتكون  المسيلة،  ببلدية  الحضري 
األب و األم و 03 أوالد تم اسعافهم و نقلهم إلى 

المستشفى لتلقي العالج الالزم.
حياة �سرتاح

مع�شكر:

املجاهد خل�صاري حاج 
م�صطفى يف ذمة اهلل

لخضاري  المجاهد  هللا  رحمة  إلى  انتقل 
بمدينة  األحد  إلى  السبت  ليلة  مصطفى  حاج 
تيغنيف )معسكر( عن عمر ناهز 94 سنة إثر 
مديرية  لدى  أمس  علم  حسبما  صحية،  وعكة 

المجاهدين وذوي الحقوق.
وقد التحق الفقيد الذي ولد سنة 1929 بمنطقة 
)معسكر(،  األبطال  وادي  ببلدية  العبد"  "واد 
 1956 سنة  الوطني  التحرير  جيش  بصفوف 
بالوالية  الرابعة  المنطقة  مستوى  على  وذلك 
ذات  أبرزه  ما  وفق  التاريخية،  الخامسة 

المصدر.
األحد  بعد ظهر  الثرى  الراحل  جثمان  ووري 
بمقبرة بلدية تيغنيف، استنادا إلى نفس المديرية.
حياة �سرتاح

حجز 60 طنا من القنب الهندي المغربي، مقدا�ش: 

 المخــــــزن يت�صتــــــــــر 
على مهربــــي المخدرات

l مراجعة قانون الوقاية من املخدرات اأ�صحى �صرورة
ك�شفت مديرة الوقاية على م�شتوى الديوان الوطني ملكافحة املخدرات �اإدمانها، غنية مقدا�ش، عن حجز 

60 طنًا من القنب املغربي، �اأبرزت اأّن املغرب اأكرب منتج للقنب الهندي يف العامل، يت�شرت على مهّربي 
ال�شموم باأنواعها، م�شرية اإىل ارتفاع ا�شتهالك الكوكايني بـ 200 % يف الع�شرة اأ�شهر الأ�ىل من عام 2022.

مذّنب ميّر قرب ال�صم�ص للمرة الأوىل
 منذ 50 األـــف �صنــة هـــذا الأ�صبوع
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