
 حديث عن ح�ضور 

رئي�سي الفيفا والكاف لحفل االفتتاح

الجزائـــــر تتزين تح�ضيـــــــرا
 النطالق كــــــاأ�س �إفريقيــــــــــا 

لالعبيــــــــــــــن �لمحلييــــــن

محافظ بنك الجزائر ي�سيد 

بمرونة النظام الم�سرفي، ويعلن:

�أزيــــــــد من 60 
مليـ�ر دوالر قيمة 

احتياطـات ال�ضرف 
الجزائريــــــــــــة

اعتبر القرارات المتخذة من 

الرئي�س تبون تاريخية، �سرفة:

2,8 مليـون موظف 
�ستم�سهم �لزيــــادة 
يف �الأجــــــــــــــور

االأطباء العموميون يثمنون قرارات 

الرئي�س المتعلقة بقطاع ال�سحة ويوؤكدون:

"�لتاأ�سيـــــــــ�س الأقطـــــــاب 
عالجيـــة على �لم�ستـــــــوى
05 �لوطنـــــــي بــــات ممكنـــا" 09
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اعتبرتها خيارا ا�ستراتيجيا لتح�سين الم�ستوى المعي�سي للمواطنين

الثالثاء 27 دي�سمرب 2022 املـوافق 04 جمادى الثانية 1444 هـ   ال�سنة العا�سرة        العــــدد:  3104       الثمــــن: 10دج

www.elraed.dz

 نقابات تثمن قر�ر�ت �لرئي�س تبون برفع �الأجور ومنحتي �لتقاعد 

بلجود يعلن خالل تد�سينه خط 

تي�سم�سيلت ـ بوغزول ـ الم�سيلة

م�ساريع جديـدة لخطــوط 
�ل�سكــة �لحديـــدة تربط 
بين هذه �لواليــــــــــات

 �ست�سلم قريبــــــــــــــــــــا

بوخاري يوؤكد اأن الزيادات في االأجور وفاٌء اللتزام الرئي�س وي�سرح

�سنة 2023 تحمل معالم �لذهاب نحو �سناعة حقيقية في �لجز�ئر
03

الوزير االأول ي�سيد بدوره في مرافقة التطور المالي للبالد، ويوؤكد:

 "بنك �لجز�ئــر �ساهم في �لمحافظة 
على قيمة �لدينـــــار �لجز�ئـــري" 
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أكد الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، أن 
قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا هاما 
ضمن االستراتيجية التنموية للجزائر من خالل 

توفير يد عاملة مؤهلة، مبرزا أن الدولة سخرت 
إمكانيات معتبرة لتحسين جودة التكوين وربطه 

بالقطاع االقتصادي، وفي كلمة خالل إشرافه على 
افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات 

المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في 
الوطـن العربي، ذكر بن عبد الرحمان بـ"المكانة 

التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن 
االستراتيجية التنموية لبالدنا، حيث يؤدي دورا 

مزدوجا يتمثل في توفير التكوينات الالزمة لجميع 
الفئات من جهة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة 

لمختلف القطاعات االقتصادية النشطة من جهة 
أخرى".

ولهذا الغرض "تم التأكيد على هذا الجانب في 
خطة عمل الحكومة، بهدف تحسين جودة التكوين 

وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع 
االقتصادي، من خالل تشجيع التكوين عن طريق 

التمهين والتكوين المتواصل للعمال وتطوير 
مجاالت أخرى للتكوين تتسم باالمتياز، بالشراكة 

مع متعاملين اقتصاديين رائدين في مجاالت 
اختصاصاتهم وذات أولوية بالنسبة لالقتصاد 

الوطني"، ولفت في ذات السياق، إلى أن "الدولة 
الجزائرية سخرت بهدف تحقيق ذلك، إمكانيات 
معتبرة ماديا وبشريا"، ويبرز ذلك "من خالل 
شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق 

عددها 1200 مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات 
الخاصة، والتي تستقبل أكثر من نصف مليون 

متربص، متمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثالثة 
المعتمدة )اإلقامي والتمهين وعن بعد("، كما يحوز 

القطاع على "مدونة للشعب والتخصصات في 
مجال التكوين المهني تتشكل من 23 شعبة مهنية 
تضم 495 تخصص مهني قابلة للتحيين والتجديد 

كلما دعت الحاجة، ويعتمد أيضا على مبدأ الشراكة 
مع مختلف القطاعات، من خالل إبرام اتفاقيات 

شراكة تلبي احتياجات هذه القطاعات من التكوينات 
الالزمة".

وبخصوص هذا الحدث الهام، أكد بن عبد الرحمان 
أنه "ينعقد في سياق زمني خاص بالنسبة للجزائر 

التي احتضنت في فترة غير بعيدة القمة الـ31 
لجامعة الدول العربية التي اتخذت شعار )لم الشمل( 

عنوانا لها"، والتي توجت بإعالن الجزائر الذي 

شكل "الوثيقة التي توافق عليها الجميع، لتبرهن 
على وحدة الصف العربي إزاء القضايا المصيرية 
لألمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية"ـ 

وذكر في هذا الشأن، بما تضمنه اإلعالن من تأكيد 
على "ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي 
المشترك لحماية األمن القومي العربي بمفهومه 

الشامل وبكل أبعاده"، مؤكدا حرص الجزائر 
حكومة وشعبا، على "إيالء عناية فائقة لمجمل 
القضايا التي تهم مصلحة المواطن، ومن بينها 

العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البالد 
العربية".

وفي هذا الجانب، أشار الوزير األول إلى األهمية 
التي يحظى بها مجال التعليم والتدريب الفني والمهني 

في أجندة "األلكسو" كونه يشكل "الركيزة األساسية 
لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لجميع الدول 

العربية التي تنشد توفير شروط النماء االقتصادي 
واالجتماعي لشعوبها"، معتبرا أن اختيار عنوان 

"مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق 
الشغل ومستقبل االقتصاد األخضر والرقمنة" الذي 

اعتمده المؤتمر "خير دليل على المقاربة التي 
توليها هذه الهيئة في معالجة العالقة المترابطة 

والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل".
وتهدف هذه الدورة إلى اعتماد خطة التطوير 

الشاملة لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني 
في الوطن العربي وإثراء التجارب الوطنية في 

هذا المجال، وكذا تعزيز المنظومة القانونية 
والبيداغوجية وضمان جودة التدريب والتكوين بما 
يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق العمل عربيا 

ودوليا.

اأبرز الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، اأم�س، 

اأهمية الدور الذي لعبه بنك اجلزائر يف مرافقة 

وتاأطري التطور القت�صادي واملايل للبالد، من خالل 

م�صاهمته يف اإدارة ال�صيا�صة النقدية واملحافظة على 

قيمة الدينار اجلزائري كرمز من رموز الدولة.

اإميان. �س

اوضح الوزير األول ايمن بن عبد الرحمن في كلمة ألقاها 
خالل افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك 
المركزية والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 

لتأسيسه، أوضح بن عبد الرحمان أن "بنك الجزائر الذي 
يعتبر إنشاؤه تكريسا السترجاع االستقالل والسيادة، ولبنة 

في بناء الدولة الوطنية"، يلعب دورا هاما في إدارة السياسة 
النقدية والمحافظة على قيمة الدينار الجزائري كرمز من 

رموز الدولة.
وأضاف أن البنك المركزي الجزائري "حرص منذ تأسيسه، 
على مرافقة وتأطير التطور االقتصادي والمالي للبالد، رغم 

التحديات الكبرى التي واجهها، وهذا بفضل اآلليات التي 
اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في 

كل حقبة من حقب التاريخ االقتصادي للجزائر، من جهة، 
وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته 

وعماله، من جهة أخرى".
وفي هذا السياق،ـ لفت إلى االداء "المتميز" الذي قام به 

بنك الجزائر في ظل جائحة كورونا، و"عبقريته" في توفير 
التمويل الضروري الستمرارية النشاط االقتصادي في هذا 

الظرف، كما "كان بنك الجزائر، بالرغم من االستقاللية 
الكبيرة التي يتمتع بها، حريصا على تكريس التنسيق بين 
السياسة النقدية والسياسة الموازنية، ومرافقة الحكومة في 

القضايا المالية، وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي 
تنجم من حين آلخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات 

البيئة العالمية".
وفي معرض حديثه عن التطور الذي عرفه البنك المركزي 

منذ تأسيسه في 13 ديسمبر 1962، أشار بن عبد الرحمان 
إلى نمو امكانياته البشرية والمادية من 240 موظف من 

بينهم 10 إطارات فقط، موزعين على ست فروع في 
السنوات االولى، إلى 3410 موظف منهم 1255 إطار 

موزعين على  49 فرعا حاليا في انتظار فتح عشر فروع له 
في الواليات الجديدة.

كما أشار إلى تطور الكتلة النقدية من 4.7 مليار دج في 
1964، سنة إنشاء العملة الوطنية إلى 22204 مليار دج 
حاليا، في حين ارتفعت قيمة القروض الموجهة لالقتصاد 

2.5 مليار دج في 1964 إلى نحو 10217 مليار دج حاليا.
وفيما يخص الساحة المصرفية، فإن بنك الجزائر لم يكن 

يشرف غداة االستقالل إال على أربعة بنوك، بينما يبلغ عدد 
البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية 

اليوم 19 بنكا وثمانية مؤسسات مالية، وارتفعت من جانب 
اخر قدرات "دار النقود" التابعة للبنك المركزي على انتاج 
األوراق النقدية، من 20 مليون ورقة نقدية في السنة، إلى 
أكثر من 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون 

قطعة نقدية معدنية في السنة حاليا.
وحول التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية والمالية، 
أكد بن عبد الرحمان أن الرهانات التي تواجه بنك الجزائر 

"كبيرة" السيما في ظل ما تفرزته تكنولوجيا االعالم 
واالتصال من تغيير في الممارسات والسلوك المالي 

والنقدي، ويستدعي ذلك "االنخراط في مسار العصرنة 
واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية، 

وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في 
العالم، ومع ما تقتضيه تحديات التنمية االقتصادية"، وأضاف 

: "إن الحكومة تدرك تمام االدراك بأن أداء االقتصاد ال 
يمكن أن يتحسن إال إذا كان اإلطار المالي والنقدي مالئما 

ومستجيبا الحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة 
النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده 

على أرض الواقع".
ولدى ترحيبه بمشاركة محافظ البنك المركزي لدول غرب 

إفريقيا، جون كلود كاسي برو، في أشغال هذه الندوة، جدد 
الوزير األول دعم الحكومة الكامل لتوسيع شبكة البنوك 
الجزائرية في إفريقيا، "كهدف توليه السلطات العمومية 

األهمية إثباتا للتقارب اإلفريقي وأبعاده بين الجزائر والقارة 
اإلفريقية".

كما دعا الوزير االول، من جهة أخرى، بنك الجزائر إلى 
زيادة الجهود والعمل مع وزارة المالية لتسريع اجراءات 
فتح رأسمال البنوك العمومية، وذلك إلعطاء دفعة جديدة 
الستحداث موارد إضافية في الساحة المصرفية، وتابع 

بالقول: "سنمضي في 2023 قدما في فتح رأسمال بنكين 
عموميين، وننطلق كذلك في بقية البنوك والمؤسسات انشاء 

هللا".

حتيني قانون النقد والقر�س �صي�صاهم يف ال�صتجابة 

ملقت�صيات الإ�صالح القت�صادي

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير األول، أن مراجعة 
قانون النقد والقرض جاءت مواكبة للمستجدات واستجابة 

لمقتضيات اإلصالح االقتصادي المنشود، موضحا في 
كلمته أن "االدراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس 
النظام المصرفي والقائم باإلشراف عليه، هو الذي دفع 

الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى العمل على 
تحيين اإلطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خالل 

مراجعة األمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 
والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بما يسمح بمواكبة 

المستجدات واالستجابة لمقتضيات اإلصالح االقتصادي 
المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات االقتصادية ويضمن 

إطارا معيشيا كريما للمواطن"، كما تهدف هذه المراجعة إلى 
تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، 
وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صالحيات 

جديدة تمكنه من مرافقة التحوالت التي تشهدها البيئة 
المصرفية، إلى جانب توسيع صالحياته في مجال اعتماد 

البنوك االستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، 

والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، 
فضال عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف 

وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
وفي هذا السياق، سيتم من أجل تمكين بنك الجزائر من 

إرساء مهمته المتمثلة في االستقرار المالي، استحداث لجنة 
االستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة االحترازية الكلية وإدارة 

األزمات، وتضمن تعديل هذا القانون ايضا إنشاء لجنة وطنية 
للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع االستراتيجية الوطنية لتطوير 
وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات 

العمومية، بهدف تعزيز التعامالت المصرفية والشمول 
المالي.

ومن شأن هذا التعديل كذلك أن "يسمح باستخدام أدوات 
جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على 

االنتقال عبر قنواتها المعروفة، ويتيح، في ذات الوقت، 
تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع 

خصوصيات العمليات المصرفية، السيما تلك المتعلقة 
بالصيرفة اإلسالمية والتمويل األخضر".

 بنك اجلزائر ي�صعى لعتماد

 الدينار الرقمي اجلزائري

إلى ذلك، أكد الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، سعي 
بنك الجزائر العتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى "الدينار 

الرقمي الجزائري" وذلك في إطار رقمنة المدفوعات، 
موضحا أنه "من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك 

الجزائر، يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى 
اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها 

وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي 
الجزائري"، وأضاف أن "الدينار الرقمي الجزائري" سيشكل 

في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية، الفتا 
في هذا السياق، إلى أنه "في ظل األعمال الرقمية، ستزداد 

الحاجة بال شك إلى تعزيز األمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي 
قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها".

اإميان. �س

الوزير الأول يوؤكد اأهمية دور قطاع التكوين �صمن ال�صرتاتيجية التنموية للبالد

اجلزائر حري�شة على رفع م�شتوى املوارد الب�شرية يف البالد العربية
اأكد الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن، اأم�س، حر�س اجلزائر على العمل على رفع م�صتوى املوارد الب�صرية يف البالد العربية تطبيقا 

ملا ت�صمنه الإعالن املنبثق عن القمة العربية التي احت�صنتها مطلع نوفمرب املنق�صي، م�صيدا بدور قطاع التكوين والتعليم املهنيني من 

خالل توفري يد عاملة موؤهلة، واأكد ت�صخري الدولة لإمكانيات معتربة لتح�صني جودة التكوين وربطه بالقطاع القت�صادي.

الوزير الأول ي�صيد بدوره يف مرافقة التطور املايل للبالد، ويوؤكد:

 "بنك اجلزائر �شاهم يف املحافظة على قيمة الدينار اجلزائري" 

حمافظ بنك اجلزائر ي�صيد مبرونة النظام امل�صريف، ويعلن:

اأزيد من 60 مليار دوالر قيمة احتياطات ال�شرف اجلزائرية
قال محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، إن قيمة احتياطات الصرف 

الجزائرية تجاوزت 60 مليار دوالر، مؤكدا ان النظام المصرفي الجزائري أظهر 
"مرونة كبيرة" رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة 

كورونا وأزمة النفط لسنة 2014.  أوضح محافظ بنك الجزائر في كلمة ألقاها 
أمس، خالل افتتاح اشغال الندوة حول تحديات البنوك المركزية التي نظمها بنك 
الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسه أن "احتياطات الصرف اليوم تفوق 60 
مليار دوالر أمريكي، أي ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات"، 

وأكد المحافظ في كلمته أن النظام المصرفي الجزائري أظهر "مرونة كبيرة" 
رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة كورونا وأزمة النفط 
لسنة 2014، مضيفا أن سنة 2022 شكلت "تحدي جديد" في التحكم في التضخم 
كظاهرة عالمية، حيث ركز البنك المركزي على تبني سياسة نقدية "براغماتية" 
السيما سعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطن في ظل تحقيق ميزان المدفوعات أول فائض له منذ 2014.
اإ. �س/واج



العام  األمين  نوه  الشأن,  هذا  وفي 
أحمد  واالتصال,  اإلعالم  لفدرالية 
بوشارب, في اتصال مع /وأج/ بالقرار 
المتخذ من قبل  المتعلق برفع األجور, 
الرئيس تبون, خالل ترؤسه أمس األحد 
أنه  معتبرا  الوزراء,  لمجلس  اجتماعا 
><قرار شجاع يندرج في إطار تجسيد 
أمام  بها  تعهد  التي   54 الـ  االلتزامات 
رئيسا  انتخابه  قبيل  الجزائري  الشعب 
المتحدث  ذات  للجمهورية".وأبرز 
من  أكثر  في  تبون  الرئيس  تأكيد  أن 
المستوى  تحسين  مناسبة حرصه على 
في  جليا  "ينعكس  للمواطن  المعيشي 
القرارات الجريئة التي يتخذها, آخرها 
تلك المعلن عنها أمس األحد والمتعلقة 

بزيادة الرواتب والمنح".
وفي نفس السياق, اعتبر رئيس االتحاد 
والتكوين,  التربية  لعمال  الوطني 
صادق دزيري, أن القرار في حد ذاته 
أنه  الى  مشيرا  ومهما",   "جريئا  يعد 
2024 السترجاع  سنة  انتظار  "يتعين 
للموظف  الشرائية  القدرة  بين  التوزان 
المتحصل  الرواتب  معدالت  وبين 
األجور  تحسين  أن  عليها".وأضاف 
"يجب  التربية  قطاع  لمنتسبي  بالنسبة 
التعويضات  ملف  فتح  عبر  يمر  أن 
--مثلما  سيشكل  الذي  األمر  والمنح", 
قال-- "إضافة حقيقية" ويكون له "أثرا 
هذا  موظفي  رواتب  على  ملموسا" 

القطاع.
وأكد دزيري بالمناسبة أن قرار رئيس 

هامة  "خطوة  بمثابة  يعد  الجمهورية 
في  العمال,  وتطلعات  آمال  لتحقيق 
على  تنعكس  ملموسة  نتائج  انتظار 
تحسين المستوى المعيشي لجميع فئات 
النقابة  رئيس  رحب  المجتمع".بدوره, 
العمومية,  الصحة  لممارسي  الوطنية 
الكبير  ب"االهتمام  مرابط,  الياس 
البالد  في  العليا  السلطات  توليه  الذي 
وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد 
األوضاع  لتحسين  تبون,  المجيد  عبد 
القطاع",  لعمال  والمهنية  االجتماعية 
معربا عن أمله في أن "تتجسد تعليمات 

الرئيس تبون في أقرب اآلجال".
الجمهورية  رئيس  قرار  وبخصوص 
القوانين  في  النظر  بإعادة  القاضي 
المشكلة  المهنية  الفئات  لكل  األساسية 
الدكتور  أعرب  الصحة,  لقطاع 
مرابط عن امله ان ترقى هذه القوانين 
المراجعة "إلى تطلعات مهنيي القطاع 

من جميع الفئات", معتبرا أن "تحسين 
بمراجعة  مرهون  االجتماعي  الوضع 
الخاص  والقانون  األساسية  القوانين 
النقطة  قيمة  وكذا  والعالوات  بالمنح 
االستداللية ليكون لها تأثير مباشر على 

األجور".
النقابة  رئيس  أشاد  السياق,  ذات  وفي 
الجزائرية للشبه الطبي, غاشي لوناس, 
يعكس  الذي  الجمهورية  رئيس  بقرار 
--مثلما قال-- "اإلرادة القوية للنهوض 
تحسين  خالل  من  الصحة  بقطاع 
الفئات  لكل  االجتماعية  الظروف 
مبرزا  الخدمات",  جودة  وضمان 
إلى  بحاجة  الطبي  شبه  تخصص  أن 
نوعي  تكوين  إلى  للوصول  "مرافقة 
يمكن من بلوغ األهداف المنوطة به". 

رئيس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على  الرواتب  بزيادة  أمر  الجمهورية 
ليتراوح   2024 و   2023 سنتي  مدى 

إلى  دينار   4500 بين  سنويا  مستواها 
وهذا  الرتب,  حسب  دينار   8500
خالل  تقر  التي  الزيادات  يجعل  ما 
-2023-2022( الثالثة  السنوات 
بالمائة.   47 نسبة  إلى  تصل   )2024
وقد أمر برفع الحد األدنى لمنح التقاعد 
إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل 
من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن 
مع  لينسجم  دج  يتقاضى15000  كان 
الحد األدنى لألجور الذي عرف بدوره 
زيادة من 18000 دج إلى 20000 دج 

منذ العام 2021.
وبخصوص منحة البطالة, فقد تم إقرار 
 15000 إلى  ألف   13000 من  رفعها 
باإلضافة  الرسوم,  كل  من  دج صافية 
إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية 
من  استفادتهم  فترة  خالل  للبطالين 
المنحة. وأمر الرئيس الحكومة، بإقرار 
مؤسسات  لخلق  التسهيالت  من  مزيد 
التخصصات،  مختلف  في  اقتصادية 
الذكّي،  االقتصاد  نحو  بالجزائر  تدفع 
بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، 
شريطة أاّل يزيد المسار الزمني إلنشاء 
مستوى  على  اقتصادية،  مؤسسة 
اإلدارة شهًرا واحدا. وفي نفس السياق، 
ضرورة  على  الجمهورية  رئيس  شّدد 
القدرة  مع  األجور،  شبكة  مواءمة 
المستمر  الدعم  مع  ثّم  أوال،  الشرائية 
للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة 
اإلنتاج،  عجلة  ودفع  العمل،  قيمة 

كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.

محمد  الدكتور  والمالي  االقتصادي  الخبير  أكد 
بوخاري، أن القرارات التي جاء بها مجلس الوزراء 
والبطالة  التقاعد  منحة  رفع  رأسها  وعلى  األخير 
وزيادة األجور هي ترجمة إلرادة رئيس الجمهورية 
االجتماعية  الفئات  كل  دعم  في  تبون  المجيد  عبد 
لدى  بوخاري  أوضح  المواطن.  كرامة  وصون 
استضافته أمس ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة 
إلى  ستؤدي  المقررة  الزيادات  أن  األولى  اإلذاعية 
العدالة  باب  من حيث  االجتماعية  األوضاع  تحسين 
بزيادة  االقتصادي  الباب  من  وكذلك  االجتماعية 
الوطني بصفة عامة وتحسين  الحركية في االقتصاد 
أن  ذاته  السياق  في  مبرزا  للمواطن  الشرائية  القدرة 
رئيس الجمهورية يعمل بمفهوم "دعه يعمل دعه يمر" 
ولهذا فهو يقوم دائما بتحسين مناخ العمل عن طريق 

تحرير المبادرة االقتصادية خاصة لدى الشباب.
الجمهورية،  رئيس  وقع  الذي  المالية  قانون  وعن   
بوخاري  محمد  االقتصادي  الخبير  قال  أمس،  أول 
"هناك فرق بين قانون المالية الحالي وقوانين المالية 
السابقة ولكنها مرتبطة مع بعضها البعض وهي تجسد 
فيما  التزاماته خاصة  الجمهورية في  لبرنامج رئيس 

تعلق بالخروج من اقتصاد ريعي بصفة خاصة"
القانون  هذا  إن  بالقول  ذاته  المتحدث  واسترسل   
يكرس مبادئ الحوكمة الراشدة ويحافظ على الطابع 

فإنه  اإلطار  هذا  في  الجزائرية  للدولة  االجتماعي 
دائما »قوانين المالية كانت تحسن من مناخ األعمال 
الرئاسية"  عهدته  من  األولى  السنة  منذ  الجزائر  في 
تعزيز  نحو  العام  التوجه  أن  الصباح  واعتبر ضيف 
قطاعي الفالحة والصناعة من األبواب األساسية من 
النمو  معدالت  وتحسين  األعمال  مناخ  تحسين  حيث 
وكل األرقام تدل على ذلك، فمثال الصادرات خارج 

السنة  دوالر  مليار  قرابة5  إلى  ارتفعت  المحروقات 
الماضية وتجاوزت هذه السنة عتبة 6 مليار كما أن 
وأكد  كذلك.  النمو  ومعدل  ترتفع  الصرف  احتياطات 
نحو  الذهاب  معالم  تحمل   2023 سنة  أن  بوخاري 
صناعة حقيقية في الجزائر خاصة أن قانون االستثمار 
الجديد واضح وشفاف ويسمح بتقييم المشاريع بدون بي
روقراطية.                                          ر.ن
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اعتربتها خيارا ا�شرتاتيجيا لتح�شني امل�شتوى املعي�شي للمواطنني

 نقابات تثمن قرارات الرئي�س تبون 
برفع الأجور ومنحتي التقاعد والبطالة

ثمنت العديد من النقابات العمالية, اأم�س, قرارات رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, املتعلقة بالزيادة يف الأجور ورفع منحتي التقاعد 

والبطالة, معتربة اأن هذه الزيادات من �شاأنها حت�شني امل�شتوى املعي�شي للمواطنني. 

عزيز.ط

رئي�س اجلمهورية ي�ستقبل 
وزير الداخلية ال�سعودي 

الأمري عبد العزيز بن �سعود
وزير  أمس،  تبو،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
عبد  األمير  الملكي،  السمو  صاحب  السعودي  الداخلية 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر 
رئاسة  ديوان  مدير  اللقاء  وحضر  الجمهورية.  رئاسة 
والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  الجمهورية 

العمرانية، إبراهيم مراد.
ع.ط

تن�شيب املجموعة الربملانية

 لل�شداقة اجلزائر-الكامريون

توافق جزائري كامريوين 
حول �سبل معاجلة 

اأهم امللفات الدولية 
أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحسن هاني، 
البرلمانية  المجموعة  المجلس، على تنصيب  أمس، بمقر 
للصداقة “الجزائر-الكاميرون”. بحضور السفير كاميدور 
حميدو نجيمولوح، ونائب مدير إفريقيا الغربية والوسطى 
بالخارج،  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  بوزارة 

فاروق بومعزة.
وأكد أحسن هاني، أن الجزائر والكاميرون يعمالن على 
اإلقليمية،  التحديات  مواجهة  في  الثنائية  الجهود  تنسيق 
المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  بمكافحة  تعلق  ما  خاصة 
غير  والهجرة  العنيف  التطرف  وكذا  للحدود  العابرة 
التجارية  المبادالت  لترقية  يسعيان  أنهما  كما  الشرعية، 
الجزائر  أن  إلى  مشيرا  مستوى،  أعلى  إلى  واالقتصادية 
المتعاملين االقتصاديين  بين  تشجع ظهور شراكة حقيقية 

في البلدين تخدم التنمية والتكامل االقتصادي.
البرلمانيين  البرلماني، فكشف هاني أن  أما على الصعيد 
مطالبون بتطوير عالقات التعاون الثنائي. من خالل إنشاء 
آليات اتصال جديدة وتشجيع المبادالت البرلمانية المتعددة 
الجوانب، سواء السياسية منها أم االقتصادية واالجتماعية 
بالمجاالت  المتعلقة  المعلومات  تبادل  من  والتمكين 
التشريعية والقانونية، السيما في ظل التطورات والتغيرات 

اإلقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف هاني أن الجزائر، تواصل مساهمتها في تكوين 
إطارات دولة الكاميرون. خاصة ما تعلق ببرنامج المنح 
إنشاء  جانب  إلى  والمدني.  العسكري  للتكوين  الدراسية 
الفضاء  بمثابة  تعد  التي  للصداقة  البرلمانية  المجموعات 
تمكين  شانه  من  الذي  والديمقراطي.  الحر  البرلماني 
السياسية.  وانتماءاتهم  توجهاتهم  بمختلف  البرلمانيين 
نظرائهم  مع  اآلراء  وتبادل  والتشاور  الحوار  تعميق  من 

أعضاء مختلف البرلمانات والهيئات التشريعية الدولية.
أن  تدخله،  الكاميرون في  بدوره، كشف سفير جمهورية 
برزت  والكاميرون،  الجزائر  بين  الدبلوماسية  العالقات 
بشكل  الجزائرية  الدولة  ساهمت  حيث   ،1974 سنة  منذ 
مختلف  في  الكاميرونية،  اإلطارات  تكوين  في  كبير 
الطلبة  لفائدة  سنوية  منح  تخصيص  خالل  من  المجاالت 
البلدين،  بين  العالقات  بعمق  أشاد  كما  الكاميرونيين، 
وأثنى على التزام الجزائر بالدفاع عن القضايا العادلة في 
تنصيب  واعتبر  خاص.  بشكل  إفريقيا  وفي  عامة  العالم 
المجموعة البرلمانية للصداقة تعزيزا للشراكة المتينة بين 

البلدين على كل المستويات.
بومعزة  فاروق  الخارجية  الشؤون  وزارة  ممثل  أكد  كما 
القائمة  والتعاون  والتضامن  الصداقة  عالقات  جودة 
الصداقة  أساس  على  القائمة  والكاميرون،  الجزائر  بين 
أعلى  على  الزيارات  تبادل  وكذا  المتبادل  واالحترام 
النظر  بتطابق وجهات  بومعزة  فاروق  ونوه  المستويات. 
ذات  والدولية  اإلقليمية  المسائل  جل  حول  البلدين  بين 
على  والتنسيق  الترشيحات  دعم  وكذا  المشترك  االهتمام 
قصد  والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات  الهيئات  مستوى 
مجابهة مختلف التحديات التي تهدد األمن واالستقرار في 

افريقيا والدفاع عن القضايا العادلة في العالم.
ر.ن

أبو  الوطني,  التحرير  جبهة  لحزب  العام  األمين  أشاد 
المجيد  عبد  الجمهورية,  رئيس  بجهود  بعجي,  الفضل 
ما  خالل  من  السيما  الفالحة,  بقطاع  للنهوض  تبون, 
به  أفاد  ما  حسب   ,2023 لسنة  المالية  قانون  تضمنه 
خالل  أنه  البيان,  ذات  وأضح  للحزب.  بيان  أمس, 

للفالحين  الوطني  لالتحاد  العام  لألمين  بعجي  استقبال 
الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, أشاد خالل هذا اللقاء 
بجهود الرئيس تبون "للنهوض بالقطاع الفالحي خاصة 
خصص  الذي   2023 لسنة  المالية  قانون  في  جاء  ما 

ميزانية معتبرة لقطاع الفالحة".

ونقاش  "إقامة حوار  على  أكد عزم حزبه  وبالمناسبة, 
مع مختلف التنظيمات المهنية بما يخدم المصلحة العامة 
تنمية  "إرساء  في  الفالحة  قطاع  دور  مبرزا  للبالد", 
التي  األوضاع  مع  خاصة  ومستدامة",  شاملة  وطنية 

يعيشها العالم. 

العام  األمين  شدد  المصدر-  ذات  -يضيف  جهته  من 
التحاد الفالحين على أهمية النهوض بهذا القطاع لتحقيق 
االستراتيجية  بالمواد  تعلق  ما  سيما  الغذائي,  األمن 

واسعة االستهالك كالحبوب والحليب.
ع.ط

من خالل ما ت�شمنه قانون املالية ل�شنة 2023

الأفالن ي�سيد بجهود رئي�س اجلمهورية للنهو�س بقطاع الفالحة

اخلبري القت�شادي هواري تيغر�شي يوؤكد

 10 مليار دينار لتغطية الزيادات يف الأجور 
ومنحة البطالة واملتقاعدين خالل 2023

بوخاري يوؤكد اأن الزيادات يف الأجور وفاٌء للتزام الرئي�س وي�شرح

�سنة 2023 حتمل معامل الذهاب نحو �سناعة حقيقية يف اجلزائر

امس،  تيغرسي،  هواري  االقتصادي  الخبير  أكد 
أن قانون المالية لسنة 2023 ، الموقع من طرف 
االجتماعية  المكاسب  سيعزز  الجمهورية  رئيس 
و  تضمنها  التي  المواد  و  النصوص  خالل  من 
و  الشرائية  القدرة  تحسين  إلى  الهادفة  اإلجراءات 

المستوى المعيشي للمواطن .
تيغرسي  أوضح  الوطنية  لإلذاعة  تصريح  وفي 
كبيرة  أرقاما  تضمن  السنة  لهذه  المالية  قانون  أن 
مليار   10 تقريبا  منها  االجتماعي  للدعم  بالنسبة 

خاصة  المرتبطة  متوقعة  غير  للنفقات  بالنسبة 
المتقاعدين  و  البطالة  منحة  و  االستداللية  بالنقطة 
تسوية  تم  التي  التشغيل  قبل  ما  عمال  جانب  إلى 
الخبير  أشار  جهته  ومن   . كليا  تقريبا  وضعيتهم 
اقتصادي عرقوب بوعلي ، إلى ما تضمنه القانون 
االستثمار  لدعم  الرامية  التدابير  من  سلسلة  من 
و  الجزائر   في  االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  و 

مواصلة اإلصالح الجبائي .
ر.ن



ع.ط

وفي بالمناسبة, أكد المندوب الوطني لألمن في 
الطرق, ناصف عبد الحكيم, أن هذه الحملة التي 

ستستمر إلى غاية 21 مارس 2023, تهدف أساسا 
إلى "تحسيس وتوعية المواطنين, السيما مستعملي 

الطرق, إلى االلتزام بقانون المرور والتحلي بالحيطة 
والحذر حفاظا على حياة المسافرين, خاصة في فصل 

الشتاء.«
كما ترمي هذه الحملة التي تتزامن مع اليوم الوطني 

لألمن عبر الطرق المصادف ليوم 26 ديسمبر 
من كل سنة, إلى "التذكير بأهمية السياقة السليمة 

من خالل احترام قانون المرور لتفادي الحوادث", 
--يضيف ذات المتحدث--, مشيرا إلى أنه سيتم في 

نفس اإلطار "تنظيم أبواب مفتوحة بمشاركة مختلف 
الفاعلين, أين ستوزع دعائم مطويات على مستعملي 

الطرق حول خطورة حوادث المرور, إلى جانب 
تنظيم معارض عبر المندوبيات الوالئية لألمن في 

الطرق.«
من جهته, أكد الرائد طيف بولحية, مسؤول بقسم 

الطرقات بقيادة الدرك الوطني على أهمية المشاركة 
في هذه الحملة التحسيسية من أجل "توعية المواطنين 

بضرورة احترام قانون المرور وااللتزام بمبادئ 
السالمة المرورية", مبرزا مساعي الدرك الوطني 

للتقليص من حوادث المرور من خالل المشاركة في 
العمل التحسيسي والتوعوي, وكذا من خالل التطبيق 

الصارم للقانون لردع مخالفي قانون المرور.
وبدوره, أكد رئيس مكتب الوقاية المرورية بمديرية 

األمن العمومي بالمديرية العامة لألمن الوطني, 
صديقي محمد, على "أهمية تنظيم هذه الحملة في 
هذه الفترة بالذات التي تعرف تقلبات في األحوال 

الجوية تتسبب في ارتفاع حوادث المرور", مرجعا 
األسباب الرئيسية لذلك إلى "العنصر البشري الذي ال 
يحترم قانون المرور بارتكابه عدة مخالفات, من بينها 

التجاوز الخطير واإلفراط في السرعة.«
من جانبه, أكد المالزم األول, أرزقي نايت براهم, 
مسؤول الطرقات بالمديرية العامة للحماية المدنية, 
على أهمية تنظيم هذه الحملة التوعوية لمستعملي 

الطريق على مستوى محطة المسافرين بالخروبة من 
أجل "التبليغ وغرس ثقافة مرورية لدى الموطنين 

والسائقين للتقليص من حوادث المرور", مشيرا 
إلى أنه تم بالمناسبة "التعريف بمختلف األجهزة 

المستعملة إلنقاذ الجرحى والتكفل بالضحايا.«

يرتقب �أن يتم خالل �ل�سنة �لقادمة ربط 48 �ألف م�ستثمرة فالحية 

عرب �لوطن بالكهرباء, ح�سبما ح�سبما �فاد به �أم�س بق�سنطينة �لناطق 

�لر�سمي ملجمع �سونلغاز, خليل هدنة.

ع.ط

وأوضح ذات المسؤول خالل لقاء جهوي جمع 17 مديرية والئية للتوزيع 
للسونلغاز عبر تقنية التحاضر المرئي بحضور المجتمع المدني و الجمعيات 
الفاعلة في المجال, أن "هذه العملية برمج انجازها تدريجيا على مدار السنة 

وستتكفل أساسا بالمستثمرات الفالحية المتخصصة في الزراعات االستيراتيجية". 
وذكر ذات المصدر أن "عملية ربط المستثمرات الفالحية بالكهرباء عرفت تقدما 
كبيرا يترجم من خالل ربط 30 ألف مستثمرة فالحية عبر الوطن بالكهرباء الى 

غاية نهاية السنة الجارية".
وفي مجال نشاط مؤسسة سونلغاز, أشار المصدر ذاته الى أنه تم برسم العام 
2022 ربط أزيد من 319 الف مسكن بالكهرباء والغاز فضال عن ربط 50 

منطقه نشاط ومنطقة صناعية بالكهرباء والغاز.
وبهدف تحسين نوعية و استمرارية التزويد بالطاقة, أكد السيد هدنة أنه تم 

تخصيص غالف مالي منذ سنة 2021 يقدر ب 230 مليار دج بهدف رفع القدرة 
اإلنتاجية و دعم شبكة النقل و التوزيع.ورغم هذه المجهودات, يبقى المجمع, 

حسب هدنة, يسجل إشكاليات من بينها ديون المؤسسة على عاتق الزبائن والتي 
بلغت الى غاية نهاية سبتمبر الماضي 142 مليار دج كما سجل المجمع 5759 

حالة تعدي على المنشأت الغازية والكهربائية.

�أكد مهنيون و مو�طنون بوالية تي�سم�سيلت 

�أن خط �ل�سكة �حلديدية تي�سم�سيلت-

بوغزول)�ملدية(-�مل�سيلة �لذي دخل حيز 

�خلدمة �أم�س يعد مك�سبا هاما من �ساأنه �مل�ساهمة  

يف حتقيق �لتنمية �القت�سادية للمنطقة.

ر.ن

وقال في هذا الصدد رئيس الغرفة الوالئية الفالحية 
علي قادة، إن هذا الخط الجديد للسكة الحديدية سيكون 

له "األثر االيجابي" في مجال التنمية االقتصادية 
للوالية بالنظر لكونه سيساهم في استقطاب مستثمرين 
وكذا خلق حركية في مجال نقل وتسويق المنتوجات 
الفالحية المحلية خارج المنطقة.وثمن ذات المتحدث 

"جهود الدولة في تجسيد مثل هذه المشاريع 
اإلستراتيجية التي تساهم في فك العزلة عن الواليات 

الداخلية ومنها تيسمسيلت".
ومن جهته أشار رئيس المكتب الوالئي التحاد التجار 

والحرفيين الجزائريين محروق بن يحيى بأن "هذا 
الخط انتظره سكان الوالية لعدة سنوات وها هو 

اآلن يجسد فعليا ويدخل حيز التشغيل", معتبرا بأنه 
"سيساهم بدون شك في تحقيق تنمية اقتصادية من 

خالل خلق حركية تجارية واقتصادية بالجهة".
كما أبرز رابح بن شرقي وهو أستاذ بثانوية "محمد 

بونعامة" لتيسمسيلت بأن هذا الخط سيساهم في 
تحريك عجلة التنمية االقتصادية من خالل خلق 

أنشطة تجارية السيما بعاصمة الوالية فضال على فك 
العزلة.

وقال إسماعيل مقراني وهو صاحب محل تجاري 
بمدينة تيسمسيلت، إن خط السكة الحديدية تيسمسيلت 
ـ بوغزول ـ المسيلة  "هو بمثابة حلم سكان المنطقة 
منذ سنوات طويلة وقد تحقق اليوم بفضل مجهودات 

الدولة الرامية لتنمية الوالية وفك العزلة عنها".
واعتبر محمد زيان وهو حرفي ينشط في مجال 
صناعة الجبس الفني بأن هذا الخط سيعطي آفاقا 

واعدة للحرفيين بالوالية من خالل استحداث فضاءات 
لتسويق منتوجاتهم على مستوى محطة القطارات 

الرئيسية لتيسمسيلت.
ويرى هواري دقي صاحب مصنع لحديد البناء 

بتيسمسيلت بأن هذا االنجاز سيتيح للمتعاملين 
االقتصاديين الناشطين بالوالية استغالل قطارات نقل 

البضائع لنقل مواد مصنعة على غرار حديد البناء 
إلى مدن أخرى منها بوغزول والمسيلة مما يمكن من 

خلق حركية اقتصادية بالمنطقة.
ومن جهته أكد األستاذ بجامعة تيسمسيلت عبد المالك 

رضا لوكالة الجزائرية، بأن "مشروع خط السكة 
الحديدية تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة يعتبر سبيال 

منتظرا لتحقيق إقلنباء االع اقتصادي بالوالية فضال 
على مساهمته في امتصاص البطالة من خالل 

استحداث مناصب شغل دائمة إلى جانب أهميته في 
استقطاب مشاريع إستراتيجية أخرى واستثمارات 

عمومية وخاصة".
ويذكر أن وزير النقل كمال بلجود أشرف أمس على 

تدشين خط السكة الحديدية تيسمسيلت ـ بوغزول ـ 
المسيلة الممتد على مسافة 290 كلم وذلك بحضور 
وزراء األشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية 

لخضر رخروخ واالتصال محمد بوسليماني والتجارة 
وترقية الصادرات كمال رزيق.

�س.زمو�س
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 لت�سجيع �لطلبة

 على �لعمل �لتطوعي

 التوقيع على اتفاقية 
بني وزارة التعليم العايل 

والهالل الأحمر اجلزائري 
تم أمس التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي والهالل األحمر الجزائري بهدف تشجيع الطلبة على 
العمل التطوعي والمشاركة في الدورات التكوينية الخاصة 

باإلسعافات األولية.
كما تهدف هذه االتفاقية التي وقع عليها األمين العام للوزارة, 

عبد الحكيم بن تليس, ورئيسة الهالل األحمر الجزائري, 
ابتسام حمالوي, بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, 

كمال بداري, إلى حث الطلبة على المشاركة في التكوين في 
االسعافات األولية والبرامج التي سطرها الهالل تحت شعار 

"جامعة مواطنة".
وبهذه المناسبة, أوضح بداري أن التوقيع على مثل هذه 

االتفاقيات يثبت أن الجامعة الجزائرية هي "جامعة مواطنة 
تساهم دوما في العمل من أجل تحسين محيطها االجتماعي 

واالقتصادي". من جهتها, أبرزت حمالوي دور الطالب 
في خدمة محيطه ومجتمعه وكذا مساهمته في تحقيق التنمية 
المستدامة, مؤكدة على أهمية تجسيد شعار "جامعة مواطنة" 

على أرض الواقع بما يعود بالمنفعة على المواطن.
ع.ط

�ملوؤمتر �لعربي �لثالث لوزر�ء �لتعليم 

و�لتدريب �لفني:

  الدعوة اىل النهو�ض
  بالقطاع لتحقيق

 املواءمة مع �سوق العمل
توجت أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن 

التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي الذي اختتمت 
أشغاله أمس بالجزائر العاصمة, بتوصيات تمحورت حول 
ضرورة النهوض بهذا القطاع لجعله يتماشى مع مستجدات 

سوق العمل على المستويين االقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد, أوصى المشاركون بضرورة مواكبة ميدان 
التعليم والتدريب الفني والمهني للتحول الرقمي الحاصل في 
العالم مع تحيين المناهج وفق المواصفات والمعايير العالمية 

للرفع من قابلية تشغيل خريجي هذا القطاع، كما تضمنت 
التوصيات الدعوة إلى "تضمين مفاهيم االقتصاد األخضر في 

مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني، إلى جانب اعتماد آليات 
لدعم مشاريع الشباب المؤهل, فضال عن تطوير البنى التحتية 

للقطاع".
واقترح المشاركون أيضا إنشاء منصة إلكترونية في التعليم 

والتدريب الفني والمهني لتكون بمثابة "حاضنة رقمية 
تحفز على االبداع واالبتكار" مع وضع "دليل استرشادي 
للمصطلحات الخاصة بالتعليم والتدريب الفني والمهني".

من جهة أخرى, توجت أشغال هذا المؤتمر بـ"بيان الجزائر" 
الذي تضمن تسعة بنود من بينها ضرورة "تعزيز البحث 
التطبيقي واالبتكار لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني 

والمهني في الوطن العربي" مع العمل على "ضمان تكافؤ 
فرص التعليم والتدريب الفني والمهني لمختلف شرائح المجتمع 

في الدول العربية".
وتم أيضا إبراز أهمية "تشجيع تبادل التجارب بين الدول 

العربية واستحداث آليات لترقيتها وتعزيز منتجات االقتصاد 
األخضر في الوطن العربي".وبالمناسبة, كشف وزير التكوين 

والتعليم المهنيين, ياسين ميرابي, في تصريح للصحافة، أن 
العمل جار إلنشاء معهد إفريقي للتكوين المهني في الجزائر 

بطاقة استيعاب تفوق 600 متربص.
ع.ط

وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بجنحة 

�إ�ساءة ��ستغالل �ملن�سب 

 التما�ض 7 �سنوات حب�سا نافذا 
يف حق املت�سرف الداري ملجّمع “كيا“ 
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب االقتصادي والمالي 

بسيدي امحمد بالعاصمة. تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا 
و100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتصرف االداري، المدعو 
“ق.ق.ك ” لمجمع “ڨلوبال ڨروب” لمالكه رجل األعمال حسان 

عرباوي إلنتاج سيارات كيا ”بالجزائر وذلك لمتابعته في 
تهم فساد. هذا بعدما تم تعيينه من طرف المحكمة كمتصرف 
إداري، حيث قام بالتصرف في األموال والممتلكات التابعة 

لمجمع ڨلوبال محل المصادرة، بحكم قضائي ممهور بصيغة 
تنفيذية بطريقة غير قانونية وقام بالتصرف فيه خدمة لمصالحه 

الخاصة .
المتهم وأثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهم ثقيلة 

تتعلق بجنحة إساءة استغالل المنصب على نحو يخرق القوانين 
والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة ومنح مزايا غير 

مستحقة والتبديد العمدي للمال العام و مخالفة االحكام التشريعية 
و التنظيمية، حيث أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيال. 

وصرح انه سبق له وأن تقلد عدة مناصب كمدير انجازات مدير 
عام لشركة لوجستيك. ومدير عام لشركة ترافو كوفيا ومدير 
عام لشركة باتيميكال. وانه تم تعيينه كمتصرف اداري لجمع 

ڨلوبال يوم 22 ديسمبر.
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن السيارات التي قام ببيعها 

بطريقة غير قانونية. وبدون احترام مبدا الشفافية وعدم قيام 
عملية البيع بالمزاد العني ونشر ذلك في الجريدة. وعن شراء 

العجالت المطاطية بطريقة غير قانونية. اجاب المتهم انه 
سبق وان قام بفتح حسابات في بنوك عمومية من اجل تسديد 

الديون. وقام ببيع 30 سيارة للعمال و باقي السيارات تم بيعهم 
لالطارات.وعن قيامه بالمعاملة التفضيلية لشركة خاصة و 

منحها استشارات بطريقة غير قانونية، أنكر المتهم ذلك، وأكد 
ان لديه لجان هم من كانوا يقومون بذلك.

ر.ن

نظمتها �ملندوبية �لوطنية لالأمن يف �لطرق 

 اإطالق حملة حت�سي�سية 
وطنية للوقاية من حوادث املرور

مت �إطالق �أم�س على م�ستوى حمطة خروبة للم�سافرين باجلز�ئر �لعا�سمة, حملة وطنية حت�سي�سية 

توعوية للوقاية من حو�دث �ملرور, نظمتها �ملندوبية �لوطنية لالأمن يف �لطرق.

خط �ل�سكة �حلديدية تي�سم�سيلت-بوغزول-�مل�سيلة :

مك�سب هام ل�سالح التنمية القت�سادية لولية تي�سم�سيلت

�لناطق �لر�سمي ملجمع �سونلغاز ي�سرح

نحو ربط 48 األف م�ستثمرة فالحيه بال�سبكة الكهربائية يف �سنة 2023



اإلذاعية  القناة  بثته  تصريح  وفي 
أن  لعور  صالح  أوضح  األولى، 
في  نوعية  قفزة  سيعطي  القرار 
للمريض  العالجي  المسار  تسهيل 
سيوجه  أين  بدقة  سيعرف  بحيث 
وفي  يلزمه  عالج  وأي  المريض 
العالج وتكفل  أي مصلحة سيتلقى 

بهذا المريض.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد 
وأوامره  توجيهاته  أسدى  قد  تبون 
بشأن  األخير  الوزراء  مجلس  في 

لتحفيز  الصحي  القطاع  وضع 
خالل  من  الطبيين  وشبه  األطباء 
المهنية واالجتماعية  خلق األجواء 
في  مهامهم  ليمارسوا  الُمثلى، 
على  يساعد  تام،  نفسي  ارتياح 
المهني.  للواجب  أفضَل  أداٍء 
وأمر بضرورة إعادة تأهيل مهني 
خالل  من  الطبيين،  شبه  لألعوان 
إدماجهم،  بهدف  تكوينية،  دورات 
اإلدارية  الترقيات  آلية  ضمن 
في  النظر  إعادة  وكذا  والمهنية 

الفئات  لكل  األساسية  القوانين 
الصحة.  لقطاع  المشّكلة  المهنية 
كما وجه رئيس الجمهورية بترقية 
االستشفائية  الرعاية  وعصرنة 
نوعية  وفق  الصحية،  والخدمات 
عمل  نظام  واستحداث  موحدة 
داخلي للمستشفيات، يسمح بمتابعة 
الطبية عبر كل  للملفات  إلكترونية 
وتخفيفا  المريض،  مسارات عالج 
فضال  األطباء،  على  للضغط 
اإلداري  التسيير  بين  الفصل  عن 

تخصص  نحو  والتوجه،  والطبي 
عالج  أقطاب  لخلق  المستشفيات 
على  الضغط  تخفيف  على  تساعد 
أعطى  كما  وطنيا.  المستشفيات 
بتدعيم  تعليمات  تبون  الرئيس 
توجه المستشفيات نحو التخصص 
دولية  مستشفيات  مع  عقود  بإبرام 
العمليات  إلجراء  متخصصة، 
الجراحية بالجزائر، بناء على عدد 
المستعصية  الَمرضية  الحاالت 

التي تتطلب رعاية خاصة.

أمس  بلجود،  كمال  النقل،  وزير  كشف 
بتيسمسيلت، بأنه سوف يتم إعادة بعث مشروع 
على  تيارت  ـ  تيسمسيلت  الحديدية  السكة  خط 
مسافة 63 كلم داعيا المتعاملين االقتصاديين الى 
الهضاب  بمناطق  الواقعة  المدن  في  االستثمار 
بخطوط  تعززت  باعتبارها  والجنوب  العليا 

للسكك الحديدية.
على  صحفي  لقاء  خالل  الوزير،  وأوضح 
هامش إشرافه على تدشين خط السكة الحديدية 
بحضور  المسيلة،  ـ  بوغزول  ـ  تيسمسيلت 
والمنشآت  والري  العمومية  األشغال  وزراء 
محمد  واالتصال،  رخروخ  لخضر  القاعدية، 
كمال  الصادرات،  وترقية  والتجارة  بوسليماني 
لخط  المتبقي  بالشطر  يتعلق  "فيما  أنه  رزيق، 
السكة الحديدية تيسمسيلت ـ تيارت على مسافة 
تم  بعدما  وذلك  بعثه  إعادة  يتم  كلم، سوف   63
كانت  التي  الخاصة  المؤسسة  مع  العقد  فسخ 
بلجود  أبرز  كما  بتجسيده".  مكلفة  السابق  في 
أن خط السكة الحديدية تيارت ـ سعيدة، الممتد 
على طول يقدر بحوالي 140 كلم، يعرف حاليا 
أشغال "جد متقدمة تقارب 90 بالمائة"، مضيفا 
بأنه يتبقى من هذا المشروع انجاز شطر بطول 
حوالي 9 كلم. وأشار الوزير الى أنه ضمن خط 
الهضاب العليا للسكك الحديدية، الذي يمتد من 
مدينة تبسة إلى والية سيدي بلعباس، تم وضع 
حيز الخدمة شطر يربط بين مدينة تبسة وعين 
مليلة )أم البواقي( مرورا بعين توتة إلى المسيلة 
يضاف  كلم،   520 بحوالي  تقدر  مسافة  على 
المسيلة على  ـ  بوغزول  ـ  تيسمسيلت  إليه خط 
عن  األول  المسؤول  وأشار  كلم.   290 مسافة 
القطاع أيضا إلى أنه ضمن خط الهضاب العليا 

سعيدة-سيدي  الحديدية  السكة  خط  كذلك  وضع 
بلعباس على مسافة 120 كلم. ويربط خط السكة 
الحديدية للهضاب العليا حوالي 11 والية ويمس 
وزير  يضيف  المناطق،  بهذه  نسمة  ماليين   8
الحديدية  السكة  خط  "وجود  إلى  مشيرا  النقل، 
كلم   2.000 حوالي  مسافة  على  شمال-جنوب 
لهاته  تقاطع  مكان  بوغزول  مدينة  تعتبر  حيث 
الخطوط". ومن جهة أخرى، أكد بلجود أن خط 
السكة الحديدية تيسمسيلت ـ بوغزول ـ المسيلة 
كبيرة  بفائدة  وسيرجع  عظيما  "انجازا  يعد 
االقتصادية  الناحيتين  من  تيسمسيلت  لوالية 
واالجتماعية". ومن جهته، أشار وزير التجارة 
أن خط  إلى  رزيق،  كمال  الصادرات،  وترقية 
السكة الحديدية تيسمسيلت ـ بوغزول ـ المسيلة 
الوطني  لالقتصاد  ايجابية  "إضافة  يعتبر 
ومكتسبا لألنشطة التجارية والفالحية بالمناطق 
التي يعبرها من خالل نقل البضائع والمنتوجات 

الفالحية كالحبوب.«
م�سروع هام �سي�ساهم يف فك العزلة 

وتن�سيط احلركة التجارية واالقت�سادية

الحديدية  السكة  خط  تدشين  أمس  تم  وقد 
تيسمسيلت ـ بوغزول )المدية( ـ المسيلة الممتد 
على طول 290 كلم. وقد انطلق الوفد الوزاري 
في أول رحلة عبر هذا الخط الجديد من المحطة 
باتجاه  تيسمسيلت  لمدينة  للقطارات  الرئيسية 
ويعد  بوغزول.  مدينة  بمحطة  مرورا  المسيلة 
والمنجز  والبضائع  المسافرين  لنقل  الخط  هذا 
من طرف مؤسسات عمومية وطنية شطرا من 
البرنامج  ضمن  ويندرج  العليا  الهضاب  خط 
على  تشرف  الذي  الحديدية،  للسكك  الوطني 
ومتابعة  للدراسات  الوطنية  الوكالة  تجسيده 

انجاز االستثمارات في السكك الحديدية. ويشمل 
وتيسمسيلت على  بوغزول  بين  الرابط  المقطع 
الحديدية  للسكة  جسرا   21 كلم،   139 مسافة 
مع  تقاطعها  إلغاء  بغية  للطرقات  جسرا  و44 
شبكة السكة الحديدية فضال على انجاز منشآت 
بين  الرابط  المقطع  ويتضمن  والحماية.  الدعم 
أربع  انجاز  كلم(   151( وبوغزول  المسيلة 
تحتضن  التي  )المدية(،  ببوغزول  محطات 
المحطة الرئيسية وببوطي السايح وعين الحجل 
انجاز  على  فضال  المسيلة  ومدينة  )المسيلة( 
مركزين لصيانة القاطرات ببوغزول والمسيلة، 
الخط  نفس  تم ضمن  كما  الوكالة.  ذات  حسب 
انجاز 38 معبرا علويا إضافة إلى معابر سفلية 
لتنقل المواشي باعتباره يمر على مناطق سهبية 
رعوية، وفق ذات المصدر، الذي ذكر أن هذا 
بوغزول  من  بالتنقل  للمسافرين  يسمح  الخط 
و15  ساعة   1 تتعدى  ال  مدة  في  المسيلة  إلى 
لتيسمسيلت  الرئيسية  المحطة  وتتوفر  دقيقة. 
المنجزة بتصاميم عصرية على جميع المرافق 
فضاءات  من  المسافرين  لراحة  الضرورية 
تجهيزات  عن  فضال  خدماتية  ومرافق  تجارية 
مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة ومصاعد 
كهربائية إضافة إلى مواقف لسيارات ومساحات 
لصيانة  ورشة  أيضا  تضم  كما  خضراء. 
تصل  الذي  الخط  هذا  شأن  ومن  القطارات. 
الساعة  في  كلم   160 إلى  به  القطارات  سرعة 
تيسمسيلت  والية  عن  العزلة  فك  في  اإلسهام 
وخلق  واالقتصادية  التجارية  الحركة  وتنشيط 
مناخ مالئم لجذب االستثمارات بالمنطقة وتوفير 

مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
�ش.زمو�ش
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االأطباء العموميون يثمنون قرارات

 الرئي�ش املتعلقة بقطاع ال�سحة ويوؤكدون:

«التاأ�سي�س لأقطاب عالجية 
على امل�ستوى الوطني بات ممكنا»

اأكد اأم�ش رئي�ش النقابة الوطنية لالأطباء العموميني، عبد احلميد �سالح لعور اأن قرار رئي�ش اجلمهورية املتعلق بالقوانني االأ�سا�سية 

لكل الفئات املهنية امل�سّكلة لقطاع ال�سحة وترقية وع�سرنة الرعاية اال�ست�سفائية واخلدمات ال�سحية، مهم جدا و�سي�سمح بوجود 

اأقطاب عالجية على امل�ستوى الوطني متّكن املري�ش من تلقي العالج املنا�سب يف اأي مكان يكون موجود به.

�ش.زمو�ش

خالل حديثه عن م�ساهمة قطاع التكوين 

املهني يف �سوق العمالة يف الوطن العربي

مرابي يدعو ل�ست�سراف
 مهن امل�ستقبل 

دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي أمس بالجزائر العاصمة 
الفني  والتدريب  التعليم  قطاع  لتطوير  شاملة  خطة  إعداد  ضرورة  إلى 

والمهني في الوطن العربي واستشراف مهن المستقبل.
والقيادات  للوزراء   3 الـ  المؤتمر  افتتاح  بمناسبة  ألقاها  كلمة  وخالل 
المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، أوضح 
مساهمة  آليات  تدعيم  "شأنها  من  الشاملة  الخطة  هذه  إعداد  أن  مرابي 
القطاع في سوق العمالة في الوطن العربي وجذب مختلف فئات المجتمع 
أهمية  أبرز  كما  الواعدة".  المستقبل  مهن  واستشراف  القطاع  هذا  نحو 
تطوير  للدراسات من شأنها  استراتيجي إلنشاء مؤسسة  "إدراج تخطيط 
أن "مواءمة هذا  إلى  والمهني"، مشيرا  الفني  والتدريب  التعليم  مجاالت 
القطاع مع سوق الشغل واستشراف مستقبل االقتصاد األخضر والرقمنة 
العالمي  المستوى  على  التنمية  اقتصاد  في  عليها  يعتمد  نموذجان  يعدان 
وذلك لدورهما في تحسين الرفاه البشري واإلنصاف االجتماعي وتحقيق 
الجزائر  استجابة  أن  على  الوزير  شدد  وبالمناسبة،  المستدامة".  التنمية 
تم  الذي  العربي  العمل  تكريس  في  رغبتها  "يعكس  المؤتمر  هذا  لتنظيم 
القمة  في  العربية، السيما  الدول  مواثيق جامعة  في مختلف  له  التأسيس 
األخيرة المنعقدة في الجزائر غرة شهر نوفمبر الفارط". وذكر مرابي في 
هذا السياق، أن إعالن الجزائر المنبثق عن هذه القمة أكد على "ضرورة 
بمفهومه  العربي  القومي  األمن  لحماية  المشترك  العربي  العمل  تعزيز 
الشامل وكذا االلتزام بالمضي قدما في مسار تدعيمه وعصرنته والرقي 

به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية.«
والعلوم  الثقافة  و  للتربية  العربية  للمنظمة  العام  المدير  أكد  جهته،  من 
)األلكسو(, محمد ولد عمر, أن عقد هذا المؤتمر يمثل "لحظة فارقة في 
تعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة جهود المنظمة للنهوض بالتعليق 
التنمية".  تعليم  باعتباره  بمكانته  واالرتقاء  والمهني  الفني  والتدريب 
وبالمناسبة، ثمن "دعم الجزائر المستمر للجهود التي تبذلها منظمة األلكسو 
من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتطويرها"، 
دعمه  إزاء  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  لرئيس  "امتنانه"  عن  معربا 

للمنظمة.
�ش.زمو�ش

اعترب القرارات املتخذة 

من الرئي�ش تبون تاريخية، �سرفة:

 2,8مليون موظف �ستم�سهم 
الزيادة يف الأجور 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، يوسف شرفة، مساء 
أمس األول أن الزيادات المعتبرة في األجور التي أقرها رئيس الجمهورية 
الوزراء، ستمس 2,8  المجيد تبون، خالل ترؤسه اجتماعا لمجلس  عبد 

مليون موظف.
شرفة  قال  الجزائري،  للتلفزيون  الثامنة  نشرة  على  ضيفا  نزوله  ولدى 
 2023 السنتين  مدى  على  الرواتب  بزيادة  الجمهورية  رئيس  قرار  أن 
ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار 
حسب الرتب، "سيمس 2,8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات 
المتعامل والشريك  القطاع االقتصادي وفق االتفاقيات الجماعية بين  في 
األجور خالل ثالث سنوات  في  الزيادة  نسبة  أن  االجتماعي". وأضاف 
سيتراوح  مستواها  أن  بالمائة"، حيث   50 إلى  بالمائة   47 بين  "تتراوح 
سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثاال 
على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون --كما 
تطرقه  ولدى  القادمتين.  السنتين  خالل  دينار   13.500 بحوالي  قال-- 
من  األول  الصنف  عن  الوزير  تحدث  التقاعد،  منح  في  الزيادات  إلى 
للتقاعد لمدة تقل عن  المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني 
15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن 
الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا اإلجراء 
دينار،  ألف   15 قيمته  كانت  الذي  التقاعد  أما معاش  متقاعد.  ألف   900
فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا اإلجراء 250 ألف 
متقاعد. وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي 
األخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين 
منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين 
التكوين وحتى ممن ال يحوزون على شهادات مؤهلة.  وخريجي معاهد 
وبذلك --يضيف شرفة-- سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية 
إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية )بطاقة الشفاء( 
للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل. وبعد 
أن ثمن مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد، أكد وزير العمل بأنها 
كرامة  صون  أن  غير  هامة،  مبالغ  الدولة  خزينة  ستكلف  كانت  "وإن 
الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن". وفي سياق ذي صلة، 
الشركاء  بين  القطاع االقتصادي  إلى وجود "مفاوضات في  أشار شرفة 
االجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار االتفاقيات 
قبل  المتخذة من  القرارات  هذه  أن  التأكيد على  إلى  الجماعية". وخلص 
رئيس الجمهورية تعتبر "تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت 
بنحو 50 بالمائة خالل السنوات القليلة األخيرة"، مما يدل --مثلما قال-- 

على "وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع.«
�ش.زمو�ش

بلجود يعلن خالل تد�سينه خط تي�سم�سيلت ـ بوغزول ـ امل�سيلة

م�ساريع جديدة خلطوط ال�سكة احلديدة
 تربط بني هذه الواليات �ست�سلم قريبا



جانت: 

30 حرفيا يف مهرجان 
ال�صناعات التقليدية 
لعيد الطا�صيلي ناجر

الصناعات  يقل عن ثالثين حرفيا في مهرجان  ما ال  يشارك 
التقليدية لعيد الطاسيلي ناجر في طبعته الثانية الذي تحتضنه 

مدينة جانت، حسبما علم أمس من المنظمين.
هذه  خالل  الوطن  واليات  مختلف  من  الحرفيون  ويعرض 
 )2023 جانفي   12- ديسمبر2022   25( الحرفية  التظاهرة 
التي تحتضنها دار الشباب بوسط مدينة جانت أنواعا مختلفة 
وسط  لها  الترويج  قصد  التقليدية  منها  خاصة  لمنتجاتهم 
الوطن  أنحاء  كافة  ومن  األجانب  السياح  من  أفواج  حضور 
هذا  تنظيم  من  ويتوخى  الصحراوية.  بالسياحة  والمهتمين 
مقومات  من  جانت  والية  به  تزخر  بما  التعريف  المهرجان 
سياحية وحرف وصناعات تقليدية، كما يعتبر فرصة للحرفين 
للترويج لمنتجاتهم وهذا ما يجسد البعد االقتصادي للمهرجان، 
األمين  التقليدية  والصناعة  السياحة  مدير  أوضح  ما  وفق 
بوالية  التقليدية  والصناعة  السياحة  قطاع  وسطر  حمادي. 
جانت برنامجا ثريا متزامنا مع العطلة المدرسية الشتوية مع 
الصحراوية  السياحة  لتنشيط  الالزمة  اإلمكانيات  كافة  توفير 
السياحي  الموسم  طوال  المحلية  التقليدية  للصناعة  والترويج 
من  وكذا  األجانب  للسياح  ملحوظا  توافدا  يشهد  الذي  الحالي 
بين  مباشر  أسبوعي  فتح خط جوي  بعد  سيما  الوطن،  داخل 
حمادي.  يضيف  الجزائر(،  )جنوب  وجانت  )فرنسا(  باريس 
هناك مؤشرات على  أن  الى  بالمناسبة  المسؤول  ذات  وأشار 
نجاح الموسم السياحي الحالي، حيث بلغ عدد السياح منذ بداية 
الموسم نحو 2.728 سائحا من بينهم 1.000 سائحا أجنبيا من 

مختلف الجنسيات و1.728 سائحا عبر أنحاء الوطن.
�ش.زمو�ش

ورقلة:

م�صاريع تنموية هامة
 لفائدة قرية غرد الباقل 
ببلدية الربمة احلدودية

استفادت قرية غرد الباقل ببلدية البرمة الحدودية بوالية ورقلة 
من عدة مشاريع تنموية مدرجة ضمن مختلف برامج التنمية 
المنطقة  هذه  لسكان  المعيشية  الظروف  تحسين  شأنها  من 

النائية، حسبما أفادت به أمس مصالح الوالية.
وقد تدعم قطاع التربية بهذا التجمع السكاني )170 كلم شرق 
عاصمة الوالية( الذي يحصي نحو 400 نسمة، بإنجاز مدرسة 
ابتدائية الشهيد زنقي الطيب ومجمع إداري يضم ملحقة إدارية 
زيارة  خالل  الوالئية  السلطات  أشرفت  حيث  عالج،  وقاعة 
ذات  وفق  الجديدة،  المرافق  تلك  تدشين  على  للمنطقة  لها 
المصدر. ويتعلق األمر أيضا بمشروع محطة الخدمات تابعة 
ألحد الخواص والتي تندرج في إطار مشاريع تنمية االستثمار 
بالوالية. وبالمناسبة، أكد والي الوالية مصطفى أغامير، لدى 
أمام  أبواب اإلدارة مفتوحة  الطاقوية، أن  المنشأة  تدشينه هذه 
السياق  ذات  في  مؤكدا  الوالية،  بهذه  االستثمار  في  الراغبين 
لتجسيد  والمرافقة  الدعم  على ضمان  الوالئية  المصالح  عزم 
مشاريعهم. كما تلقت السلطات الوالئية عرضا حول مشروع 
مصنع غاز البترول من قبل مسؤول القاعدة البترولية الصناعية 
"غرد الباقل", مثلما أشير إليه. وعاين الوفد الوالئي مشاريع 
والطرقات  العمومية  باإلنارة  منه  تعلق  ما  سيما  القرية  تهيئة 
مصطفى  وأبرز  الوالية.  مصالح  حسب  الصحي،  والصرف 
أغامير أهمية المشاريع التنموية التي استفادت منها هذه القرية 
ورقلة(  كلم جنوب/شرق   420( الحدودية  البرمة  بلدية  بإقليم 
السكني  التجمع  بهذا  القاطنين  لتطلعات  إستجابة  تأتي  والتي 

بتلك المنطقة الحدودية.
�س.ز/واج

مرتو اجلزائر: 

غلق موؤقت ملدخل
 �صارع العربي بن مهيدي 

ب�صبب الأ�صغال
لها، عن  بيان  في  األول  أمس  الجزائر  مترو  أعلنت مؤسسة 
علي  لمحطة  مهيدي  بن  العربي  شارع  لمدخل  مؤقت  غلق 
بسبب  واليوم  أمس  نهار  وذلك  العاصمة(  )الجزائر  بومنجل 
أن  يعلم مسافريه  الجزائر  "مترو  أن  البيان  األشغال.وأوضح 
مدخل شارع العربي بن مهيدي لمحطة علي بومنجل سيكون 

مغلقا مؤقتا يومي 26 و27 ديسمبر بسبب األشغال.«
وعليه، دعت مؤسسة "مترو الجزائر" المسافرين الى استعمال 
المداخل المتواجدة على مستوى شارع عبان رمضان والمسرح 

الوطني محي الدين باشطرزي، حسب ذات المصدر.
�ش.ز
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�س.زمو�س/واج

وحسب ما نقلته وأج عشية دخول هذا الخط حيز 
الخدمة من أصداء فإن خط السكة الحديدية الجديد 
وبربط  النائية  المناطق  على  العزلة  بفك  سيسمح 
شرق البالد بغربها عبر خط الهضاب العليا الكبير 
الذي يمر من تبسة شرقا إلى موالي سليسن بسيدي 
النقل  مديرية  به  أفادت  ما  حسبما  غربا،  بلعباس 
بوالية المسيلة. من جهته أوضح والي المسيلة، عبد 
القادر جالوي، أن دخول حيز االستغالل لخط السكة 
وتيسمسيلت  والمدية  المسيلة  بين واليات  الحديدية 
تنقل  سيضمن  كما  النقل  وسائل  تنويع  في  سيسهم 
المناطق، مؤكدا  بين هذه  فيما  بأريحية  األشخاص 
سيلعبه  الذي  واالقتصادي  االجتماعي  الدور  على 
هذا اإلنجاز الذي يعبر محطتين بوالية المسيلة بكل 

من عين الحجل وبوطي السايح. 
من جهته، أشار جمال بلعمري، مسؤول االتصال 
الخط  هذا  أن  للمسيلة،  الوالئي  الشعبي  بالمجلس 
كونه  للمنطقة  واجتماعية  اقتصادية  إضافة  يعتبر 
سيسهم في تطوير وتنويع وسائل النقل كما يشجع 
مناطق  بين  ما  والبضائع  األشخاص  تنقل  على 
الهضاب العليا للوطن. بدورهم، أفاد أعضاء لجنة 
هذا  بأن  للمسيلة  الوالئي  الشعبي  بالمجلس  النقل 
اإلنجاز سيسهم في تطوير اقتصاد المنطقة والتقليل 
الضغط  من  سيقلل  كونه  المرور  حوادث  من 
الطرقات،  عبر  النقل  وسائل  على  حاليا  المسجل 
التحسيسية  الحملة  مواصلة  على  أكدوا  كما 
من  التقليل  ألجل  أسابيع  عدة  منذ  باشروها  التي 
الحوادث التي يتعرض لها السكان القاطنين بجوار 
المواشي  مربي  من  غالبيتهم  في  وهم  السكة  خط 
جمعية  رئيسة  العيدي،  فاطمة  وحسب  والفالحين. 
نسوية، فإن هذا اإلنجاز سيسهم في تنقل األشخاص 

عبر وسيلة نقل مريحة وذات سرعة وأقل استغراقا 
مناطق  بين  األشخاص  تنقل  في  يسهم  كما  للزمن 
البالد.  غرب  واليات  نحو  ومنها  العليا  الهضاب 
من جهته، أكد عبد هللا محمد، إطار بوالية المسيلة، 
يتم  كان  والمسيلة  المدية  واليتي  بين  التنقل  بأن 
تكاد  التي  الطرقات  عبر  النقل  بوسائل  سبق  فيما 
الوجهة  هذه  كون  المسافرين  محطات  عبر  تنعدم 
قليلة االستعمال غير أنه باستعمال السكة الحديدية 
الواليتين  بين  ما  التنقل  من  المسافرون  سيتمكن 
بسهولة. أما أحمد عرباوي، مقاول، فيرى ضرورة 
استعمال القطار في نقل البضائع، معتبرا استغالله 
هذا  مردودية  من  سيقلل  فقط  المسافرين  نقل  في 
عمل  وأرباب  مقاولون  سبق  فيما  ودعا  الخط. 
الحديدية  بالسكة  البضائع  نقل  على  التركيز  إلى 
والذي يتم حاليا فقط عبر الطرقات التي تكثر فيها 
حوادث المرور وارتفاع تكاليف النقل ومن بين أهم 
الحديدية من  السكة  نقلها عبر  التي يمكن  البضائع 
والمواد  اإلسمنت  وتيسمسيلت  المدية  نحو  المسيلة 

الحمراء ومواد البناء والمنتجات الفالحية. 
المركزي  المدير  مازار،  القادر  عبد  وصرح 
المكلف باالتصال لدى الوكالة التي انتدبتها وزارة 
النقل للتكفل بمشاريع الدراسات والمتابعة والمراقبة 
في  االستثمارات  انجاز  اشغال  على  واالشراف 
بشكل  انجزه  الذي  الخط  هذا  أن  الحديدية،  السكك 
كلي مجمع مؤسسات عمومية سيمر بخمس واليات 
والمسيلة(،  -تيارت-الجلفة-المدية  )تيسمسيلت  هي 
االجتنابي  الحديدية  السكة  خط  إطار  في  وذلك 
للهضاب العليا الموازي لخط شمال البالد. واوضح 
الحديدية  السكة  خط  اطار  في  االشغال  أن  مازار 
الذي يعتبر "مشروعا ضخما", تركزت حول انشاء 

شطرين, االول على مسافة 151 كلم, و يربط بين 
بين  كلم   139 بطول  والثاني  وبوغزول,  مسيلة 
كلم  تقدر ب160  بوغزول وتيسمسيلت و بسرعة 

/ساعة. 
)المسيلة- االول  الشطر  انجاز  اشغال  وكانت 
بوغزول( قد اوكلت الى مجمع مؤسسات عمومية 
)الشركة  الفنية  للمنشآت  كوسيدار  من  تتكون 
رايل،  وايستل  وسيرور  وانفرا-رايل  الرئيسية(، 
مؤسسات  لمجمع  ايكاله  تم  فقد  الثاني  الشطر  اما 
الرئيسية(  )المؤسسة  انفرافير  من  يتكون  عمومية 
وجي سي بي وسابتا والمؤسسة الوطنية للمنشآت 
من  رايل.  وسيتي  رايل  وايستل  الكبرى  الفنية 
للنقل  الوطنية  بالشركة  االتصال  مدير  أكد  جهته، 
الرحلة  أن  شعالل،  جمال  الحديدية،  بالسكك 
االفتتاحية على خط السكة الحديدية مقررة انطالقا 
المسيلة  مدينة  غاية  إلى  تيسمسيلت  مدينة  من 
بحضور وفد رسمي. وقد برمجت الشركة الوطنية 
فصاعدا  اآلن  من  المكلفة  الحديدية،  بالسكك  للنقل 
باستغالل هذا الخط الجديد، رحلتين يوميا، اعتبارا 
من اليوم الثالثاء، حيث من المقرر أن تكون نقطة 
القطار على الساعة 5 صباحا من محطة  انطالق 
والجلفة  المسيلة  بوالية  مرورا  بوعريريج  برج 
تيسمسيلت  غاية  إلى  وتيارت  )المدية(  وبوغزول 
أما  دقيقة.  و11  ساعات   4 مدتها  رحلة  خالل 
تنطلق  أن  المقرر  فمن  العودة،  لرحلة  بالنسبة 
4:30 زواال، من محطة  الساعة  الظهر على  بعد 
بوعريريج،  برج  محطة  إلى  الرئيسية  تيسمسيلت 
الوطنية  الشركة  لدى  باالتصال  المكلف  حسب 
للنقل بالسكك الحديدية، مؤكدا أن برنامج الرحالت 

سيعدل حسب تطور الطلب.

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ، تمكنت مصالح أمن دائرة بريزينة 
حيازة  قضية  في  إجرامية  شبكة  نشاط  إحباط   من   ، البيــض  والية  بأمن 
تجهيزات حساسة بدون رخصة قصد القيام بعملية التنقيب عن مواد أثرية ذات 
قيمة في أراضي عمومية بدون رخصة و توقيف ثالثة أشخاص مشتبه فيهم 

تتراوح أعمارهم ما بين 41 و45 سنة. 
وتعـود حيثيات القضية ، حسب بيان أمني صدر أمس االثنين عن خلية االعالم 
مدينة  بمدخل  مراقبة   و  تفتيش  بنقطة  بريزينة  دائرة  أمن  عناصر  قيام  إـثر 
بريزينة ،أيــن تـم توقيف سيارة سياحية على متنها ثالثة أشخاص، بعد تفتيش 

المركبة  تم العثور على جهاز كشف للتنقيب عن المعادن كانت أجزاؤه مفككة 
و مخبأة عبر كامل أجزاء السيارة  باإلضافة إلى جهاز هاتف نقال محظور، 
عليه تـم تحويل السيارة  و المشتبه فيهم  إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيـق 

في القضية. 
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية ، تـم إنجاز ملف قضائي بخصوص القضية 
، قدم بموجبه األطراف أمام النيابة المختصة وفقا إلجراءات المثول الفوري 

أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية .
حياة �سرتاح

اأمن دائرة بريزينة بالبي�ش:

توقف متورطني يف ق�صية حيازة 
جتهيزات خمت�صة يف عمليات التنقيب  

اأجنز وفق معايري عاملية وباأنظمة اإ�صارة وات�صاالت جد حديثة

خط ال�صكة اجلديد تي�صم�صيلت-بوغزول-
امل�صيلة... مك�صب اقت�صادي هام 

�صيلعب خط ال�صكة احلديدية اجلديد تي�صم�صيلت-بوغزول-امل�صيلة على م�صافة 290 كلم، دورا فعاال يف حتريك عجلة االقت�صاد 

الوطني، خا�صة اأنه اأجنز وفق معايري حديثة ب�صرعة 160 كلم يف ال�صاعة وباأنظمة اإ�صارة وات�صاالت جد حديثة.



إلينوي«  "جامعة  أجرتها  سابقة  دراسة  لت  توصَّ
إذ  مماثلة؛  نتائج   (University of Illinois)إلى 
استنتجت أنَّ مثل هذه البرامج لم يكن لها أي تأثير في 
صحة الموظفين واإلنتاجية واإلنفاق الطبي؛ لذا إذا لم 
تكن البرامج الصحية تجعل الموظفين أكثر صحة، فهل 
يجب على الشركات االستمرار في االستثمار في هذه 

المبادرات؟
يشير أكثر من نصف أرباب العمل إلى إيجاد المواهب 
في  األكثر صعوبة  التحدي  بوصفه  والمناسبة  المؤهلة 
التوظيف؛ إذ يتمتع المرشحون اآلن بمزيٍد من الخيارات 
في اختيار مكان عملهم؛ وذلك نظراً لوجود فرص عمل 

أكثر من عدد العاطلين عن العمل لملئها.
وأدَّى هذا إلى نشوب حرب على المواهب، وإلى ارتفاع 
على  يسهل  إذ  أيضاً؛  العاملة  القوى  دوران  معدالت 
الموظفين استكشاف فرص وظيفية جديدة في الشركات 
األكثر إغراًء، وعندما يتنافس العديد من أرباب العمل 
على المواهب، تفوز الشركة ذات الثقافة األكثر جاذبية 
دور  يأتي  وهنا  إثارة،  واألكثر  نوعها  من  والفريدة 

البرامج الصحية.
لكن للتميُّز، يجب أن تقدِّم شيئاً يتجاوز التأمين الصحي 
التقليدي واإلجازة الَمرضية؛ فهذا هو السبب في أنَّه أمر 
صحية  برامج  يقدِّموا  أن  اليوم  العمل  ألرباب  طبيعي 

تشمل دروس اللياقة البدنية في موقع العمل، وفحوصات 
حيوية سنوية لدعم الصحة للموظفين.

للعالمة  استراتيجية  الصحية بوصفها  البرامج  استخدام 
التجارية:

سواء كنت تقدِّم برنامجاً صحياً كاماًل أم عدداً قلياًل من 
تجلب  الجهود  هذه  فإنَّ  الفريدة،  الصحية  االمتيازات 
وتجذب  ثقافتك،  إلى  مضافٍة  قيمٍة  ذا  جديداً  عنصراً 

المتقدمين للوظيفة والموظفين الدائمين على حدٍّ سواء.
"ميرسير«  شركة  أجرته  الذي  البحث  ويُظِهر 
 (Mercer)أنَّ االلتزام بالصحة والعافية يصنَّف بين 
الموظفون  عنها  يبحث  التي  األولى  الثالثة  العوامل 
مجرد  فإنَّ  ذلك،  ومع  العمل،  رب  لدى  والمرشحون 
وجود برامج صحية مدمجة في ثقافة شركتك ال يكفي 
لتحقيق تقدُّم على منافسيك؛ بل ستحتاج إلى دمجها في 

استراتيجية العالمة التجارية لرب العمل.
إذ إنَّ مفهوم العالمة التجارية لرب العمل ليس باألمر 
فإنَّه  بالمصطلح،  دراية  على  تكن  لم  إذا  لكن  الجديد، 
الموظفين  إلى  تنقلها  التي  شركتك  هوية  يصف 
والمرشحين المستقبليين للمناصب في شركتك، ويشمل 
تفاصيل عن مهمتك وقيمك األساسية وثقافتك؛ وبمعنى 
رائعاً  مكاناً  شركتك  يجعل  ما  على  يؤكد  إنَّه  آخر، 
للعمل، وعندما يدرك الموظفون والمرشحون أنَّك ملتزم 

بصحتهم الجسدية والعقلية وحتى المالية، فإنَّ ذلك يزيد 
من قيمة العالمة التجارية لرب العمل.

معك،  للبقاء  آخر  سبباً  الحاليين  لموظفيك  تقدِّم  فأنت 
وفي الوقت نفسه، تساعد على تحقيق أهداف التوظيف 
الخاصة بك؛ لذا ضع في حسبانك أنَّ 89% من الموظفين 
م البرامج الصحية هم أكثر مياًل  في الشركات التي تقدِّ

لـ  َوفقاً  للعمل،  جيداً  مكاناً  بوصفها  بشركتهم  للتوصية 
"جمعية علم النفس األمريكية

» (American Psychological Association).
الراضين  الموظفين  ألنَّ  وذلك  هامة؛  إحصائية  وهذه 
والراغبين في قول أشياء رائعة عن شركتك هم أقوى 
أدوات التوظيف لديك، لكن ال تعتمد فقط على موظفيك 
الحاليين للتوصية بشركتك؛ بل انشر برامجك الصحية 
في إعالنات التسويق للتوظيف لديك؛ وهذا بدوره يعني 
الترويج لمبادراتك على موقع الويب الخاص بك، وفي 
توصيف الوظائف، وعلى قنوات التواصل االجتماعي 
من  وغيرها  الداخلية  والمستندات  بك،  الخاصة 
الضمانات التي تدعم استراتيجية العالمة التجارية لرب 
الصحية  البرامج  كانت  إذا  عما  النظر  العمل.بصرف 
على  بكثير  أكبر  قيمة  فتوجد  موظفيك،  صحة  ن  تحسِّ
المحك؛ ففي وقت أصبح فيه تعيين الموظفين واالحتفاظ 
بهم أمراً صعباً أكثر من أي وقت مضى، فأنت تحتاج 
وأكثرها  التوظيف  تسويق  أساليب  أفضل  استخدام  إلى 
تميُّزاً؛ وهذا يعني جعل صحة موظفيك جزءاً ال يتجزأ 
من ثقافة شركتك، ومن ثمَّ العالمة التجارية لرب العمل، 
وإذا استطعت زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف الرعاية 
من  مزيداً  شركتك  يمنح  فهذا  العملية،  خالل  الصحية 

القوة.
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ن�صيحة طبية

زهرة الرنج�س: �سر رائحتها 
وخوا�سها وا�ستخداماتها وتاأثريها

الصالة  بطقوس  البدء  قبل  الجسم  تزيين  هو  النرجس  عطر  استخدامات  أهم  من 
تعطي  ال  النرجس  نبات  من  أنواع  وجود  من  الرغم  وعلى  الهند،  في  والمناجاة 
ومصدراً  الزكية  والروائح  اللطيف  العطر  النرجس صاحب  يبقى  مميزة،  روائح 

للبهجة والنشاط والحيوية.
ما هي فوائد زهرة النرجس؟

تساهم في التئام الجروح.
تخفف المشكالت الناتجة عن صعوبة الرؤية.

تحفز التقيؤ.
ن األلم. تسكِّ

تعالج ألزهايمر المبكر.
تعالج تخثُّر الدم.

تعالج الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.
تخلِّص الجسم من المواد السامة.

تساهم في التخلص من آالم المفاصل والروماتيزم.
تخفف من حدة وألم التورم المرافق اللتهاب المفاصل الناتج عن النقرس.

تساعد على مكافحة السرطان.
تزيد عشبة النرجس من كثافة شعر الرأس عند الرجل والمرأة.

تعالج حاالت التقصف وتساقط الشعر والثعلبة.
تخفف من انتشار الكلف والنمش.

تقوي الجملة العصبية.
تدعم مناعة الجسم.

تزيد من مقاومة الجسم لألمراض واإلنتانات الفيروسية.
ما هي اآلثار الجانبية لإلفراط في استخدام زهرة النرجس؟

إنَّ عملية المص يمكن أن تؤدي إلى تهيج مخاطية الفم وتورم كل من الفم والحلق 
واللسان والبلعوم.

تضر بصحة الرئتين.

زيادة الشعور بالتقيؤ.
اضطرابات دماغية وعصبية.

إسهال.
تهيجات وتورمات جلدية.

يمنع تناولها من ِقبل المرأة الحامل ألنَّها قد تكون سبباً في حدوث اإلجهاض.

الطب البديل
�صحتك فوائد امل�صي يف احلد من الإ�صابة بارتفاع 

�صغط الــدم لــــدى الن�صــاء الأكبــــر �صنًا
اأظهر بحث جديد اأَنّ الن�شاء الالتي مي�شني ملدة 30 دقيقة يف اليوم ينخف�ض لديهن خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم ب�شكل 

ملحوظ. وعالوًة على ذلك فاإَنّ الن�شاء الالتي مي�شني ب�شرعة 2 ميل يف ال�شاعة "3.5 كيلو مرت/ �شاعة" اأو اأ�شرع، ينخف�ض لديهن 

 (Hypertension)."َرت يف جملة "هايبريتين�شن خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم؛ وذلك وفقًا للدرا�شة التي ُن�شِ

"الدورة  بعنوان  أخرى  دراسة  وفي 
على  أُجرَيت  القلب"  قصور  الدموية: 
سن  بلغن  امرأة   80.000 من  أكثر 
 50 بين  أعمارهن  وتراوحت  اليأس 
قضاء  أنَّ  إلى  وتوصلت  عاماً،  و79 
بدني  نشاط  ممارسة  دون  وقت طويل 
أو  الجلوس  وضعية  في  البقاء  مثل 
االستلقاء على األريكة، يرتبط بارتفاع 
قصور  بسبب  المستشفى  دخول  خطر 

القلب.
وجدت الدراسة أنَّ النساء االتي قضين 
أكثر من 9.5 ساعات يومياً في وضعية 
معرضات  كنَّ  االستلقاء  أو  الجلوس 
القلب  بقصور  اإلصابة  خطر  إلى 

بنسبة 42%؛ وذلك بعد تتبع العينات على مدار تسع سنوات. وكانت 
وعوامل  البدني  النشاط  مستويات  حساب  بعد  حتى  واضحة  النتيجة 
خطر اإلصابة بقصور القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة 

والنوبات القلبية.
عالقة المشي بتخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم:

وجدت الدراسة التي بحثت في ارتفاع ضغط الدم أنَّ المشي السريع 
أكثر في  أو  دقيقة  دقيقة ولمدة 150  بمعدل 1.5 كيلومتر خالل 30 
األسبوع يقلل من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء األكبر 

سناً.
 » (Connorقال المؤلف األول لبحث ارتفاع ضغط الدم "كونور ميلر
أن  عليك  ليس  أنَّه  إلى  إضافية  أدلة  النتائج  هذه  » :(Millerتضيف 
تكون عداًء رياضياً أو دراجاً للحصول على الفوائد الصحية للنشاط 
البدني؛ بل إنَّ مجرد التنزه العادي يمكن أن يكون له تأثير كبير في 
أمراض  إلى  تؤدي  التي  األساسية  بالعوامل  المرتبط  الخطر  تقليل 
القلب واألوعية الدموية؛ ومنها ارتفاع ضغط الدم، وهذا أمر هام جداً 
بالنسبة إلى كبار السن؛ وذلك ألنَّ المشي نشاط سهل بالنسبة إلى جميع 

األعمار.«
الدم،  وارتفاع ضغط  المشي  بين  العالقة  الدراسات  من  قليل  تناولت 
وفحَص "ميلر" وزمالؤه العالقة بين المشي وحدوث ارتفاع في ضغط 
الدم لدى 83435 امرأة تجاوزن سن اليأس وتراوحت أعمارهن بين 
50 و79 عاماً ولم يكن لديهن ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم أو قصور 
سابقة  إصابات  أو  التاجية  القلب  أمراض  من  نوع  أي  أو  القلب  في 
بسكتات دماغية، وكنَّ قادرات على قطع مسافة كتلة سكنية واحدة على 

األقل مشياً ودون مساعدة.
وخالل متابعة استمرت 11 عاماً، حدد الباحثون 28230 حالة ارتفاع 
االجتماعية  بالعوامل  التحكم  وبعد  المدروسة،  العينات  دم من  ضغط 
الباحثون  الحظ  السريرية،  والعوامل  الحياة  ونمط  والديموغرافية 
انخفاضاً ملحوظاً في مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 11% و21% في 

النساء الالتي أبلغَن عن أطول مسافة وسرعة في المشي.
أي إنَّ سرعة المشي مرتبطة ارتباطاً كبيراً بانخفاض مخاطر اإلصابة 

بارتفاع ضغط؛ وذلك بعد تحديد الوقت 
الالزم للمشي؛ وهذا يشير إلى أنَّ المشي 
بشكل أسرع قد تكون له فوائد كبيرة في 
تخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط 

الدم أكثر من مدة المشي.
الفوائد التي تجنيها النساء من المشي:

البطيء  المشي  أنَّ  إلى  "ميلر"  يشير 
ارتبط بارتفاع خطر اإلصابة بأمراض 
دراسات  في  الدموية  واألوعية  القلب 
سابقة لمبادرة صحة المرأة. ويقول: " 
التي  النتائج  أخرى  دراسات  أكدت  إذا 
فسيكون  الدراسة،  هذه  إليها  توصلت 
سريرية  تجربة  إجراء  الممكن  من 
الوقاية  في  المشي  أثر  لتقييم  عشوائية 

المبدئية من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.
فسيكون  الحياة،  نمط  عوامل  لتعديل  بطرائق  المريض  توصية  عند 
التغيير  حتى  أنَّه  على  للتأكيد  البحث  هذا  استعمال  األطباء  بمقدور 
- سيكون خطوة  بانتظام  المشي  هنا  ونعني   - نسبياً  السهل  السلوكي 

لتعزيز صحة القلب واألوعية والدموية.«
فيليور«  هارت  "سيركيوليشن:  مجلة  في  نُِشَرت  التي  الدراسة 
 (Circulation: Heart Failure)كانت تتمة لورقة بحثية نُِشَرت 
النشاط  بين زيادة  ارتباطاً  تُظِهر  في عام 2108 وكانت أول دراسة 

البدني وانخفاض خطر اإلصابة بقصور القلب.
وفي هذه الدراسة، ومن خالل المتابعة التي استمرت تسع سنوات، فقد 
تبيَّن وجود 1402 حالة لنساء دخلن المستشفيات بسبب قصور القلب، 
وبالمقارنة مع النساء الالتي أبلغن عن قضائهنَّ أقل من 6.5 ساعات 
اإلصابة  نتائج خطر  كانت  االستلقاء،  أو  الجلوس  في وضعية  يومياً 

بقصور القلب كما يأتي:
وضعية  في  يومياً  ساعات   9.5 إلى   6 بين  يقضين  الالتي  النساء 
الجلوس أو االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب 
بنسبة 15% أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً 

في وضعية الجلوس أو االستلقاء.
النساء الالتي يقضين أكثر من 5 ساعات يومياً في وضعية الجلوس أو 
االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة %42 
أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً في وضعية 

الجلوس أو االستلقاء.
الحظ الباحثون ارتفاع خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة 42% بين 
النساء الالتي يجلسن ألكثر من 9.5 ساعات في اليوم، حتى بعد أن 
أخذوا في الحسبان عوامل عدَّة، مثل العمر والعرق واستعمالهم للعالج 
الهرموني في فترة انقطاع الطمث.ويشرح "المونتي" أنَّ الجلوس أو 
االستلقاء يعزز من عالمات اإلصابة بمتالزمة القلب واألوعية الدموية 
- مزيج من االختالالت األيضية التي تتميز بمقاومة األنسولين وضعف 
تحمل الجلوكوز، التي تؤثر في ارتفاع ضغط الدم - األمر الذي يؤدي 

إلى ظهور وتطور اإلصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدموية.

قيمــــة الربامج ال�صحيــة يف مكــان العمـــل



كشف االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن النجمين 
األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي 
أفضل  جائزة  لنيل  المرشحين  أبرز  من  يعدان 
 2022 "األفضل"  جوائز  حفل  خالل  العب، 

السنوي والمقرر إقامته يوم 27 فيفري المقبل.
ولفت االتحاد، في تقريره إلى أن نتائج منافسات 
كأس العالم قطر 2022، ستؤثر على فوز بعض 
تحقيق  في  مساهمتهم  بعد  بالجوائز،  المرشحين 
بيان  في  "فيفا"  وقال  رائعة،  نتائج  منتخباتهم 
رسمي: "مونديال قطر غير األمور بعد أن أعلن 
الالعبون والمدربون عن أنفسهم في كأس العالم"، 
نيل  على  القدم  لكرة  بطولة  أكبر  تأثير  مؤكداً 

الجوائز.
األرجنتيني  الالعبين  أن  المؤكد  "من  وأضاف 
بفضل  مبابي، عززا سمعتهما،  والفرنسي  ميسي 
كأس العالم، فالنهائي لم يكن فقط األرجنتين ضد 
فرنسا، ولكن كان، الماضي ضد المستقبل«، كما 
لوكا  الكرواتي  على  أيضاً  الضوء  التقرير  سلط 
للحصول  المرشحين  أبرز  من  كواحد  مودريتش 

على هذه الجائزة، بعد الفوز بها في عام 2018.
وفيما يتعلق بجائزة أفضل مدرب، أشار فيفا، إلى 
أن المدرب األرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد 

 36 الثالث بعد غياب  باللقب  للفوز  منتخب بالده 
لحصد  المرشحين  أقوى  من  كواحد  يبرز  عاماً، 
الرقراقي،  وليد  اسم،  حضر  كما  الجائزة،  هذه 
مدرب المنتخب المغربي ، ضمن قائمة المدربين 
المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، 
إنجاز  تحقيق  إلى  األطلس"  "أسود  قيادته  عقب 
تاريخي بحصد المركز الرابع في مونديال قطر، 

أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  المدرب  عن  وتحدث 
من  مدريد،  لاير  مع  مميز  عام  بعد  "إنه  وقال 
المرجح أن يكون من بين أبرز المرشحين أيضاً«.
أما عن أفضل حارس مرمى فأكد تقرير "فيفا"، 
واألرجنتيني  ليفاكوفيتش  دومينيك  الكرواتي  أن 
في  بطولة  بأفضل  حظيا  مارتينيز  إيميليانو 
حياتهما، حيث قدم األول أفضل أداء في مونديال 
الذهبي كأفضل  القفاز  قطر وحصل األخير على 

حارس مرمى. 
الوكاالت
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موؤ�شر جديد على اعتزال

 الالعب يف ريال مدريد

م�شت�شار بن زمية 
يتهم م�شاعد دي�شان بالكذب

ريال  جنم  زمية،  بن  لكرمي  املقرب  امل�شت�شار  اجلزيري،  كرمي   رد 

ملنتخب  الفني  املدير  م�شاعد  �شتيفان،  غي  ذكره  ما  على  مدريد، 

عن  وغيابه  املخ�شرم  املهاجم  اإ�شابة  حول  دي�شان،  ديدييه  فرن�شا، 

التي  مفكرته  يف  زمية،  بن  اإ�شابة  عن  �شتيفان  املونديال.وكتب 

زمية  بن  احلظ،  "ل�شوء  فرن�شية:  �شحفية  تقارير  عنها  ك�شفت 

�شباح  جدا  مبكر  وقت  يف  و�شيغادرنا  ع�شلية...  لإ�شابة  تعر�ض 

اليوم التايل اإىل مدريد«، واأ�شاف: "ن�شعر بالأ�شف ال�شديد من اأجله، 

لأن كاأ�ض العامل كانت هدفا كبريا بالن�شبة له«.وتعليقا على مفكرة 

�شتيفان، قال اجلزيري عرب ح�شابه على "تويرت": "بعد اأ�شبوع من 

رحيله عن املنتخب، ا�شتاأنف بن زمية التدريب ملدة 4 اأيام، ولعب 30 

دقيقة يف مباراة ودية مع ريال مدريد«.

"لكن بالن�شبة ل�شتيفان، مل ي�شتطع امل�شاركة يف البطولة!  واأ�شاف: 

الدكتور  الكذب، واحلقيقة قادمة، يجب ن�شر �شجل  ا�شتمر يف  لكنه 

لو غال، عدم النتظار ملدة 3/2 اأيام للتاأكد من الت�شخي�ض، هو �شوء 

�شلوك مهني اأو اأ�شواأ من جانبه«.

من جهة اأخرى، قام بن زمية، جنم ريال مدريد، بخطوة ا�شتثنائية 

�شبكة  وك�شفت  الإ�شباين،  الفريق  بقمي�ض  �شيعتزل  باأنه  تنذر 

العا�شمة  حدود  داخل  جديدا  عقارا  الالعبا�شرتى  اأن  "ريليفو" 
�شان  مبدينة  م�شكنه  يف  ق�شاها  عاما   14 بعد  وذلك  الإ�شبانية، 

�شبا�شتيان باإقليم البا�شك.

واأ�شافت اأنه بهذه اخلطوة �شيكون الالعب قادرا على التمتع بحقوق 

الت�شويت يف انتخابات بلدية  العا�شمة الإ�شبانية مبا يف ذلك  �شكان 

تقريرها  ال�شبكة  وختمت  العامة،  اخلدمات  وا�شتخدام  مدريد 

بقمي�ض  �شيعتزل  زمية  بن  اأن  اأخرى  عالمة  تعد  اخلطوة  هذه  باأن 

انتهاء  بعد  الإ�شبانية  العا�شمة  يف  العي�ض  و�شيوا�شل  مدريد،  ريال 

م�شريته الحرتافية.

الوكاالت 

النادي امللكي و�شع خطة طريق لالنتقالت

بيلينغهام وجنم الأرجنتني 
يت�صدران اهتمامات ريال مدريد

و�شع ريال مدريد خارطة 

لالنتقالت،  طريق 

التعاقد  كاأولوية  تت�شمن 

للم�شتقبل  و�شط  لعب  مع 

كل  تعوي�ض  ي�شتطيع 

ولوكا  كرو�ض  توين  من 

�شمن  مودريت�ض، 

بالفعل  بداأت  ا�شرتاتيجية 

حتى  واأ�شفرت  عامني  قبل 

لعبني  و�شول  عن  الآن 

مثل اأوريليان ت�شواميني واإدواردو كامافينغا.

العمر  من  البالغ  دورمتوند  بورو�شيا  لعب  بيلينغهام  جود  واأ�شبح 

عقب  بقوة  يرتدد  اآخر  ا�شم  هناك  لكن  الأمثل،  اخليار  هو  عاما   19
الذي  عاما،  الـ21  ابن  بنفيكا  لعب  فرنانديز  اإنزو  وهو  املونديال 

املونديال  انتهاء  وعقب  اأثناء  الكروي  امل�شهد  على  نف�شه  فر�ض 

عن  ف�شال  مهارة  من  به  يتمتع  ملا  البي�شاء  القلعة  اأنظار  جذب  وقد 

حداثة �شنه، ورمبا يكون البديل حال ف�شلت م�شاعي �شم بيلينغهام 

مع  املفاو�شات  يف  �شغط  كورقة  الريال  به  �شي�شتعني  الأرجح  وعلى 

دورمتوند، ح�شبما ذكرت �شحيفة )اآ�ض( الإ�شبانية.

خا�شة  بيلينغهام  خدمات  على  احل�شول  من  قريبا  الريال  ويبدو 

اإىل  العودة  ولأن  امللكي  الفريق  اإىل  النتقال  هي  الالعب  رغبة  واأن 

الأملاين  النادي  اإدارة  وحاولت  حاليا،  خططه  �شمن  لي�شت  اإجنلرتا 

جتديد عقده قبل املونديال اإل اأن املناورة باءت بالف�شل بعد اأن �شعى 

دورمتوند لو�شع 150 مليون يورو �شرطا جزائيا يف عقده وهو املبلغ 

الذي كان ناديه يرغب يف احل�شول عليها من وراء بيعه.

اإل اأن �شفقة اإنزو فرنانديز لن تكون بخ�شة الثمن هي الأخرى نظرا 

 2027 املو�شم ووقع عقدا حتى  لأن الالعب و�شل بنفيكا مطلع هذا 

ما  اإذا  للغاية  �شئيال  �شيكون  املبلغ  هذا  لكن  يورو،  مليون   18 مقابل 

قورن باملبالغ املتوقع اأن يرحل بها عن فريق العا�شمة الربتغالية.

الالعب  رحيل  ب�شاأن  للتفاو�ض  رف�ض  اأي  بنفيكا  يظهر  ل  وبالفعل 

ما  يورو،  مليون   100 بقيمة  لعر�ض  موؤخرا  رف�شه  مع  يتاأكد  ما  وهو 

يعني اأن اأي ناد يفكر يف احل�شول على توقيع فرنانديز �شيتعني عليه 

دفع قيمة ال�شرط اجلزائي البالغة 120 مليون يورو.

الوكاالت

إن  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس   قال 
تعرض  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  الالعب 
 2022 قطر  مونديال  خالل  سياسية"  لـ"مقاطعة 

مشيرا إلى أنه "يدعم القضية الفلسطينية«.
ملتقى  خالل  جاءت  هذه  أردوغان  تصريحات 
بوالية  والتنمية  العدالة  حزب  فرع  نظمه  شبابي 

أرضروم شرقي البالد، أول أمس.
ليونيل  واألرجنتيني  رونالدو  إن  أردوغان  وقال 
األول  أن  إلى  مشيرا  مقارنتهما  يمكن  ال  ميسي 
تعرض لـ"مقاطعة سياسية"، وفقا لوكالة األناضول 

الرسمية التركية.
أضاعوا  "لقد  بالقول:  التركي  الرئيس  وأوضح 
عليه،  سياسية  مقاطعة  فرضوا  لألسف  رونالدو، 
دقيقة   30 قبل  الملعب  إلى  رونالدو  تدخل  فحين 
وتسحب  نفسيا  تدمره  فأنت  المباراة  نهاية  من 

طاقته منه«، وأضاف أردوغان بالقول: "رونالدو 
شخص يقف مع القضية الفلسطينية"، حسب قوله.
ولعب رونالدو بديال مع منتخب البرتغال بعد دور 
في  احتياطيا  إذ دخل  المونديال،  في  المجموعات 

مباراتي سويسرا والمغرب.
بين  جرت  التي  النهائية  بالمباراة  يتعلق  وفيما 
األرجنتين وفرنسا، قال أردوغان: "قلت لـ)الرئيس 
تحزن  أاّل  يجب  ماكرون،  ايمانويل(  الفرنسي 
اللقب،  واستحقت  رائع  بشكل  لعبت  فاألرجنتين 
ركالت  في  رائعا  كان  األرجنتيني  فالمنتخب 

الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي«.
وتطرق أردوغان إلى أداء النجم الفرنسي كيليان 
 23 حاليا  عمره  لمبابي،  "المستقبل  قائال:  مبابي 

عاما".
الوكاالت

حفل جوائز الأف�شل لـ"فيفا" �شيقام يوم 27 فيفري القادم

تاألقه يف الفرتة الأخرية 

جعله لعبا ل ميكن امل�شا�ض به

دي يونغ يجرب بر�صلونة 
على تغيري قراره

 أجبر الهولندي فرينكي دي يونغ، العب وسط 
برشلونة، إدارة الفريق الكتالوني، على تغيير 

قرارها بشأن مستقبله.
وكانت إدارة برشلونة، ترغب في التخلص من 
دي يونغ، بنهاية الموسم الماضي، لكن الالعب 
مما  البلوغرانا،  داخل  االستمرار  على  أصر 
أكثر  رفض  حيث  عليه،  لإلبقاء  اإلدارة  دفع 
من عرض للرحيل في الصيف الماضي، من 

ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.
فإن  الكتالونية،  "سبورت"  صحيفة  وبحسب 
األداء الذي ظهر به دي يونغ خالل المباريات 
األخيرة له مع برشلونة، من ثم تألقه في كأس 
العالم 2022، جعله العًبا ال يمكن المساس بها 

في تشكيل برشلونة.
وأكدت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز، المدير 
يونغ،  دي  بمستوى  سعيد  للبارصا،  الفني 
وسيواصل االعتماد عليه بكل قوة خالل الفترة 

المقبلة.
وربما يلجأ برشلونة لإلبقاء على دي يونغ بين 
صفوفه، حتى في حالة تلقيه عروًضا لضمه، 
في ظل انتهاء عقد سيرجيو بوسكيتس بنهاية 
الموسم الحالي، علًما بأنه لم يقرر التجديد حتى 

اآلن.
الوكاالت

"رونالدو تعر�ض لـ"مقاطعة �صيا�صية" 
يف مونديال قطر"

�صراع �صر�ض بني مي�صي ومبابي 
والرقراقي يتقدم قائمة املدربني

اأرواباريانا اأعلن عن القائمة النهائية خلليجي 25

الهداف التاريخي علي مبخوت خارج ت�صكيلة الإمارات
 أعلن األرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب اإلمارات عن قائمة "األبيض" 

النهائية التي ستشارك في كأس الخليج العربي "خليج العربي 25«.
تشكيلة  من  مفاجئ  بشكل  مبخوت  علي  المخضرم  المهاجم  خروج  شهدت  القائمة 

منتخب اإلمارات لخوض خليجي 25 في العراق مطلع العام الجديد.
وكان أروابارينا أعلن قبل يومين تشكيلة أولية بقيادة مبخوت، لكنه اختار التشكيلة 
والدوري  الجزيرة  فريق  هداف  غياب  في  أمس  أول  مساء  العبا   26 من  النهائية 

اإلماراتي، دون اإلعالن عن السبب.

وسيلعب منتخب اإلمارات، مباراة ودية مع لبنان يوم 30 ديسمبر الجاري استعدادا 
للبطولة التي تنطلق في السادس من جانفي 2023.

ويتواجد منتخب اإلمارات بالمجموعة الثانية في خليجي 25 التي تضم أيضا قطر 
والكويت والبحرين، ويستهل مشواره في النسخة المقبلة من كأس الخليج بمواجهة 
البحرين في السابع من الشهر المقبل.يذكر أن منتخب اإلمارات سبق له التتويج بلقب 

كأس الخليج في مناسبتين، وذلك عامي 2007 و2013.
الوكاالت

قال اإن ال�شبب هو دعمه للق�شية الفل�شطينية، اأردوغان: 
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ريا�ضي
 زفيزف قدم �شهادات تقدير

 لكل من غربال اآيت �شعلي وقوراري

الفاف تكرم ثالثي التحكيم الجزائري 
الم�شارك في مونديال قطر

 
حظي ثالثي التحكيم 

الجزائري، مصطفى غربال، 
عبد الحق آيت شعلي، 

ومقران قوراري، بتكريم 
من االتحادية الجزائرية 

لكرة القدم، نظير مشاركته 
المشرفة في نهائيات كأس 

العالم 2022 بقطر.
ومنح رئيس الفاف، جهيد 

زفيزف، شهادات تقدير لكل 
من غربال، آيت شعلي، 

وقوراري، لتشريفه الصافرة الجزائرية في المونديال، كما حظي الحكم المساعد 
عبد الحق آيت شعلي، بتكريم خاص، بعد اعالن اعتزاله التحكيم، عقب ختام 

مونديال قطر، وبعد مشوار حافل.
وجاء تكريم االتحاد الجزائري لكرة القدم، لثالثي التحكيم الجزائري، على 

هامش اجتماع المكتب الفيدرالي، المنعقد اول أمس، حيث حرص المسؤولون 
على كرة القدم الجزائرية على تقديم االعتراف بجدارة الصافرة الجزائرية 

وتمثيلها الجيد على المستوى العالمي.
ق.ر

بلعمري يذرف الدموع بعد اإ�شابته في ال�شعودية

بن طالب مهدد بالغياب عن مواجهة 
اأنجيه واأجاك�شيو في الليغ 1

 
واصل الدولي الجزائري 

نبيل بن طالب، العب وسط 
ميدان نادي آنجيه، غيابه عن 

تدريبات فريقه، وذلك قبل 
يومين من عودة منافسات 

الدوري الفرنسي، بعد نهاية 
كأس العالم 2022.

وتعرض بن طالب إلصابة 
على مستوى الظهر، خالل 
مشاركته في المباراة الودية 
التي خاضها فريقه يوم 17 

ديسمبر الماضي، أمام نادي أوكسير.
وذكر موقع "فرانس واست" المهتم بأخبار نادي آنجيه، أمس، أن بن طالب 

تغيب عن مران فريقه صباح أمس، بسبب استمرار معاناته من اإلصابة، حيث 
سيخضع للمزيد من الحصص العالجية قبل العودة للمشاركة في المباريات، 

وذكر الموقع أن حظوظ الالعب في اللحاق بالمباراة المصيرية التي سيخوضها 
فريقه، ضد أجاكسيو، يوم غد، في صراع الهروب من المراكز المتأخرة، تبدو 

ضئيلة للغاية.
ويشكل غياب نبيل بن طالب عن المباراة، ضربة موجعة لمتذيل جدول ترتيب 

الدوري الفرنسي، خاصة أن ليس للفريق أي بدائل جاهزة لتعويضه، بحكم 
غياب زميله الفرنسي بييريك كابيل عن المواجهة، عقب تعرضه لعقوبة 

اإليقاف.
من جهة أخرى، لم يتمالك الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع الخليج، 

دموعه بعدما أصيب أمام االتفاق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري 
روشن السعودي للمحترفين.

وأصيب بلعمري خالل الشوط الثاني، ليدفع مدرب الخليج بمحمد خبراني 
بدال منه، في الدقيقة 55، ورصدت عدسات الكاميرا التأثر الواضح لبلعمري 

باإلصابة، حيث أجهش بالبكاء وهو على مقاعد البدالء بعد خروجه من الملعب.
ق.ر

حاج عدالن �شيكون من�شقا عاما

 اتحاد العا�شمة ير�شم بن �شيخة
 كمدرب جديد خلفا ل�شارف

أعلن نادي اتحاد العاصمة، 
أمس، عن تعيين عبد الحق 
بن شيخة على رأس الجهاز 

الفني بالفريق األول لكرة 
القدم، خلفا للمدرب بوعالم 

شارف.
وكانت إدارة اتحاد 

العاصمة، قد قررت إنهاء 
ارتباطها بالمدرب بوعالم 
شارف، عقب عجزه عن 

تطوير األداء العام للفريق، 
وفشله في تحقيق النتائج 

المرجوة في النصف األول من بطولة الدرجة األولى.
ونشرت إدارة االتحاد بيانا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" جاء فيه: 

"تعاقدت إدارة اتحاد العاصمة مع المدرب عبد الحق بن شيخة، لتولي العارضة 
الفنية لالتحاد، خلفا للمدرب بوعالم شارف، الذي فسخ عقده مع النادي 

بالتراضي«.
وأضافت: "بن شيخة وقع عقدا مع االتحاد يمتد إلى 18 شهرا على أن يساعده 
فريد زميتي، وفريد بلمالط مدربا للحراس، في انتظار انضمام محضر بدني 

جديد في األيام القادمة، في حين سيكون الالعب األسبق حاج عدالن منسقا عاما 
للفريق".

ق.ر

ق.ر

أعلنت مصالح والية الجزائر، أمس، عن 
مواصلة التحضيرات الخاصة بكأس أمم 

إفريقيا لالعبين المحليين والتي ستحتضنها 
الجزائر مطلع العام المقبل.

وفي بيان لوالية الجزائر، عبر صفحتها 
الرسمية على الفايسبوك، تم إبراز 

التحضيرات الخاصة بالحدث الكروي، حيث 

تزينت الطرق المؤدية إلى ملعب براقي، 
وعدة نقاط أخرى، من بينها مطار الجزائر 
الدولي، بأعالم دول المنتخبات المشاركة، 

استعدادا الستقبال ضيوف الجزائر.
وقامت مصالح والية الجزائر بتهيئة 

المسارات والشوارع المؤدية إلى ملعب 
براقي الذي سيحتضن المنافسة بوالية 
الجزائر، من خالل رفع أعالم الدول 

المشاركة، باإلضافة إلى ملصقات كبيرة 
تحمل الشعار الرسمي "مرحبا"، كما شملت 

عملية التهيئة، ووضع ملصقات "الشأن"، في 
مواقع ومقرات تواجد الوفود المشاركة في 

هذه التظاهرة الكروية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر إعالمية 

أمس أنه يرتقب أن يحضر رئيسا االتحادين 
الدولي واإلفريقي لكرة القدم جياني أنفونتينو 
وباتريس موتسيبي، على التوالي لحفل افتتاح 

بطولة إفريقيا لالعبين المحلّيين ِبالجزائر.
ويحتضن ملعب براقي ذو المواصفات 

العالمية حفل افتتاح المنافسة، مساء الـ 13 
من جانفي 2023، وتلي الموعد في الساعة 
الثامنة مساء، إقامة مباراة ضربة االنطالقة 

بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره 
الليبي.

وسيكون حضور مسؤولَي أكبر هيئتين 
تشرفان على شؤون كرة القدم في العالم 
والقارة الّسمراء، فضال عن شخصيات 

أخرى مرموقة، تعمل "الفاف" حاليا على 
ترتيب إجراءات قدومها، تثمينا للسياسة 

الرياضية الجزائرية، والمنشآت التي شيدتها، 
فضال عن السمعة الطيبة للكرة في بالدنا، 
التي أنجبت كما معتبرا من مواهب اللعبة، 

طارت شهرتهم عبر أرجاء المعمورة.

اتخذت السلطات الوالئية بوهران عدة 
إجراءات في إطار استعدادات المدينة 
الحتضان جانب من فعاليات البطولة 

االفريقية لكرة القدم للمحليين، المقررة 
بالجزائر ما بين 13 جانفي و4 فيفري 
المقبلين، حسبما علم أمس من مصالح 

الوالية.
وأوضحت ذات المصالح أن اجتماعا 

ترأسه والي وهران سعيد سعيود عقد مساء 
أول أمس بمقر الوالية ><لضبط آخر 

التحضيرات<< الستقبال المنتخبات التي 
ستجري مبارياتها بملعب 40 ألف مقعد 

التابع للمركب الرياضي الجديد ><ميلود 
هدفي’’.

وتم خالل هذا االجتماع، الذي حضره 
االمين العام للوالية ومدراء الهيئة التنفيذية 

المعنية قطاعاتهم بهذا الحدث ورؤساء دوائر 
ورؤساء المجالس الشعبية لبلديات وهران 

والسانيا وبئر الجير واطارات الوالية، 
التطرق إلى عدة ملفات، ويتعلق األمر بإيواء 

المنتخبات االفريقية الستة الموزعة على 
مجموعتين اثنتين، التي تستضيفها وهران 

خالل الدور األول، حيث أسدى الوالي 
تعليمات إليفاد لجان مختلطة متكونة من 

مصالح مديريات الصحة والشباب والرياضة 
والسياحة والتجارة والبلدية والحماية المدنية، 

"للشروع في مراقبة الفنادق التي ستستقبل 
ضيوف وهران وتهيئتها حتى تكون جاهزة 

تماما«.
كما تطرق المجتمعون إلى ملف ملعب 

وهران الذي سيحتضن عشر مباريات كاملة 
خالل هذه البطولة اإلفريقية، وكذا مالعب 
التدريب وعددها ثالثة، حيث وجه الوالي 

تعليمات لكل من مدير التجهيزات العمومية 
ومدير الشباب والرياضة لمعاينة هذه 

المرافق وتدعيم االنارة الداخلية والخارجية.
وكان للجانب الصحي أيضا حصته من 

النقاش خالل هذا االجتماع، حيث تم التشديد 
على ضرورة ><توفير التغطية الصحية 
الالزمة للمشاركين في البطولة من خالل 

تجنيد فريق طبي متخصص في العالج 
البدني وكذا تسخير مؤسسات صحية 

الستقبال أي طارئ خالل المنافسات<<.
وتتنافس بوهران فرق المجموعة الرابعة 
التي تضم مالي وأنغوال وموريتانيا وكذا 
المجموعة الخامسة المكونة من منتخبات 

الكاميرون والكونغو والنيجر.
كما تستضيف المدينة أيضا مباراة عن 
الدور ربع النهائي وأخرى عن نصف 

النهائي فضال عن المباراة الترتيبية من أجل 
المركز الثالث يوم 3 فيفري أي 24 ساعة 

قبل المقابلة النهائية المبرمجة بملعب براقي 
الجديد.

ق.ر/واج

كشفت تقارير إعالمية إيطالية أمس أمس 
عن تطور جديد بشأن مفاوضات الدولي 
الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع ناديه 

ميالن حول تجديد العقد.
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي، 
فإن إمكانية استمرار بن ناصر مع ميالن 

باتت قائمة بشكل كبير، في ظل توافق 
الرؤى بين الطرفين.

وكان االجتماع األخير الذي جرى قبل 
أعياد الميالد، بين إنزو رايوال وكيل أعمال 
الالعب وإدارة ميالن، إيجابيا بصفة عامة، 

حيث ال يتبقى سوى توحيد الرؤى بشأن 
الراتب السنوي، من أجل توقيع العقد الجديد.

وأكد الموقع أن إدارة ميالن تشعر بالتفاؤل، 
حيال تجديد عقد نجم المنتخب الجزائري، 

خاصة أن االجتماع األخير ترك فجوة 
تتراوح ما بين 500 و600 ألف يورو 

فقط، بين العرض والطلب، غير أن 
األمر سيتطلب مزيدا من االجتماعات في 

المستقبل.
ويعد بن ناصر، الذي يرتبط بعقد مع 
الروسونيري حتى صيف 2024، من 

الركائز األساسية في خط الوسط، وتعتبره 
إدارة النادي اإليطالي إحدى الدعامات 

األساسية لمشروعها المستقبلي.
ق.ر

حديث عن ح�شور رئي�شي الفيفا والكاف لحفل االفتتاح

الوالي �شعيود يو�شي ب�شبط اآخر التح�شيرات

االجتماع االأخير بين وكيل اأعماله واإدارة الفريق كان اإيجابيا

 الجزائر تتزين تح�شيرا النطالق 
كاأ�س اإفريقيا لالعبين المحليين

وهران تتح�شر بجدية للم�شاعدة في اإنجاح "ال�شان"

اإدارة ميالن متفائلة بح�شم تجديد بن نا�شر لعقده قريبا



 www.elraed.dz

متفرقاتالثالثاء  27 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 04 جمادى الثانية 1444هـ10

ANEP : 2231010906 ANEP : 2216026286

ANEP : 2223005524

 الرائد: 2022/12/27 الرائد: 2022/12/27

 الرائد: 2022/12/27

 حممد.ق

حجز عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن 
والية المسيلة كمية من المشروبات الكحولية قدرت 

بـ 601 وحدة من مختلف األنواع واألحجام. وحسبما 
أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات 

السلك األمني في بيان لها فإن حيثيات القضية بدأت 
على إثر ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود كمية 

معتبرة من المشروبات الكحولية مخبأة بأحد المساكن 
بقطاع االختصاص، ليتم وضع خطة محكمة مكنت 

من حجز الكمية المذكورة بعد عملية تفتيش لذات 
المسكن، حيث اتخذت اإلجراءات القانونية الالزمة 

وإنجاز ملف قضائي عن القضية وإرساله إلى 
الجهات القضائية المختصة إقليميا.

أشرف المدير العام لألمن الوطني, فريد بن شيخ, 
أمس، بمدرسة الشرطة طيبي محمد بسيدي بلعباس, 

على مراسم تخرج موحد لدفعة أعوان الشرطة 
لمدارس الشرطة لكل من سيدي بلعباس والشلف 
ومعسكر. وأبرز مدير مدرسة الشرطة, مراقب 
الشرطة دحماني رشيد, أن هذه الدفعة ألعوان 

الشرطة تضم في تعدادها 445 متخرجا تكونوا على 
مستوى ثالث مدارس شرطة.

وتضم مدرسة الشرطة "طيبي محمد" 157 متخرج 
ومدرسة الشرطة "محمد يوسفي" بالشلف 141, في 

حين تضم مدرسة الشرطة معسكر 147 متخرجا 
تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا بالمؤسسات التكوينية 

والتربصات الميدانية في مختلف التخصصات المهنية 
للشرطة ألمن الواليات, وفق ذات المسؤول.

كما نوه باألهمية البالغة التي توليها المديرية العامة 
لألمن الوطني للتكوين للرفع من األداء الشرطي 

لتقديم أرقى خدمة للمواطن وضمان أمن األشخاص 
والممتلكات وتحسين مناهج التكوين وأساليب 

التحصيل المعرفي والعلمي األمر, الذي أعطى دفعا 
محسوسا للعملية التكوينية لتأهيل المتخرجين بغية 

القيام بواجبهم المهني بكل احترافية.
وذكر مراقب الشرطة دحماني رشيد أن هذه الدفعة 

تحمل اسم شهيد الواجب الوطني عون الشرطة 
مغتات العجال, الذي التحق بصفوف األمن الوطني 

بتاريخ 3 ديسمبر 1989 برتبة عون النظام العمومي 
وباشر مهامه بأمن والية الجزائر في 7 جويلية 

1990 إلى أن استشهد في ميدان الشرف وهو يؤدي 
واجبه الوطني إثر تعرضه لكمين إرهابي يوم 6  

ديسمبر 1993 ببوزريعة.
وتخلل حفل التخرج الجهوي لدفعة أعوان الشرطة 

تقديم عروض رياضية وقتالية من طرف المتخرجين 
فضال عن استعراض مهام الشرطي في الطرقات 
العامة وفق قانون المرور، كما تم بهذه المناسبة 
تكريم متخرجين متفوقين إلى جانب عائلة شهيد 

الواجب الوطني مغتات العجال.
ع.ط

باشرت مؤسسة الجزائرية  للمياه وحدة المدية  مخطط 
تحت إشؤاف مسؤوليها وذلك من أجل  استرجاع ديونها  
العالقة والتي تقدر  بـ 100مليار سنتم منقسمة على  34 
مليار بالنسبة لإلدارات  والتجار الصناعين و 30 مليار 

بالنسبة لإلستعمال المنزلي وأكثر من 40 مليار هي 
للبلديات  بالنسبة  ديوان 

المخطط  المسطر  من طرف مسؤولي الوحدة تم من 
خالله توفير كل  الظروف المادية والبشرية  عبر حداتها 
في ربوع الوالية   إلنجاح العملية حيث كانت  الفرصة 

أيضا للتقرب  من المواطن وقيام بعمليات تحسيسية 
بضرورة االلتزام باآلجال المحددة كطريقة مثالية  
وحل انسب حتى تتمكن هذه المؤسسة بتقديم أفضل 

الخدمات لزبائنها مع تقديم شروحات بذات المناسبة  
عن التسهيالت  المقدمة من طرف مصالح الجزائرية 

للمياه والتي تهدف إلى تقديم كل التسهيالت للمواطن من 
أبرزها التسديد يالتقسيط وتسهيل عملية الدفع دون أي 

عناء.
ع.بكريي

امل�سيلة:

حجز اأزيد من 600 وحدة من امل�شروبات الكحولية 

اإ�سـهـــار

اختتام الأيام الطبية اجلراحية يف 

اإخت�سا�ص طب الن�ساء والتوليد باملدية

اإجراء عمليات جراحية دقيقة 
لأول مرة مب�ست�سفى عني بو�سيف

أسدل الستار  أمس على األيام  الطبية الجراحية في إختصاص طب 
النساء والتوليد  على مستوى المؤسسة العمومية اإلستشفائية بعين 
بوسيف حنوبي المدية وكذا المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
بشاللة العذاورة، حيث استهدفت الحملة الطبية الجراحية ساكنة 

مناطق دائرة عين بوسيف وكذا دائرة شاللة العذاورة وباقي البلديات 
المجاورة، ناهيك على بعض البلديات من إقليم والية الجلفة وكذا 

بعض البلديات المجاورة بوالية المدية.
وقد أسفرت الحملة الطبية الجراحية على  القيام بأكثر من 100 

عملية فحص في إختصاص طب النساء و التوليد وكذا القيام 
بأكثر من 50 فحص في إختصاص التخدير واإلنعاش وأربعين 
)40( عملية جراحية، منها ثماني عمليات قيصرية، منها لمرأة 

حامل بثالث توائم.القيام بـــ 07 عمليات بتقنية الجراحة بالمنظار 
إلستئصال األورام الليفية الرحمية.

كما تم إجراء عمليات جراحية دقيقة ألول مرة على مستوى 
مستشفى عين بوسيف كانت تتطلب التكفل على مستوى المستشفيات 

الجامعية وكذا القيام ألول مرة بعملية قيصرية على مستوى 
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشاللة العذاورة من طرف 

الدكتور براهمي عبدالرزاق أخصائي طب نساء وتوليد برفقة 
الدكتور بوسباسي أخصائي تخدير وإنعاش.العملية جرت بحضور 
مدير الصحة الذي أثنى على الميادرة  شاكرا الطاقم الطبي والشبه 

طبي و كذا الطاقم اإلداري و كل األعوان المساهمين فيها، على 
مستوى المؤسسة وكل  من ساهم في انجاح هذه المبادرة .

ع.بكريي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية

مديرية احلياة اجلمعوية
املديرية الفرعية للجمعيات

رقم:086/م.ع.ح.ع.ش.ق/م.ح.ج/م.ف.ج/22
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 
صفر 1433 الموافق لـ12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات تم 

هذا اليوم 01 ديسمبر 2022 استالم مذكرة التعديالت المؤرخة 
في 16 جويلية 2022 تحت رقم / المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة 

التنفيذية للجمعية الوطنية المسماة: المنظمة الجزائرية لحقوق 
اإلنسان.

المسجلة تحت رقم: 61   بتاريخ 22 ماي 2019 .
المقر: حضيرة حي بن غازي )ب(، براقي – الجزائر 

العاصمة.
يترأسها السيد)ة(: بوزينة احسن.

املدية

موؤ�س�سة اجلزائرية للمياه ت�سع خمطط عمل ل�سرتجاع ديونها 

�سيدي بلعبا�ص

تخرج موحد لدفعة من اأعوان ال�سرطة
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جمعية  رئيسة  عرضت  اإلطار,  هذا  وفي 
نظمت  ندوة  خالل  بوجمعة,  خولة  الموجة, 
مسار  بالمناسبة  العاصمة  بالجزائر  أول  أمس 
تعد  و   ,1978 سنة  تأسست  التي  الجمعية 
"مدرسة للتكوين المسرحي و من أقدم وأعرق 
الفرق المسرحية على مستوى والية مستغانم, 
على  المسرحيات  مئات  وعرضت   اقتبست 
إلى  تزال  وال  الحضور  من  سنة   44 مدار 
الممثلين  متعاقبة من  أجيال  بتكوين  تهتم  اليوم 
من  وغيرها  والسينوغرافيين  والمخرجين 

التخصصات.«
وأكدت خولة بوجمعة أن الجمعية "تسعى من 
أجل ترسيم )الموجة( كمدرسة معتمدة للتكوين 
تنشط  الذي  المحيط  على  منفتحة  المسرحي 
التربوية  المؤسسات  فيه و تربطها شراكة مع 
والتكوين المهني و الجامعة", مؤكدة أن " أبواب 
الجمعيات  أمام  مفتوحة  بفضاءاتها  التعاونية 
وتقديم  لتجسيد عروضهم  الفنية  الطاقات  وكل 
السامي وهو  لهدفها  المجال خدمة  خبرتها في 

التكوين المسرحي.» 

بدوره أكد الناقد المسرحي من جامعة وهران, 
محمد شرقي, أن جمعية الموجة بمثابة "مدرسة 
إرساء  على  عقود  منذ  بقوة  ساهمت  فنية" 
رغم  وذلك  المسرحي  للتكوين  استراتيجية 
الصعوبات التي واجهتها بعد تهديم المقر القديم 
لها وكان فضاءا يعج باالبداع المسرحي مفتوح 
الرابع  الفن  ومحبي  الهواة  جمعيات  كل  أمام 
كما استمرت لغاية اليوم في أداء دورها الذي 
راهنت عليه "لديمومة الممارسة المسرحية في 

الجزائر.«
مستغانم  بجامعة  األستاذة  أشارت  جانبها,  من 
بومسلوك خديجة, ان الجمعية عبر 44 سنة من 
التأسيس ما تزال قادرة على تسليم المشعل من 
جيل إلى جيل جديد, مضيفة ان البداية "كانت 
تحت رعاية االتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 
)غربي  الشباب  من  مجموعة  أسس  حيث 
بلغربي,  العجال  بوجمعة,  جياللي  بوعالم, 
للتوعية  حي  لجنة  وآخرون(  بلعالم,  محمد 
والعمل التطوعي بمعية أطقم من قطاع التربية, 
إنشاء فرقة مسرحية أعطيت  التفكير في  وبدأ 

عضوا  كان  الذي  بوجمعة  لجياللي  إدارتها 
بجمعية اإلشارة وقبلها في فرقة فن الخشبة.«

المسرح  ومدير  المسرحي  الناقد  ثمن  بدوره 
"اإللتزام  خالف,  ناصر  للجلفة,  الجهوي 
العائلي في تجربة جمعية الموجة لمستغانم التي 
تؤكد أن االرتباط الفني ظاهرة عائلية", مشيرا 
الى "الموجة كتجربة مسرحية فريدة من نوعها 

في فضاء الممارسة المسرحية الجزائرية.«
مختلف  بين  ثري  نقاش  بفتح  اللقاء  تميز  وقد 
العالي  المعهد  وطلبة  والممثلين  المخرجين 
خالله  تم  البصري  والسمعي  العرض  لفنون 
طرح قضايا المسرح و اماله و ضرورة العمل 
التعاونيات  وذاكرة  أرشيف  شتات  جمع  على 
باعتبارها  الجزائر  في  المسرحية  والجمعيات 

جزء من مكونات التراث الثقافي الوطني.
ويتواصل برنامج النشاط الفكري واألكاديمي, 
على  المسطر  قطاف",  بن  "امحمد  بفضاء 
المحترف,  للمسرح  الوطني  المهرجان  هامش 

وذلك إلى غاية الفاتح جانفي 2023.
حياة �سرتاح

فعاليات  بخنشلة  سوايحي"  "علي  الثقافة  بدار  الماضي  األحد  انطلقت 
التظاهرة الثقافية "أيام خنشلة لمسرح الطفل" بمشاركة 5 فرق مسرحية 

تمثل بعض واليات شرق الوطن.
وفي تصريح لوأج على هامش حفل االفتتاح الرسمي للتظاهرة, أوضحت 
لهذه  المنظمة  الجهة  الثقافة علي سوايحي,  دار  مديرة  سامية مرزوقي 
التظاهرة الثقافية, أن "أيام خنشلة لمسرح الطفل" التي تعرف مشاركة 
البواقي  أم  لواليات  الممثلة  الثقافية  والجمعيات  الفنية  الوجوه  من  نخبة 
وقسنطينة وبسكرة وسكيكدة والعلمة )سطيف( ستمتع الجمهور الصغير 
بعدد من المسرحيات ذات البعد االجتماعي والتربوي في الفترة الممتدة 

إلى غاية 5 جانفي المقبل.
تتزامن  التي  الطفل"  لمسرح  خنشلة  "أيام  أن  المسؤولة  ذات  وأضافت 
فعالياتها مع العطلة الشتوية للتالميذ تعرف مشاركة فرقة جمعية "براعم 
الجهوي  والمسرح  "أحلم"  االفتتاحي  العرض  )سكيكدة( صاحبة  الفن" 

العلمة بسطيف بمسرحية "مملكة الحشرات.«
الجهوي  المسرح  فرق  الثقافية  التظاهرة  ذات  فعاليات  في  تشارك  كما 
والمسرح  العجيبة"  "المكنسة  الموسوم  المسرحي  بالعرض  لبسكرة 
الجهوي أم البواقي ب "الشمس النائمة" والمسرح الجهوي لقسنطينة من 

خالل العرض المسرحي "مفاتيح الحكيم.«
وأردفت ذات المتحدثة أنه ستقام على هامش هذه التظاهرة الثقافية ندوات 
المسرحي  المجال  في  ومختصون  أساتذة  ينشطها  تكوينية  وورشات 
وفنانون تشكيليون باإلضافة إلى تقديم عروض تنشيطية للدمى العمالقة 
خارج قاعة العرض وبث أغاني وأناشيد مع برمجة عروض بهلوانية 

وألعاب خفة ومسابقات فكرية لألطفال.
وأكدت مرزوقي بأن "أيام خنشلة لمسرح الطفل" ستشكل فرصة للمرح 
والمتعة لفائدة أكبر عدد ممكن من األطفال عبر الوالية, مشيرة إلى أن 
أمام  المجال  لفسح  الظهر  بعد  ما  فترة  في  تقديمها  سيتم  العروض  كل 
أطفال البلديات البعيدة للحصول على حقهم في متابعة العروض والعودة 

إلى منازلهم مبكرا.

األول  يومها  في  الطفل"  لمسرح  خنشلة  "أيام  تظاهرة  عرفت  وقد 
إقباال كبيرا من طرف األطفال وأوليائهم الذين تابعوا باهتمام العرض 
المسرحي "أحلم" على مدار 45 دقيقة وتفاعلوا مع ممثلي المسرحية التي 
كتبت نصها وأخرجتها أسماء بن أحمد في الوقت الذي تقاسم فيه األدوار 
كل من الممثلة بلقيس بوكلوة ورحيل بوكلوة ونزار بوكلوة ومريم بن 
علي و يونس مالك فردوس ويونس لجين بينما تكفل بالعمل السينوغرافي 

كل من  مهدي بورويس وبلقيس بوكلوة.
وأكدت كاتبة ومخرجة العمل المسرحي أسماء بن أحمد في تصريح لوأج 
أنها أرادت من خالل العرض "أحلم" تمرير رسالة لألطفال محاولة من 
خاللها غرس أفكار إيجابية جديدة تجعلهم يركزون فيها على كيفية وضع 
األهداف النبيلة صوب أعينهم من أجل تحقيق أحالمهم التي لن تتحقق إال 

بالعلم والعمل واالجتهاد والمثابرة.
حياة �سرتاح

تاأ�س�ست يف منت�سف ال�سبعينيات

مهنيون ي�ضيدون بالتجربة الن�ضالية 
لفرقة م�سرح العمال لوهران

تعد فرقة مسرح العمال لوهران، التي تأسست في منتصف السبعينيات من 
القرن الماضي، واحدة من "المنابع النضالية الجادة" التي ساهمت في إرساء 
بفضل  وذلك  الجزائري،  الغرب  عاصمة  في  المسرحية  الممارسة  أسس 
مجموعة من الشباب المحبين للفن الرابع، حسب ما أكده أمس أول بالجزائر 

العاصمة، أعضاء هذه الفرقة المسرحية.
واعتبر األستاذ المحاضر بجامعة سعيدة، أحمد بلغالية، في ندوة حول تجربة 
في  قطاف"،  بن  "امحمد  بفضاء  )تي.تي.أو(،  لوهران  العمال  مسرح  فرقة 
إطار المهرجان الوطني ال 15 للمسرح المحترف أن هذه الفرقة تعد "واحدة 
من المنابع النضالية الجادة التي انفجرت مواهبها استجابة إلى حاجة وهران 

إلى مسرح يمثلها بعيدا عن المسرح األوروبي الوافد مع فرنسا.«
الفرق والتعاونيات وكذا  المتحدث، "واحدة من  الفرقة، يضيف  وكانت هذه 
النوادي والمدارس التي شكلت الحركة المسرحية في مدينة وهران"، مشيرا 
و"الشباب"  و"النجاح"  الوهرانية"  "الكواكب  فرقة  إلى  الصدد،  هذا  في 

و"رفاق المسرح.«
 1977 المصدر، سنة  العمال لوهران، وفق ذات  وقد تأسست فرقة مسرح 
من قبل أحمد العايدي حيث مرت بفترات متعددة أثرت في تجربتها الميدانية.
وهران،  مدينة  في  المسرح  تاريخ  عن  الحديث  أن  بغالية،  األستاذ  ويرى 

"يفرض التوقف عند تجربة مسرح العمال.«
إلى  بلفاضل،  محمد  المؤسس،  الفرقة  وعضو  المسرحي  عاد  جهته،  من 
قبل  المسرحي  نشاطها  الشباب  من  بدأت مجموعة  حينما  السبعينيات  مطلع 
أن يؤسسوا فرقة مسرح العمال والتي كانت بدورها محفزا النشاء جمعيات 

كثيرة قامت بمحاوالت مسرحية واقتباسات.
الذي  القادر علولة  الراحل عبد  المسرحي  لعبه  الذي  الدور  بلفاضل،  وذكر 
"كان يتردد كثيرا على الفرقة وكان يساهم من خالل أحاديثه وتعامالته في 

تكوين وصقل موهبة العديد من المنتسبين إلى الفرقة.«
فرقة مسرح  أن  بدوره،  فأكد  المؤسس محمد ميهوبي،  الممثل والعضو  أما 
الميدان بصفتها مدرسة  في  دورها  اليوم،  إلى  تأسيسها  منذ  "لعبت،  العمال 

تشتغل على 3 محاور أساسية هي التكوين والبحث واإلبداع المسرحي.«
الفعاليات منها أول  وقد بادرت الفرقة، يضيف المتحدث، إلى إطالق عديد 
إلى  إضافة  الجامعي  للمسرح  مهرجان  وأول  والحكاية،  للحلقة  مهرجان 

تربصات ودورات تكوينية وكانت وراء فكرة تأسيس المسرح الصغير.
قطاف"،  بن  "محمد  بفضاء  واألكاديمي،  الفكري  النشاط  برنامج  ويتواصل 
المسطر على هامش المهرجان الوطني للمسرح المحترف، وذلك إلى غاية 

الفاتح جانفي 2023.
حياة �سرتاح

يف كلمة بعثت بها للقائمني 

على "املهرجان الثقايف الوطني ملو�سيقى احلوزي"

الوزيرة مولوجي: 
املو�سيقى عن�سر هام يف هوية البلدان

أكدت وزيرة الثقافة والفنون ُصورية ُمولوجي أن الموسيقى تشكل عنصًرا 
هاًما في هوية البلدان، وأن التراث الموسيقي في الجزائر غني ومتنوع 

السيما نوع الحوزي المشهور في بالدنا وخصوًصا في والية تلمسان.
صُورية مُولوجي قالت في كلمة قرأتها عنها بالنيابة المستشارة بالوزارة 
عشر  الثانية  الطبعة  فعاليات  افتتاح  فعاليات  ضمن  مباركة،  قدوري 
األحد  منذ  تعقد  التي  الحوزي"،  لموسيقى  الوطني  الثقافي  "للمهرجان 
المنصرم تحت شعار "يالورشان رفرف لبالد تلمسان"، أن التحدي الذي 
على  الحفاظ  في  النجاح  هو  رفعه  المهرجان  هذا  محافظة  على  يتعين 
موسيقى األجداد، ألن المقاربة اليوم تهدف أكثر إلى مزيد من االحترافية 
والتميز قصد التمكن من المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية من خالل 
االقتصاد الثقافي، علًما أن المهرجان هو أفضل وسيلة في هذا المجال، 
من  كغيره  المهرجان  هذا  أن  إلى  كلمتها  نهاية  في  مولوجي  وأشارت 
خالل  من  عليه  والحفاظ  التراث  هذا  لكتابة  فرصة  يشكل  المهرجانات 
تسجيالت من أجل نقله إلى األجيال المستقبلية، لهذا فإن المجتمع المدني 
والمبادرات  النشطة  إنجاح  في  للمساهمة  مدعوين  الثقافيين  والفاعلين 
لألجيال  الثقافي  المورث  على  المحافظة  وكذا  لها،  والترويج  الثقافية 

القادمة.
أهمية  على  كلمته  في  أمين  بودفلة  المهرجان  محافظ  أكد  جهته،  ومن 
موسيقى الحوزي في تلمسان، وفي العديد من المدن الجزائرية، مشيًرا 
إلى أن هذا المهرجان هو مناسبة لنفض الغبار عن التراث الشعري الذي 
وللمساهمة  من جهة  الحوزي  موسيقى  منه  تستمد  الذي  المصدر  يشكل 
في استحداث ديناميكية من شأنها تعزيز السياحة الثقافية من جهة أخرى.
سوف  التي  الفنية  المعارض  من  سلسلة  زيارة  االفتتاح  حفل  قبل  وتم 
يسلط  الذي  األندلسية"  "النوبة  معرض  غرار  على  الطبعة،  هذه  ترافق 
الضوء على تاريخ الموسيقى األندلسية وأهم أعمدة هذا الفن وتطوره في 
الجزائر من خالل ما يعرض من آالت موسيقية، مخطوطات، كتب وحتى 
ألبومات ألهم رواد هذا الفن، حيث قسم المعرض إلى ثالثة أجنحة يضم 
كل جناح مدرسة من المدراس الثالث وهي تلمسان، الجزائر العاصمة 
حول  بوهداج"  "محمد  التشكيلي  للفنان  معرض  إلى  إضافة  وقسنطينة، 
اللباس  فيها  بما  الجزائرية  التقليدية  لأللبسة  وآخر  الموسيقية،  اآلالت 

التلمساني.
يُذكر أن 13 جمعية موسيقية وطنية تُحيي هذا المهرجان، الذي سيكرم 
اللذين  طيطمة"،  و"الشيخة  صاري"  بن  العربي  "الشيخ  المرحومين 

يعتبران أيقونيتين في موسيقى الحوزي.
حياة �سرتاح

الثالثاء  27 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 04 جمادى الثانية 1444هـ

تعد من اأقدم واأعرق الفرق على م�ستوى والية م�ستغامن منذ 1978

"املوجة" ت�ستعر�ض جتربها 
يف جمال التكوين امل�سرحي

اأبرز نقاد واكادميون خمت�سون يف جمال امل�سرح اهم حمطات جتربة وم�سار جمعية املوجة امل�سرحية مب�ستغامن  التي تعترب 

مدر�سة رائدة يف جمال التكوين الفني وذلك �سمن برنامج لقاءات الدورة ال 15 للمهرجان الوطني للم�سرح املحرتف.

مب�ساركة خم�س فرق من واليات �سرق البالد

خن�سلة حتتفي باأيام م�سرح الطفل
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كيف توؤثر عودة اجلمهوريني لل�سيطرة 

على جمل�س النواب على اأجندته

اأمريكا 2023.. �سعبية بايدن 
دون 40% مع انت�ساف واليته 
في ظل تعمق االنقسامات االجتماعية والثقافية بشأن قضايا محورية 
بين األميركيين، ومع  مثل اإلجهاض وحق حمل األسلحة والهجرة 
استمرار تدهور األوضاع االقتصادية وبدء الموسم االنتخابي الرئاسي 
والجمهوريين  الديمقراطيين  على  عصيبا   2023 سيكون  الجديد، 

كذلك.
وتعرض الجزيرة نت -في سؤال وجواب- أفق انتصاف والية الرئيس 
جو بايدن في ظل سيطرة جمهورية على مجلس النواب، وتبعات ذلك 
من  بايدن  الرئيس  يتمكن  المستقبلية. لن  األبيض  البيت  أجندة  على 
تحقيق أي اختراقات كبيرة في أجندته التشريعية تجاه القضايا الداخلية 

خالل عام 2023.
وسيستمر العمل التقليدي غير السياسي الذي يقوم به الكونغرس مثل 
الفدرالية. لكن  الدفاعي، والميزانية  تمرير حزم االعتمادات لإلنفاق 
كل شيء آخر سيتباطأ إلى حد كبير في ظل وجود حكومة منقسمة 
خالل العامين المقبلين. وكل ما لم يفعله بايدن بحلول نهاية عام 2022 
القليل الذي  من غير المرجح أن يتحقق خالل 2023.وال يوجد إال 
المشترك  التشكيك  الديمقراطيون والجمهوريون، بخالف  يتفق عليه 

تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى ومخاطر الصين.
معظم  في  "الجمهوري"  النواب  مجلس  يصطدم  أن  المرجح  ومن 
القضايا مع مجلس الشيوخ "الديمقراطي" خالل العامين المقبلين من 
رئاسة بايدن. ويبدأ بايدن العام الجديد في ظل تراجع كبير في شعبيته، 
انخفضت على إثرها نسبة الرضا عن سياساته إلى ما دون %40، 
وال يوافق غالبية األميركيين اآلن على أداء الرئيس لمهام منصبه، 
بل اعتبروه فاشال في مهمة توحيدهم، أو مواجهة األزمة االقتصادية، 
 NBC( "وفقا لنتائج آخر استطالع أجرته شبكة "إن بي سي نيوز

.)News
وأبرزت عرقلة تمرير أجندة الرئيس الطموحة المتعلقة بالبنية التحتية 
واضطراره لتعديلها، ثم عرقلة تشريع "إعادة البناء لألفضل" وتقدر 
بين  الداخلي  الصراع  حجم  الدوالرات،  من  تريليونات  بعدة  قيمتها 
تيارات الحزب الديمقراطي، خاصة بين األعضاء التقدميين واألغلبية 
التقليدية، كما لم يتمكن بايدن من مواجهة أزمة قضية الهجرة غير 

النظامية التي وعد بالعمل على حلها خالل حملته االنتخابية.
الدعم  تقديم  في  االستمرار  من  بايدن  سيتمكن  ذاته،  الوقت  وفي 
العسكري والمالي ألوكرانيا على الرغم من تهديدات بعض الزعامات 
الجمهورية.وتعني األغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب أن 
من  يتمكن  لم  ما  أساسي،  بشكل  ماتت  قد  لبايدن  التشريعية  األجندة 
العثور على حلول وسط ودعم من الحزبين لبعض المقترحات التي 
العامين  -خالل  بايدن  تركيز  ينصب  أن  المرجح  معا.ومن  تفيدهما 
المقبلين من رئاسته- على الدفاع عن إنجازاته المميزة، مثل مشروع 
قانون خفض أسعار األدوية، واستثمار مئات المليارات من الدوالرات 
الحزب  يقول مشرعون من  ناحية أخرى،  المناخ.من  تغير  لمعالجة 
الجمهوري بالفعل إنهم يريدون التراجع عن بعض برامج بايدن، أو 
وقف تمويل العديد منها.ولن يشهد 2023 داخليا العديد من األحداث 
الساخنة التي ستجعله عاما استثنائيا بالمعايير األميركية التي لم يعد 
يميزها االنقسام المجتمعي بين المحافظين والليبراليين، أو استمرار 
والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين  بين  الحاد  السياسي  االستقطاب 
مع استمرار اتساع الهوة بينهما، غير أن ملف الهجرة يبرز كإحدى 
سيتم  هنا  من  الجمهوري،  الحزب  جانب  في  تصب  التي  القضايا 
إبراز هذه القضية بعدما عمل البيت األبيض واإلعالم الليبرالي على 
التخفيف من خطورتها وحدتها خالل العامين الماضيين. ولن يتراجع 
اهتمام األميركيين باالقتصاد والتضخم وارتفاع األسعار خالل العام 
الجديد، خاصة مع توقع الكثير من خبراء االقتصاد الوقوع في براثن 

ركود اقتصادي خالل عام 2023.
التي  القضايا  تلك  أهم  من  واالقتراع  التصويت  نظم  إصالح  ويعد 
ومنذ   .2022 عام  خالل  العليا  المحكمة  أو  الكونغرس  يحسمها  لم 
 ،2020 انتخابات  نزاهة  في  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  تشكيك 
نظام  إصالح  ضرورة  على  والديمقراطيون  الجمهوريون  اتفق 
وطريقة وإجراءات التصويت، لكن يرى كل طرف األزمة من زاوية 
مناقضة ومعاكسة لما يراه الطرف اآلخر.ويطالب كل حزب بتبني 
حزمة إصالحات انتخابية تدعي استهداف نزاهة ومصداقية العملية 
االنتخابية، إال أن جوهرها يهدف لدعم حظوظ مرشحي كل حزب 

في االنتخابات المستقبلية.

وفي هذا االطار، نظم المغاربة بمدينة 
احتجاجية  وقفة  أمس،  أول  مكناس، 
رفعت فيها شعارات منددة باالعتقاالت 
السياسية التي تعرفها المملكة، آخرها 
سابقا،  االنسان  حقوق  وزير  اعتقال 
في  والقيادي  زيان  محمد  المحامي 
محمد  واالحسان،  العدل  جماعة 
باعسو، كما ندد المحتجون باستمرار 
اعتقال المدونين والصحفيين ومعتقلي 
سمتها  واهية  "بتهم  والتعبير،  الرأي 
حر  صوت  كل  من  واالنتقام  العبث 
يغرد خارج سرب الفساد واالستبداد".
"إطالق  إلى  المتظاهرون  دعا  وقد 
السياسيين  المعتقلين  جميع  سراح 
وعلى رأسهم معتقلي الرأي ومعتقلي 
على  أكدوا  و  والصحافيون"،  الريف 
أصبح  القضايا  فبركة  "أسلوب  أن 

االقتصادية  التنمية  في  المخزن  فشل  على  التغطية  منه  والهدف  مفضوحا 
واالجتماعية".ويواصل المخزن، اعتقال المدافعين عن حقوق االنسان رغم 
المغربية  الجمعية  عضو  اعتقال  تم  حيث  المتنامية،  الشعبية  االحتجاجات 

لحقوق اإلنسان-فرع إيمنتانوت بإقليم شيشاوة، عبد الباسط سباع.
وفي سياق ذي صلة، وتنزيال للبرنامج النضالي الذي سطره االتحاد الوطني 
بجهة  لالتحاد،  الجهوي  المكتب  نظم  نقابية(،  )مركزية  بالمغرب  للشغل 
طنجة-تطوان-الحسيمة، وقفة احتجاجية إنذارية ضد ضرب القدرة الشرائية 
اسعار  ارتفاع  باستمرار  تندد  شعارات  المحتجون  المغربية.ورفع  للشغيلة 
مجموعة من المواد األساسية والمحروقات، وعجز الحكومة على اتخاذ أي 
الشغيلة والمواطنين، مطالبين  الفاحش على  الغالء  تدابير تخفف من وطأة 
إياها بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع "ضرورة مراجعة 

الحكومة لسياساتها واختياراتها االجتماعية".
وفي بيان له، استنكر االتحاد المغربي للشغل ما وصفه ب"تملص الحكومة 
من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار االجتماعي"، مهددا بخوض أشكال 
للطبقة  المشروعة  المطالب  أجل  ومن  المكتسبات  عن  دفاعا  احتجاجية" 
الشرائية  القدرة  على  المتواصل  "الهجوم  وصفه  بما  بشدة  العاملة".وندد 
كافة  أثمان  في  المتواصل  الغالء  جراء  المواطنين،  من  العظمى  للغالبية 
وصلت  بما  الحكومة  "استخفاف  مستنكرا  والخدمات"،  االستهالكية  المواد 
إليه األوضاع االجتماعية جراء ذلك من تأزم و احتقان، وعدم إقدامها على 

أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية لألجراء وعموم المواطنين".
كافة  ل"خوض  االستعداد  إلى  هياكلها  مختلف  النقابية  المركزية  ودعت 
عن  دفاعا  والوطنية،  والجهوية  والمحلية  منها  القطاعية  النضالية  األشكال 
المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة".وفي قطاع التعليم، 
خاض أساتذة الزنزانة 10، يوم السبت الفارط، اضرابا وطنيا، تزامنا مع 
بترقيتهم  مطالبين  المهني،  االمتحان  قاطعوا  كما  للتوظيف،  مسابقة  اجتياز 
إلى السلم 11 بعد ما قضوا أزيد من 14 سنة في ممارسة مهنة التعليم منها 

6 سنوات في السلم 10.
وحملت تنسيقية اساتذة الزنزانة 10، في بيان لها، وزارة التربية المغربية، 
جراء  التربوية  المنظومة  تعرفه  باتت  الذي  االحتقان  منسوب  تصاعد 
"التماطل والعشوائية" وعدم وجود رغبة حقيقية لحل الملفات العالقة بشكل 
جدي وآني، داعية كل الفئات األخرى المتضررة إلى توحيد نضاالتها على 
التاريخية  تحمل مسؤولياتها  إلى  التعليمية  النقابات  وكذا  الميداني  المستوى 
تجاه نساء ورجال القطاع.وفي سياق ذي صلة، قرر ائتالف أطباء القطاع 
الحر والتنسيقية النقابية لألطباء العاملين بالقطاع الخاص خوض إضرابات 
ووقفات احتجاجية خالل األسابيع القادمة، نظرا لسياسة األذان الصماء التي 
تلك  خاصة  المشروعة  المطالب  مع  التعامل  في  اخنوش  حكومة  تنتهجها 
المتعلقة بالضريبة.من جهتها، اعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عن 

جانفي   4 يوم  وطني  اضراب  تنظيم 
بوقفات  ارفاقه  مع  الداخل  المقبل 
العقارية،  المركبات  بكافة  احتجاجية 
المقر  امام  جهوية  وقفة  مع  بالتزامن 
الوطنية  الوكالة  إلدارة  المركزي 
على  احتجاجا  العقارية،  للمحافظة 
تجاهل األخيرة لملفهما المطلبي، كما 
قطاعات  وعمال  الفالحون  يحضر 
والغابات،  والمياه  البحري  الصيد 
تصاعدية  موحدة  الحتجاجات 
محاوالت  على  ردا  ومفتوحة، 
المخزن ضرب وحدة الطبقة العمالية 
المطالبة  اجل  ومن  تعبئتها،  وتفكيك 
العالقة  للقضايا  ملموسة  بحلول 
وزير  محملين  لمطالبهم،  واالستجابة 
االحتقان  "تنامي  مسؤولية  الفالحة 
هذه  تصعيد  القطاع".ويأتي  في 
الجامعة  إليه  دعت  الذي  الوطني  لإلضراب  الكبير  النجاح  بعد  القطاعات، 
امام  االحتجاجية  الوقفة  تحولت  حيث  )نقابة(،  الفالحة  لقطاع  المغربية 
المضربون  له  تعرض  الذي  القمع  بعد  مسيرة غضب،  إلى  البرلمان  مقر 
اخراس  لمحاوالت  إدانتهم  عن  تعبيرا  وهذا  المخزنية،  القوات  طرف  من 
أصواتهم وثني عزمهم على الدفاع الوحدوي عن مطالبهم.يذكر ان 36 مدينة 
مغربية كانت قد انتفضت أول امس السبت ضد امعان المخزن في التطبيع 
مع الكيان الصهيوني المحتل، وفشلت قوات االمن في اجهاض هذه الوقفات 
خنيفرة  مثل  المدن  بعض  في  له  تعرضت  الذي  القمع  رغم  االحتجاجية، 

والقنيطرة.    
 البطالون يف املغرب ينّددون باملالحقات البولي�سية

 وي�ستنكرون فربكة التهم الكيدية

)البطالّون(،  بالمغرب  المعّطلين  الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية  نّددت   
"بالمالحقات البوليسية" واستنكرت "فبركة التهم الكيدية" بحق مناضليها, من 
أجل ترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها الحق في 

العمل مؤكدة تشبثها بملفها الحقوقي والنضال المستمر حتى تحقيقه. 
والمالحقات  "المضايقات  أّن  المغربية  الجمعية  أبرزت  لها،  بيان  وفي 
المعطلين  الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية  تطال  مازالت  البوليسية  
بالمغرب" مضيفة أنه للمرة الثانية على التوالي وفي غضون شهر واحد تم 
إرسال استدعاء لرئيس الفرع  المحلي /بإمنتانوت/ سعيد درويش".واعتبرت 
حقوقها   أجل  من  النضالي  مسارها  عن  "تمويها"  االستدعاء  هذا  الجمعية 
العادلة والمشروعة في التشغيل والتنظيم مستنكرة "هذه الممارسات والخطط  
الخبيثة لضرب المعطلين وتلفيق تهم واهية لهم من خالل الضرب الصارخ 
الشعبية  والنضاالت  االحتجاجات  تعتبر  التي  والوطنية  الدولية  للقوانين  
حقوقا كونية ال  يمكن الرجوع عنها.وأكدت على أن الملف المطلبي للجمعية 
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين  بالمغرب "واضح وضوح الشمس وهو 
الحق في التشغيل وال يمكن حله بواسطة هذه  الممارسات من طرف +السلطة 
المنتخبة+", مشددة على أن الحل "هو العمل على إيجاد  حلول واقعية من 
أجل حل مشكل البطالة بهذه البلدة المنكوبة والمهمشة".وبهذه المناسبة دعت 
كافة الهيئات الحقوقية الى دعم نضاالتها االجتماعية  العادلة مؤكدة على " 
تشبثها بملفها الحقوقي و باالحتجاج حتى تحقيقه" كما جددت "دعمها للمعتقلين 

السياسيين حتى اطالق سراحهم".
للبطالين  احتجاجية  وقفات  المرات  عديد  في  المغربية  األمن  قوات  وقمعت 
الذين  خرجوا تنديدا بسياسة "صم اآلذان" تجاه مطالبهم وبقرارات الحكومة 
على  بثت  وصور  مسجلة  فيديوهات  بحقهم.وأظهرت  والمجحفة  التعسفية  
مواقع التواصل االجتماعي التدخل العنيف لعناصراألمن باستخدام الهراوات 

ضد البطالين, من بينهم الدكاترة المعطلين مما  تسبب لهم بأضرار جسدية.

الغارديــــان  صحيفــــة  نشرتــــــه  تقريــــر  كشف 
الشعبي  السخط  أن  البريطانية   )The Guardian(
مودي  ناريندرا  بسبب سعي حكومة  الهند  في  يتنامى 
الهندية لغة وطنية، ما يهدد جميع لغات  اللغة  لفرض 
البالد التي يتجاوز عددها الـ700 لغة.وبحسب التقرير، 
اللغة  لفرض  يسعى  الحاكم  جاناتا  بهاراتيا  فإن حزب 
واليات  في  تحديدا  بها  الناطقين  غير  على  الهندية 
الجنوب والشرق التي دشنت بدورها خطوات لمناهضة 
قرارات حكومة مودي.وتحدث عن الشيخ الثمانيني من 

نحو خارج  توجه  الذي  الجنوب  في  نادو  تاميل  والية 
مقر حزب رئيس الحكومة في بلدته، ورفع شعارا منددا 
بالسعي الحثيث لفرض الهندية عليهم كلغة وطنية، ثم 
لطالما  الهندية  المناطق  أن  التقرير  نفسه.وأكد  أحرق 
في  الجميع  حق  يضمن  بما  اللغات  تعدد  مع  تعايشت 
السنوات  خالل  لوحظ  لكن  بلغته،  والكتابة  التحدث 
األخيرة -منذ مجيء ناريندرا مودي للحكم- سعيا حثيثا 
من طرف السلطات لفرض اللغة الهندية في المدارس 
أن  المسيطرة.كما  لغتها  كانت  أيا  المناطق  بمختلف 

مودي -باعتباره رئيسا للوزراء- حريص على الحديث 
فقط باللغة الهندية، و70% من أوراق حكومته محررة 
اللغة.وفي الوقت الذي تصر فيه حكومة مودي  بنفس 
البالد  لتوحيد  السبيل األوحد  اللغة هو  على أن توحيد 
وتوطيد أواصرها، نقلت الغارديان عن الخبير اللغوي 
غانيش ناريان ديفي قوله إن سعي مودي وحزبه لفرض 
أن  غانيش  "مضحك وخطير".وأكد  أمر  الهندية  اللغة 
الهند ظلت متوحدة بفضل تنوع ثقافاتها ولغاتها، مبرزا 
استيعاب  يتم  لم  حال  في  هي  كما  تبقى  لن  الهند  أن 

جميع اللغات.ونص الدستور الهندي عام 1949 على 
عدم فرض لغة وطنية واحدة في البالد، حيث تم تبني 
14 لغة، ثم 22 لغة الحقا معترفا بها دستوريا. بينما 
للحكومة. "رسميتين"  لغتين  واإلنجليزية  الهندية  تبقى 
وبحسب تقرير الغارديان، فقد حاولت حكومات سابقة 
حساب  على  الهندية  للغة  واضحة  امتيازات  إعطاء 
اللغات األخرى، لكن جوبهت بمقاومة عنيدة وخاصة 
في الجنوب، وكاد هذا الجدل يغلق لوال مجيء حكومة 

مودي إلى السلطة عام 2014.

توا�سل االحتجاجات املنددة باالعتقاالت

 ال�سيا�سية واملناه�سة للف�ساد والتطبيع

املتظاهرون يف املغرب يطالبون بالتغيري 
ونظام املخزن يف ماأزق 

تتوا�سل باملغرب االحتجاجات املنددة باالعتقاالت ال�سيا�سية وه�سم احلقوق واملناه�سة للف�ساد واال�ستبداد والتطبيع مع 

الكيان ال�سهيوين، رغم القمع املخزين و�سيا�سة تكميم االفواه وفربكة التهم الكيدية التي ينتهجها النظام، لتخويف ال�سعب.

 الوكاالت



بحماية من �شرطة االحتالل

ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون 
الأق�سى من جديد

اقتحم عشرات المستوطنين، أمس االثنين، المسجد األقصى 
المبارك، بحماية مشددة من شرطة االحتالل.

عشرات  بأن  القدس،  في  اإلسالمية  األوقاف  وأفادت 
على  المغاربة  باب  جهة  من  األقصى  اقتحموا  المستوطنين 
في  استفزازية  جوالت  ونفذوا  متتالية،  مجموعات  شكل 
الهيكل  حول  مزورٍة  شروحات  إلى  واستمعوا  باحاته، 

المزعوم، ضمن طقوس عيد "الحانوكاه" اليهودي.
وقالت تقارير إعالمية فلسطينية: إن قوات االحتالل واصلت 
فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس 
ومن أراضي الـ48 لألقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية 

عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.
لسلسلة  والسبت،  الجمعة  عدا  يوميا  األقصى  ويتعرض 
االحتالل  محاوالت  ضمن  المستوطنين،  من  اقتحامات 
االقتحامات  وتيرة  تتصاعد  فيما  ومكانيا،  زمانيا  لتقسيمه 
المصلين  على  اعتداءات  ويتخللها  اليهودية،  األعياد  خالل 

والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

يف ظل منع اإدخال و�شائل التدفئة، املالب�س 

واالأغطية ال�شتوية اإليهم

معاناة الأ�سرى يف �سجون 
الحتالل تت�ساعف ب�سبب 

الربد القار�س
في  األسرى  "إن  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 
سجون االحتالل بدأوا بمعاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء، 
الرعدية  باألمطار  المصحوبة  الجوية  المنخفضات  وبداية 
والبرد القارس، خاصة مع تواجد معظم السجون في مناطق 
جدا خالل فصل  متدنية  بدرجات حرارة  تمتاز  صحراوية، 

الشتاء. 
وأضافت الهيئة، في بيان، صدر يوم أمس أن معاناة األسرى 
تتضاعف في هذه األجواء، وخاصة المرضى منهم، وكبار 
السن، في ظل منع االحتالل إدخال وسائل التدفئة، والمالبس 
واألغطية الشتوية لغرف وأقسام األسرى، ومنع األهالي من 
األسرى  واجبار  الشتوية ألبنائهم،  االحتياجات  أبسط  إدخال 
على شراء مستلزماتهم  الشتوية من "كانتين" السجن، بجودة 
متدنية، وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها، في ظل 

البرد الشديد.
سيما  ال  الدولية،  واإلنسانية  الحقوقية  المؤسسات  وطالبت 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، سرعة التدخل من أجل توفير 
واالطالع  السجون،  وزيارة  لألسرى،  الشتوية  االحتياجات 
الشتاء،  فصل  دخول  مع  تتفاقم  التي  المأساوية  الحالة  على 
والضغط على االحتالل إلدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما 

نصت عليه وكفلته المواثيق اإلنسانية والمعاهدات الدولية.

ويهدم �شقف منزل قدمي جنوب بيت حلم

الحتالل يغرق جمددا 
منازل ودومنات زراعية 

�سرق خان يون�س ودير البلح
أغرقت سلطات االحتالل، أمس، عشرات المنازل ودونمات 
زراعية، جراء فتحها "عبارات" مياه األمطار خلف الشريط 
البلح جنوب ووسط  الحدودي شرق مدينتي خانيونس ودير 

قطاع غزة.
قام  االحتالل  بأن  الفلسطينية  األنباء  لوكالة  تقرير  وأفاد 
الزراعية شرق  الدونمات  ومئات  المنازل  بإغراق عشرات 
األمطار  مياه  "عبّارات"  فتحه  بعد  البلح،  ودير  يونس  خان 
صوب األراضي الزراعية والمناطق المنخفضة، ما أدى إلى 

وقوع خسائر مادية كبيرة في الممتلكات.
وكانت قوات االحتالل قد فتحت قبل يومين "عبّارات" مياه 
األمطار شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى غرق عشرات 
المواطنين،  معاناة  وتفاقم  الزراعية،  واألراضي  المنازل 
يشهده  الذي  الماطر  الجوي  المنخفض  ظل  في  خصوصا 

القطاع، منذ السبت الماضي.
قديم، جنوب  بهدم ، سقف منزل  قامت قوات االحتالل  كما 
بيت لحم، وأفاد الناشط أحمد صالح لنفس الوكالة بأن قوات 
شوشحله"   " منطقة  اقتحمت  عسكرية  بتعزيزات  االحتالل 
غرب بلدة الخضر، وهدمت سقف منزل قديم يتجاوز عمره 
أكثر من 70 عاما، مساحته 140 مترا مربعا، يعود للمواطن 

داود مرزوق صالح.
يذكر أن االحتالل صعد من هجمته االستيطانية بحق منطقة 
شوشحله، تمثل بهدم بيوت قديمة وغرف زراعية، واغالق 

الطريق الموصلة اليها.
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دويل

لها،  بيان  في  الوزارة  وحملت 
وحكومتها  االحتالل  االثنين،  أمس 
الكاملة  المسؤولية  المختلفة  وأذرعها 
انتهاكات  نتائج  عن  والمباشرة 
مستوطنيها  وميليشيا  قواتها  وجرائم 
اإلرهابية،  ومنظماتهم  المسلحة 
الدولية  الجهود  على  وتداعياتها 
التهدئة  لتحقيق  المبذولة  وإالقليمية 
وإحياء العملية السياسية وفرصة حل 

الصراع بالطرق السلمية.
يتحرك  أن  الدولي  المجتمع  ودعت 
التي  الطويلة  الصمت  حالة  حيال 
حالة  تعكس  والتي  عليه،  تسيطر 
لدولة  االنتقادات  توجيه  من  الخوف 
الضعف  حالة  يعكس  بما  االحتالل، 
بالحالة  تحديداً  المرتبطة  الدولية 
يعانيه  وما  غيرها  دون  الفلسطينية 
االحتالل  استمرار  جراء  شعبنا 
إقدام  الوزارة  أدانت  وعدوانه.كما 
عبّارات  فتح  على  االحتالل  سلطات 
المياه باتجاه قطاع غزة والتي أدت إلى 
إغراق مساحات واسعة من األراضي 
يونس  خان  شرق  خاصة  الزراعية 
ودير البلح وعشرات المنازل وإغالق 
القطاع.ولفتت  في  الشوارع  من  عدد 
وعصابات  االحتالل  جرائم  أن  إلى 
اإلرهابية  ومنظماتهم  المستوطنين 
ملحوظاً  تصعيداً  وشهدت  مستمرة 
األخيرة  الصهيونية  االنتخابات  بعد 
اإلرهاب  عناصر  لشعور  ونتائجها 
بعد  بالحماية  االستيطانية  اليهودي 
الصهيوني  اليمين  حققه  الذي  النجاح 

بن  بقيادة  االنتخابات  في  المتطرف 
غفير وسموتريتش.

االحتالل  دولة  أن  الوزارة  ورأت 
الضم  عمليات  استكمال  في  ماضية 
الزاحف لمساحات واسعة من الضفة 
لصالح  وتخصيصها  المحتلة  الغربية 
ال  كجزء  معها  وتتعامل  االستيطان 

االحتالل، خاصة في ظل  يتجزأ من 
في  شركائه  مع  نتنياهو  اتفاقيات 
االئتالف القادم وتعهداته على حساب 
الحقوق الفلسطينية، بما يهدد بتقويض 
السالم  عملية  إلحياء  فرصة  أية 
السياسي  والمسار  والمفاوضات 
بالطرق  الصراع  لحل  الجانبين  بين 

السلمية.واختتمت: " االحتالل ماضي 
في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي 
وبقوة  واحد  جانب  من  التفاوضية 
يجريها  مفاوضات  وعبر  االحتالل 
االئتالف  في  شركائه  مع  نتنياهو 
وليس مع الجانب الفلسطيني صاحب 

األرض".

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي 
وأفادت   ،2022 عام  خالل  حصلت 
هيئة شؤون األسرى والمحررين في 
سلطات  أن  االثنين،  أمس  لها،  بيان 
المنزلي،  الحبس  الى  تلجأ  االحتالل 
القدس  أطفال  به  خصت  الذي 
العقاب  أنواع  من  كنوع  وشبابها، 
لألطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، 
يُجيز  ال  الصهيوني  القانون  ألّن 
داخل  الطفل  باحتجاز  فتقوم  حبسهم، 
فيها  تبحث  التي  الفترة  طوال  البيت 
المحكمة الصهيونية في ملفه إلى حين 
بحقه،  القضائية  اإلجراءات  انتهاء 
قد  والتي  حكمها،  المحكمة  وإصدار 
تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام 
الفترة ال تُحتسب من  أو أكثر، وهذه 
فترة الحكم الفعلي الذي يصدر الحقاً 

بحق الطفل.
وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل 
محمد  الطفل  خطف  عقب  واضح 
 ،2014 تموز  في  وقتله  خضير  أبو 

واتسعت منذ تشرين األول .2015
على  الفترة  هذه  الطفل خالل  ويُجبر 
عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويُوضع 
الكتروني(،  )سوار  تتبع  جهاز  له 
ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من 
الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة 

أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.
بأن  الرسمية  االحصائيات  وتفيد 
منزلي  حبس  حالة   600 من  أكثر 

انقسمت   ،2022 عام  خالل  حصلت 
في  الطفل  يبقى  أولهما:  نوعين:  الى 
الفترة  طوال  أسرته  أفراد  وبين  بيته 
المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين 
األهل  ويضطر  قضيته،  في  البت 
ممتلكاتهم  بيع  الى  كثيرة  أحيان  في 
ومدخراتهم، إليداع مبالغ مالية كبيرة 
في خزينة محكمة االحتالل، لضمان 

تنفيذ شروط االفراج عن أطفالهم.
واألكثر  األصعب  وهو  والثاني: 
بيت  عن  الطفل  يُبعد  حيث  تعقيدا، 
إلى خارج  أسرته، وقد يكون اإلبعاد 
وضع  على  ينطبق  ما  وهو  المدينة، 
الـ18  دون  ما  القدس،  أطفال  من   4
منهم  اثنين  االحتالل  أجبر  اذ  عاما، 
على التزام الحبس في مدينة الرملة، 
أخرى،  مدن  في  آخرين  واثنين 

ويكلف  العائلة  يشتت  الذي  األمر 
المالية  األعباء  من  مزيداً  األهالي 
بعيد  بيت  استئجار  إلى  الضطرارهم 
المشكالت  جانب  الى  سكنهم،  عن 
والكفيل  الطفل  أسرة  بين  االجتماعية 
من األقارب واألصدقاء، وال سيما إذا 

طالت فترة الحبس.
المنزلي  الحبس  إن  الهيئة  وقالت 
يترك آثاراً نفسية صعبة على األطفال 
لمراقبة  يضطرون  الذين  وذويهم 
طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج 
من البيت، تنفيذاً لشروط اإلفراج التي 
تفرضها محاكم االحتالل، كما يترتب 
على اإلقامة الجبرية حرمان األطفال 
دائم  وشعور  التعليم،  في  حقهم  من 
بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما 
يسبب حالة من عدم االستقرار النفسي 

والعصبية  ارادي  الال  التبول  وأحيانا 
المفرطة.

محاميتها  عن  نقال  الهيئة  وأوضحت 
هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال 
البقاء  يفضلون  باتوا  المنزلي  الحجز 
في السجن الى حين انتهاء المحكومية.
الطفل  حالة  إلى  اغبارية  وأشارت 
البلدة  من  عاما(   15  ( أيهم حجازي 
اعتقل  الذي  المحتلة،  بالقدس  القديمة 
اقتحام  بعد   ،19.08.2022 بتاريخ  
شرطة االحتالل منزله، حيث اقتادوه 
الى سجن "المسكوبية"، وأدخلوه الى 
مقيد  وهو  طويلة  لساعات  التحقيق 
عليه  اعتدى  كما  والقدمين،  اليدين 
على  التعسفي  بالضرب  المحققون 
وبعد  أرضا،  وأوقعوه  وبطنه  وجهه 
انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، 
محكمة  على  عرض  أسبوع  وبعد 
المنزلي،  الحبس  الى  وتقرر إخراجه 
أن  وأهله  أشهر قرر هو   3 بعد  لكن 
صعوبة  بسبب  السجن،  الى  يعود 
المحكمة  وقرار  المنزلي  الحبس 

بتمديد حبسه لفترة أخرى.
األسرى  شؤون  هيئة  وأكدت 
المؤسسات  قيام  أهمية  والمحررين 
الى  بالوقوف  واإلنسانية  الحقوقية 
جانب الطفل الفلسطيني، الذي تماَرس 
بحقه إجراءات تعسفية وغير أخالقية، 
التي  الحياتية  حقوقه  أدنى  تنسف 
الطفل،  حقوق  اتفاقيات  عليها  نصت 
وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله.

من اإعداد: حياة �شرتاح

اخلارجية الفل�شطينية اأدانت انتهاكات الكيان ال�شهيوين واأكدت:

�سعف املوقف الدويل ي�سجع الحتالل 
على ارتكاب املزيد من اجلرائم

اأدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�شطينية، انتهاكات وجرائم قوات االحتالل وامل�شتوطنني وعنا�شرهم ومنظماتهم االإرهابية

 امل�شتمرة �شد املواطنني الفل�شطينيني واأر�شهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقد�شاتهم، والتي كان اآخرها عربداتهم يف بورين

 وعوريف واعتداءاتهم على منازل املواطنني واإحراق عدد من مركباتهم.

كنوع من اأنواع العقاب للمقد�شيني ما دون 14 عاما

تقرير: اأكرث من 600 طفل 
تعر�سوا للحب�س املنزيل خالل 2022



�صخ�صيات…التعريف بال�صخ�صيات العلمية والفكرية والتاريخية

مظاهر احتفاء العلماء بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم )1(
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد من تف�سري �سورة البينة 

من أعظم عالمات محبة النبي عليه الصالة والسالم توقيره واالحتفال بسنته 
وهديه، كما هو سبيل الصحابة الكرام، وبه فازوا وقاداو، ثم أتى التابعون 
احتفاء،  أيما  والسالم  الصالة  عليه  بالنبي  واحتفوا  باإلحسان  بعدهم  ومن 
وقدروه وعظموه تعظيما يليق بمنزلته. ويتمثل هذا االحتفاء واالحتفال من 
السادة العلماء في جانين رئيسين يمكن االقتداء بهديهم وسمتهم فيهما، فالمرء 
مع من أحب يوم القيامة. الجانب األول: اشتياقهم وحبهم للنبي عليه الصالة 
والسالم “فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى هللا عليه وسلم” كلمة طيبة ينوه بها 
الحسن البصري رحمه هللا لمدى شدة االشتياق والحنين إلى الحبيب صلى 
هللا عليه وسلم، وكان يقولها في المأل: “يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقاً إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه” 
]1[ ويعنى بحنين الخشبة ما ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم أنه كان 
يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل: يا 
رسول هللا أال نجعل لك منبرا قال: “إن شئتم” فجعلوا له منبرا، فلما كان 
يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي 
صلى هللا عليه وسلم- فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: “كانت 
تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها”]2[. ويظهر شديد الشوق لرؤيته 
عامة.  مشاعرهم  وفي  وأقوالهم،  أفعالهم  في  ولقائه  والسالم  الصالة  عليه 
وهذا ثابت البناني، كان إذا رأى أنس بن مالك خادم النبي صلى هللا عليه 
وسلم أقبل عليه وقبل يده ويقول: “إنها يد مست يد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم”، وكان أنس يقول لجاريته: يا جميلة ناولتني طيبا أمس به يدي، فإن 
ابن أبي ثابت ال يرضى حتى يقبل يدي، يقوليد مست يد رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم]3[. ويقول جبير بن نفيل رحمه هللا: “جلسنا إلى المقداد بن 
األسود رضي هللا عنه يوماً فمر به رجل فقال: “طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول هللا، لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت”]4[. وقلما كان 
خالد بن معدان – وهو من سادات التابعين – يأوي إلى فراشه إال وهو يذكر 
المهاجرين  وإلى أصحابه من  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شوقه 
واألنصار، ثم يسميهم، ويقول: “هم أَْصلي وَفْصلي، وإليهم يحن قلبي، طال 
محمد  وقال  النوم]5[.  يغلبه  حتى  إليك”.  قبضي  فعجل رب  إليهم،  شوقي 
بن سيرين لعبيدة السلماني: “إن عندنا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك”. فقال عبيدة: “ألن يكون عندي منه شعرة 
أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر األرض”. قال الذهبي: “هذا 
القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل 
ذهب وفضة بأيدي الناس”]6[. يقول عليه الصالة والسالم: »من أشد أمتي 
لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني، بأهله وماله«]7[. فثمرة 
البررة هي  والسالم عند هؤالء  الصالة  للنبي عليه  والحب  الشوق  صدق 
التي أثرت في سلوكهم وجوارحهم وسيرهم كما تراها في الجانب الثاني من 
المقال. الجانب الثاني: إجاللهم لمكانة رسول عليه الصالة والسالم وسنته 
قد بلغت هيبة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في قلوب أئمة سلف األمة 
كلها،  وأحوالهم  أثرت على وجوههم  مكانته حتى  عظيما وأعظمت  مبلغاً 
النبي صلى هللا عليه وسلم لديهم إال تغيرت أجسامهم  وال يكاد يُذكر اسم 
وتنعكس مقامهم إجالال وتقديرا لمكانته عليه الصالة والسالم وسنته، ومن 
صور ذلك: 1- األمر باإلنصات عند الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ومن تعظيم جناب النبي عليه الصالة والسالم عند العلماء السابقين؛ أمرهم 
للناس بالسكوت في حلقة التحديث ووجوب االستماع قلبا وقالبا، وكان حماد 
بن زيد يقول في قوله: }ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{ ]الحجرات: 
2[ قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته، كرفع الصوت عليه في حياته، 
إذا قرئ حديثه، وجب عليك أن تنصت له، كما تنصت للقرآن يعمر]8[. 
وكان عبد الرحمن بن مهدي ال يتحدث في مجلسه، وال يبرى فيه قلم، وال 
يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما، صاح ولبس نعليه ودخل، وكذا يفعل 
ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم 
في صالة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب 
ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما، تغير وجهه]9[، ويفعلون كل هذا 
االضطجاع  حالة  في  التحديث  كراهية   -2 الكريمة.  لآلية  واتباعا  امتثاال 
ورد عن سعيد بن بن المسيب سيد التابعين أنه سئل مرة عن حديث وهو 
مريض وكان مضطجعا فجلس وحدث، فقال له السائل: وددت أنك لم تتعن، 
وأنا  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  عن  أحدثك  أن  كرهت  »إني  فقال: 
مضطجع«]10[  وفي رواية قال لجلسائه: “أقعدوني، فإني أعظم أن أحدث 
3- كراهية  بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا مضطجع”]11[. 
الحديث عن النبي عليه الصالة والسالم في حالتي المشي والقيام سئل سعيد 
بن جبير – أحد كبار تالميذ ابن عباس- عن حديث، بعد ما قام من مجلسه 
فقال: “إنه ليس كل حين أحلب فأشرب”]12[. وسأل رجل ابن المبارك عن 

حديث وهو يمشي، فقال: “ليس هذا من توقير العلم”]13[.
... يتبع

نزلت سورة البينة )لم يكن الذين كفروا( على النبي صلى 
هللا عليه وسلم في مكة المكرمة وذلك بناء على القول 
المشهور من جمهور المفسرين، وسميت السورة حين 
نزلت بسورة “لم يكن الذين كفروا”، فقد روى البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه وسلم 
قال ألبي بن كعب: »إن هللا أمرني أن أقرأ عليك: لم 
يكن الذين كفروا قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى«، 
الذين  يكن  لم  عليك  أقرأ  “أن  فقوله:  ابن عاشور:  قال 
كفروا” واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة 
فيها، وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب 
منها،  كلمة  أول  على  باالقتصار  يكن  لم  سورة  السنة 
وهذا االسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. 
ومن أهم مقاصد هذه السورة العظيمة أنها كشفت عن 
على  الكتاب  أهل  تصرفات  في  والتمرد  العناد  حالة 
النبي صلى هللا عليه وسلم بعد أن ظهرت على  دعوة 
األوصاف  من  عرفوا  بما  أنواره  وسطعت  البينة  يديه 
المذكورة في كتبهم للنبي المبعوث آخر الزمان وكانوا 
ينتظرون بعثته، فلما بُعث كفروا وعاندوا. كما أسست 
السورة أهم أركان اإليمان في جميع أعمال المسلم التي 
يقصدها للتقرب إلى هللا تعالى في صورة العبادات، وهو 
اأَلقوال  جميع  في  سبحانه  إِليه  والتوجه  النية  إخالص 
واأَلفعال مائلين عن كل دين يخالف دين التوحيد. وكان 
مما يقتضيه حكمة هللا ومشيئته وعدله أن المعاند للحق 
والبينة، المصر على الكفر والشرك من أهل الكتاب أن 
يجازيهم هللا تعالى بالنار وهي دار العذاب. كما أنه وعد 
فيها من  بما  المؤمنين جنات عدن  للطائعين  تعالى  هللا 
الفضائل الكبيرة التي ال تخطر على أي قلب بشر. ما 
هي البينة ؟   وصفت السورة عادة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أنهم لن يؤمنوا بنبي أو رسول، فيتركوا ما 
حتى  الحق  ومحاججة  والفتن  الضالل  من  عليه  كانوا 
تأتيهم البينة، يقول هللا تعالى: ﴿لَْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة )١(  يَن َحتَّى  أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنَفكِّ
َرًة )٢( ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمٌة  َيْتلُو ُصُحًفا ُمَطهَّ  ِ َرُسوٌل ِمَن هللاَّ
وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  هي  البينة  وهذه   .﴾٣(
أهل  الواضحة على  الحجة  الكريم  بالقرآن  يأتيهم  حين 
الكفر،  وأعمال  الكفر  عن  فيرجعوا  المعاندين،  الكتاب 
ويذعنوا للتوحيد الخالص بأن يسلموا،  لذلك وقع لفظة 
اليهود  كانت  وقد  البدل،  موضع  في  من هللا(  )رسول 
قبل اإلسالم يهددون جيرانهم من العرب ويقولون: إنه 
سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم! 
عليه  هللا  صلى  بالنبي  يستفتحون  الكتاب  أهل  وكان 
افتح علينا،  اللهم  مبعثه، وكانوا »ويقولون:  قبل  وسلم 
لما  وذلك  الزمان،  آخر  في  المبعوث  بالنبي  وانصرنا 
يجدونه في التوراة واإِلنجيل من نعوته وأَمارات بعثه، 
وكان المشركون يسمعون ذلك منهم فاعتقدوا صحته بما 
شاهدوا من نصر هللا لهم على أَعدائهم، وكانوا يسألون 
هو  وهل  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  عن  اليهود 

النبي المذكور في كتبهم«]1[. ثم لما جاء النبي صلى 
هللا عليه وسلم بما كانوا يعرفونه ويقرونه كفروا عنادا، 
فكان منهم التناقض، وحق أن يتعجب من هذه الصنيعة، 
بكفرون  فعالم  موجودة  ينتطرونها  لطالما  التي  فالبينة 
بها وينفرون منها.   جاء في التفسير المنير: فقد أخبر 
هللا تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم 
باهلل، حتى يأتيهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وما جاء 
به من القرآن، فإنه بين لهم ضاللتهم وجهالتهم، ودعاهم 
صلى  النبي  بها  جاء  التي  البينة  وكانت  اإليمان.  إلى 
هللا عليه وسلم وهي القرآن الكريم فإن النبي وأصحابه 
يتلو ما يتضمنه من اآليات والذكر الحكيم على مرأى 
ومسمع المشركين من أهل الكتاب وغيرهم لما فيه من 
الدالئل الواضحة والبراهين الساطعة. بل في هذه البينة 
الحق الصريح الذي يبين ألهل الكتاب والمشركين كل 
ما يشتبه عليهم من أمور الدين، وفيها اآليات واألحكام 
عن  زيغ  دون  المحكمة،  المستوية  المستقيمة  المكتوبة 
كما  وحكمة،  وهدى  ورشاد،  وإنما هي صالح  الحق، 
قال تعالى: ﴿ اَل  َيْأِتيِه  اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه 
سبحانه:  وقال   ]42 ]فصلت:   ﴾ َحِميٍد  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل 
لَُه  َيْجَعْل  َولَْم  اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  َعلَى  أَْنَزَل  الَِّذي   ِ هلِلَّ ﴿اْلَحْمُد 
ِعَوًجا )١( َقيًِّما لِيُْنِذَر ﴾ ]الكهف: 1-2[. وكان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب 
هو  ما  يتلو  يتلوا صحفا  فمعنى  من صحف  يقرأه  وال 
مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه 
وهذه  والتنوير[.  ]التحرير  أميا.  وسلم  عليه  هللا  صلى 

أهل  عند  وآياتها  مضامينها  غرار وضوح  على  البينة 
الكتاب، إال أن أهل الكتاب قد تفرقوا عليها، واتخذوها 
الَِّذيَن  َق  َتَفرَّ ﴿َوَما  الكريمة:  اآلية  تدلنا  ما  عوجا، وهذا 
]البينة:   ﴾ اْلَبيَِّنُة  َجاَءْتُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  إاِلَّ  اْلِكَتاَب  أُوتُوا 
يا محمد على  تتأسف  الزحيلي رحمه هللا: ال  قال   .]4
الكتابيين، فإن تفرقهم واختالفهم لم يكن الشتباه األمر 
عليهم، بل كان بعد وضوح الحق، وظهور الصواب، 
ومجيء الدليل المرشد إلى الدين الحق والبينة الواضحة 
وهو محمد صلى هللا عليه وسلم الذي جاء بالقرآن موافقا 
لما في أيديهم من الكتاب بنعته ووصفه، فلما بعث هللا 
وكفر  بعضهم،  به  فآمن  الدين،  في  تفرقوا  محمدا، 
آخرون، وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة، من 
الذي جاءهم من عند  الرسول  ومتابعة  دين هللا،  اتباع 
المؤمنين  تعالى  نهى هللا  ولهذا  معهم.  لما  هللا، مصدقا 
الحق  منازعة  من  وعادتهم  الكتاب  أهل  طريق  اتباع 
البين، ولبس الباطل على الناس، يقول هللا: }وال تكونوا 
البينات،  جاءهم  ما  بعد  من  واختلفوا  تفرقوا  كالذين 
3[. وقد   /105 لهم عذاب عظيم{ ]آل عمران  وأولئك 
عن  هلك  من  }ليهلك  تعالى:  قال  كما  أنذر،  من  أعذر 
بينة، ويحيى من حي عن بينة{ ]األنفال 42/ 8[. وجاء 
اختلفوا  اليهود  »إن  طرق:  من  المروي  الحديث  في 
على إحدى وسبعين فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 
ثالث  على  األمة  هذه  وستفترق  فرقة،  وسبعين  ثنتين 
وسبعين فرقة، كلها في النار إال واحدة، قالوا: من هم 
يا رسول هللا؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي«. فإذا اتضح 

الحق فالواجب على المسلم امتثال الحق واتباعه وترك 
الذي يمقته هللا  العناد  االعتذار والتالعب فإن ذلك من 
تعالى، لذلك ذم هللا هذا الخلق ووبخ أهل الكتاب عليه. 
هي  هنا  الثانية  البينة  أن  المفسرين:  بعض  رأى  وقد 
مجيء عيسى عليه السالم، وتختلف عن البينة األولى 
ما  وهو  وسلم.  عليه  منها محمد صلى هللا  المراد  ألن 
الرازي،  من  إليه  يشير  ما  وفهم  عاشور  ابن  اختاره 
محمد  تسلية  اآلية  هذه  من  المقصود  قوله:   في  وذلك 
صلى هللا عليه وسلم، أي ال يغمنك تفرقهم فليس ذلك 
لم  كانوا  هكذا  فسلفهم  لعنادهم  بل  الحجة  في  لقصور 
جاءتهم  ما  بعد  إال  العجل  وعبادة  السبب  في  يتفرقوا 
البينة، فهي عادة قديمة لهم]2[. إخالص العبادة والعمل 
الخلق  المطلوب من جميع  البينة على  أكدت سورة  ثم 
وهذا  به،  مشركين  غير  هلل  حنفاء  الدين  إقامة  وهو 
مكمن اإلخالص في هذه العبادة، وهو المقصد األعظم 
الرسل واألنبياء وأنزل عليهم  أجله بعث هللا  الذي من 
﴿ َوَما  َخلَْقُت  اْلِجنَّ  تعالى:  هللا  ويقول  والبينات،  الكتب 
العبادة  وهذه   ،]56 ]الذاريات:  لَِيْعبُُدوِن﴾  إاِلَّ  َواإْلِْنَس 
التي أمرهم هللا بها ال تكون صحيحة وكاملة إذا تخلت 
من اإلخالص، وذلك قال هللا تعالى آمرا وتذكيرا ألهل 
َ ُمْخلِِصيَن  الكتاب وللمؤمنين: ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعبُُدوا هللاَّ
َكاَة َوَذلَِك ِديُن  اَلَة َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ لَُه الدِّ
اْلَقيَِّمِة﴾ ]البينة: 5[. والمراد أنه لم يؤمر هؤالء الكافرين 
من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا في شأن الحق، والحال، 
أنهم لم يؤمروا إال بعبادة هللا- تعالى- وحده، مخلصين 
له الطاعة، ومائلين عن األديان الباطلة إلى الدين الحق، 
مؤمنين بجميع الرسل بدون تفرقة بينهم، إذ ملتهم جميعا 
واحدة، ولم يؤمروا- أيضا- إال بإقامة الصالة في أوقاتها 
بخشوع وإخالص هلل رب العالمين، وبإيتاء الزكاة التي 
تطهرهم وتزكيهم. َوذلَِك الذي أمرناهم به من إخالص 
العبادة لنا، ومن أداء فرائضنا ِديُن اْلَقيَِّمِة. أى: دين الملة 
المستقيمة القيمة، أو دين الكتب القيمة]3[. واإلخالص: 
معه  عبادته  في  مشاركين  غير  أي  واإلنقاء،  التصفية 
توجيه  الكريمة:  اآلية  هذه  من  التذكير  وغاية  غيره. 
الناس إلى عبادة هللا وتوحيده واإلخالص له، فلم يخلق 
اإلنسان  إيجاد  من  فالمقصود  للعبادة،  إال  الخلق  هللا 
بأن  واالعالم  ضروريا،  بها  التذكير  فيكون  العبادة، 
التعظيم  العبادة:  وفائدة  للزمان،  تضييع  عداها  ما  كل 
ثم إن مهمة األنبياء  ألمر هللا، والشفقة على خلق هللا. 
منحصرة في أمرين: عبادة هللا، وهداية الخلق. وهناك 
بيان سوء  ثالث آخر من ذكر هذه اآلية: وهو  غرض 
صنيع الكفار، حيث تركوا عبادة هللا، مع أن خلقهم ما 

كان إال للعبادة]4[.
 /10( البحوث«  مجمع   – الوسيط  »التفسير    ]1[
 .)479  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[  .)1980
  ]4[  .)472 الوسيط لطنطاوي« )15/  ]3[  »التفسير 

»التفسير المنير – الزحيلي« )27/ .)51
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قانون  أن  ركاش،  عمر  قال 
الذي  المصرفي  والقرض  النقد 
مجلس  خالل  عليه  المصادقة  تم 
الوزراء األخير، الذي ترأسه رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، يهدف 
الوطني،  االقتصاد  وتجديد  إلنعاش 
على  ضيفا  نزوله  خالل  وأوضح 
برنامج "فوروم األولى" أمس االثنين 
إن "قانون النقد والقرض المصرفي 
يعتبر من بين القوانين الكبرى التي 
البالد،  في  االقتصادية  الحياة  تسيّر 
من  شاملة  رؤية  وفق  وضعه  وتم 
الوطني وذلك  االقتصاد  أجل هيكلة 
التي  الكبرى  اإلصالحات  ضمن 

باشرها رئيس الجمهورية«.
"إصالحات  أن  ركاش  وأضاف 
إلى  تهدف  المصرفي  النظام 
االقتصادية  لتغيرات  االستجابة 
التقنية  والتحديات  الحاصلة 
على  واالنفتاح  والتكنولوجية 
المنظومة  في  الجدد  الفاعلين 
المصرفية«، كما أردف أن "تعزيز 
بيئة  من  سيحسن  البنوك  حوكمة 
األعمال واالستثمار وسيمنح المزيد 
من الشفافية والمرونة على عمليات 
والمرافقة  البنكية  القروض  منح 

البنكية في تمويل االقتصاد«.
في  البنوك  فتح  قرار  يخص  وفيما 
المتحدث  قال  وإفريقيا  أوروبا 
مرافقة  إلى  باألساس  "يهدف  إنه 
تحويل  عملية  ولتسهيل  المستثمرين 
األموال  رؤوس  وحركة  األموال 
الناجمة عن التجارة الخارجية، وأنه 
ويعطي  الجزائرية  للوجهة  يؤسس 
أيضا وسائل مؤمنة لحركة رؤوس 

األموال في االتجاهين«. 
من جانب آخر، أوضح المدير العام 
االستثمار  لترقية  الجزائرية  للوكالة 
يضم  الجديد،  االستثمار  "قانون  أن 
للمستثمرين  تحفيزية  بنود  عدة 
ذات  األنشطة  تطوير  إلى  ويهدف 

توجيه  وإلى  العالية  المضافة  القيمة 
ضمان  أجل  من  االستثمارات 
ومتوازنة  مستدامة  إقليمية  تنمية 
مع  الوطن،  ربوع  مستوى  على 
والمواد  الطبيعية  الموارد  تثمين 
االستغالل  أجل  من  المحلية  األولية 
من  االستثمارات  وتوجيه  األمثل، 
التكنولوجي،  التحول  تعزيز  أجل 
دائمة  شغل  مناصب  استحداث  مع 
الوطني  االقتصاد  تنافسية  وتعزيز 
التي  والنشاطات  القطاعات  ودعم 

تتوجه إلى التصدير«.
األولى"  "فوروم  كشف ضيف  كما 
بنوك  إعداد  بصدد  مصالحه  أن 
والة  مع  بالتنسيق  معلومات 
القطاعات  ومختلف  الجمهورية 
الفرص  تحديد  أجل  من  الوزارية، 
كل  تملكها  التي  والمؤهالت 
تحت تصرف  ليتم وضعها  منطقة، 
األفكار  وحاملي  المتعاملين 

المحليين  والمستثمرين  والمشاريع 
الوسائط  كل  عبر  واألجانب 
الجزائرية  الوكالة  لدي  المتاحة 
أن  أوضح  االستثمار«.كما  لترقية 
مرافقة  إلى  يهدف  الوكالة  "دور 
حياة  دورة  جميع  في  المستثمرين 
المعلومات  كل  وتوفير  المشروع 
الخاصة بمناخ االستثمار والمؤهالت 
لكل منطقة ووضعها تحت تصرف 
المستثمر مع رفع كل العراقيل التي 
تواجهه خالل مرحلة اإلنجاز او بعد 

دخوله في عملية اإلنتاج«.
وفيما يخص ملف صناعة السيارات 
أشار المتحدث أنه "سيخضع لجميع 
يمنحها  التي  والتحفيزات  المزايا 
وأنه  خاصة  االستثمار،  قانون 
العمل  مناصب  من  العديد  سيخلق 
التي  المنطقة  في  حركية  وسيخلق 

يتواجد فيها".
حياة �سرتاح

الهاتف  متعامل  رافق 
يوم  "موبيليس"  النقال 
حفل  االثنين  أمس 
 39 الـ  الدفعة  تخرج 
للمعهد  سدودي"  "أحمد 
التونسي  الجزائري 
الجمركي  لالقتصاد 
 )IEDF( والجبائي 

بالقليعة - تيبازة.
للطلبة  الداعم  ولبرنامجه  المواطن  لطابعه  منه  ووفاء 
لكال  التنفيذيين  والمديرين  المسؤولين  كبار  وبحضور 
الجمارك  مؤسسات  ومديري  تونس(  )الجزائر-  البلدين 
إلى  إضافًة  للوالية،  المحلية  السلطات  وممثلي  والمالية 
تكريم  في  موبيليس  شارك  المعهد،  وإطارات  طلبة 
المتفوقين العشر )10( األوائل وأفضل بحث تم إجراؤه 

هذه  خريجي  قبل  من 
تسليم  تّم  كما  الدفعة 
تحفيزية  شهادات 

للطلبة األخرين.
مهمة  تكمن  للتذكير، 
تكوين  في  المعهد 
والمسيرين  اإلطارات 
لفائدة  المستقبليين 
مصالح وزارتي المالية 
التخرج  بعد  تدريب  على  الحصول  خالل  من  للبلدين، 
المعايير  مع  يتوافق  بما  العامة  المالية  في  متخصص 
الدولية.ويؤكد متعامل الهاتف النقال موبيليس من خالل 
هذه المرافقة، التزامه على مواصلة دعم المعرفة والبحث 

العلمي وتشجيع النخبة الجزائرية.
حياة �سرتاح
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التزاما منه على موا�شلة دعم املعرفة، البحث العلمي وت�شجيع 

بواليتي تلم�شان والبليدة

اجلمارك حتجز كميات 
من الكيف املعالج، 

الكوكايني وامل�شروبات 
الكحولية

من  الجمارك  مصالح  وحدات  من  عناصر  تكمن 
غ   500 و  المعالج  الكيف  من  كغ  7ر46  حجز 
من الكوكايين بالبليدة و 1300 وحدة مختلفة من 
تلمسان(،  بالغزوات )والية  الكحولية  المشروبات 
العامة  للمديرية  بيان  االثنين  أمس  به  أفاد  حسبما 

للجمارك.
و جاء في البيان أن "أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك 
التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بالبليدة, 
للجمارك  الجهوية  المديرية  اختصاص  بإقليم 
بالبليدة, في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع 
حجز  من  تمكنوا  الشعبي,  الوطني  الجيش  أفراد 
46,7 كغ كيف معالج, و 500 غ كوكايين ومبلغ 
مع  الترويج,  عائدات  من  الوطنية  بالعملة  مالي 
المخالفين  توقيف  تم  حيث  مركبات,  ثالث  حجز 

وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة«.
التابعة  للجمارك  المتنقلة  الفرقة  كما تمكن اعوان 
لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بالغزوات, بإقليم 
بتلمسان,  للجمارك  الجهوية  المديرية  اختصاص 
المشروبات  من  مختلفة  وحدة   1300 حجز  من 
متن مركبة سياحية,  كانت محملة على  الكحولية 
يضيف البيان.من جهة أخرى, تمكن أعوان الفرقة 
األقسام  مفتشية  لمصالح  التابعة  للجمارك  المتنقلة 
المديرية  اختصاص  بإقليم  قزام,  بعين  للجمارك 
الجهوية للجمارك بتمنراست, وعلى إثر عمليتين 
الجيش  أفراد  مع  بالتنسيق  تنفيذهما  تم  متفرقتين 
كهربائي  مولد   14 حجز  من  الشعبي,  الوطني 
الحجارة  من  كيس   23 و  مطارق ضاغطة   9 و 
الدفع مع توقيف 03 أشخاص  وسيارتان رباعيتا 

من جنسيات مختلفة.
حياة �سرتاح

ما يوؤكد التزامها 

يف التقليل من اجلوانب 

البيئية وب�شكل ملمو�س

م�شانع "الفارج اجلزائر" 
 ISO تعتمد ب�شهادة

 14001

الجزائر"،  "الفارج  مجموعة  أعلنت 
البناء  حلول  مجال  في  وطنيا  الرائدة 
المستدامة والمبتكرة، بأن جميع مصانعها 
لألسمنت المتواجدة داخل التراب الوطني 

. ISO 14001 قد حصلت على شهادة
وأوضح بيان للمجموعة أمس أن الشهادة 
الشهادات  إصدار  هيئة  قبل  من  تُمنح 
لنظام  وفًقا   ،TÜV Rheinland الدولية 
بأعلى   ]  EMS[ جماعي  بيئية  إدارة 
المعايير وأكثرها معترًفا بها ، ويشهد على 
االلتزام القوي الذي قدمته الفارج الجزائر 
وبشكل  ألنشطتها  البيئية  الجوانب  لتقليل 

ملموس محاربة االحتباس الحراري.
مصنع  اعتماد  مع   ،2019 عام  ومنذ 
جعله  مما  أوقاز،  في  الفارج  األسمنت 
حاصل  الجزائر  في  أسمنت  مصنع  أول 
على شهادة ISO 14001 إصدار 2015. 
والتدقيق  العمل  من  عامين  وبعد  اليوم، 
قريًبا  اآلن  أصبح  أيام،  لعدة  استمر  الذي 
التابعان  اآلخران  اإلسمنت  معمال  حصل 
 ISOشهادة على  وبسكرة  المسيلة  في  لنا 
الجديدة  البيئية  اللوائح  لتلبية   ،14001

وتوقعات المستهلكين.
إطاًرا  هذا  البيئية  اإلدارة  نظام  ويوفر 
الجزائر  الفارج  مجمع  لمصانع  عالمًيا 
أنشطتها ، من  بيئًيا في  بعًدا  بحيث تدمج 
االحتباس  غازات  انبعاثات  تقليل  خالل 
 ، الغبار  انبعاثات  وتقليل   ، الحراري 
والحفاظ على الموارد الطبيعية األحفورية 
البدائل  طريق  عن  المتجددة  وغير 
المخلفات  أو   / و  النفايات  من  تأتي  التي 

الصناعية واالستعادة المحلية للنفايات.
حياة �سرتاح

تزامنا مع حلول ال�شنة 

امليالدية اجلديدة

االأحد املقبل عطلة 
مدفوعة االأجر

المصادف  المقبل  األحد  يوم  سيكون 
 ,2023 الجديدة  الميالدية  السنة  لحلول 
مستخدمي  لكافة  األجر  مدفوعة  عطلة 
المؤسسات واإلدارات العمومية, حسب ما 
أفاد به, أمس االثنين, بيان للمديرية العامة 

للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
وأوضح البيان أنه: "بمناسبة حلول السنة 
القانون  ألحكام  وطبقا  الجديدة,  الميالدية 
يوليو   26 في  المؤرخ   278-63 رقم 
1963, المتضمن قائمة األعياد القانونية, 
المعدل والمتمم, فإن يوم األحد 01 يناير 
لكافة  يعتبر عطلة مدفوعة األجر   2023
مستخدمي المؤسسات واإلدارات العمومية 
والخاصة,  العمومية  والدواوين  والهيئات 
وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية 
والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان 
قانونها األساسي, بما في ذلك المستخدمين 

باليوم أو بالساعة«.
وفي هذا اإلطار "يتعين على المؤسسات 
والدواوين  والهيئات  العمومية  واإلدارات 
اتخاذ  أعاله,  المذكورة  والمؤسسات 
استمرارية  لضمان  الالزمة  التدابير 
بنظام  تعمل  التي  المصالح  في  الخدمة 

التناوب".
حياة �سرتاح

ت�شغل اأ�شطوال من ناقالت املنتجات 

البرتولية، الغاز املميع والنفط اخلام

انتخاب جزائري كمدير عام 
لل�شركة العربية

 البحرية لنقل البرتول
منصب  في  بودية,  حسين  الجزائري  انتخاب  تم 
البترول,  لنقل  البحرية  العربية  للشركة  عام  مدير 
األقطار  لمنظمة  التابعة  الشركات  أحدى  وهي 
للبترول )أوابك(, حسبما أفاد به  العربية المصدرة 

أمس االثنين بيان لوزارة الطاقة.
وأوضح البيان أنه "في إطار أشغال اجتماع مجلس 
لنقل  البحرية  العربية  للشركة  ال195  االدارة 
 2022 ديسمبر   23 الجمعة  يوم  المنعقدة  البترول 
حسين  انتخاب  باإلجماع  تم  )مصر(,  بالقاهرة 
الجزائر, في منصب مدير عام  بودية, ممثل دولة 

هذه الشركة«.
منصب  حاليا  يشغل  الذي  بودية,  انتخاب  وجاء 
مجمع  )فرع  "هيبروك"  شركة  عام  مدير  رئيس 
البحري  النقل  في  المختصة  سوناطراك(, 
القائمة  في  مرشحين  ست  بين  من  للمحروقات, 
القصيرة التي تم إعدادها على إثر عملية انتقاء من 

بين 99 مرشحا لشغل منصب المدير للشركة.
ويساهم في الشركة العربية البحرية لنقل البترول, 
التابعة لمنظمة "أوابك" كل من الجزائر واإلمارات 
العربية  المملكة  البحرين,  المتحدة,  العربية 

السعودية, العراق, قطر, الكويت, ليبيا ومصر.
البترول  لنقل  البحرية  العربية  الشركة  وتأسست 
األعضاء  الدول  حكومات  من  بقرار   1972 عام 
البحري  النقل  خدمات  تقديم  اجل  من  "أوابك"  في 
لتسويق  وكذلك  وأعضائها,  للمنظمة  للمحروقات 

المحروقات في السوق الدولية.
من  مكونا  أسطوال  حاليا  الشركة  وتشغل  وتمتلك 
11 سفينة, منها ثمانية ناقالت للمنتجات البترولية, 
للنفط  واحدة  وناقلة  المميع  البترول  لغاز  وناقلتين 
الخام, كما تخطط الشركة في إطار خطتها التنموية 

لتحديث أسطولها, بناء أربع سفن جديدة.
حياة �سرتاح

اأعلن عن تاأ�شي�س بنوك معلومات بالتن�شيق 

بني احلكومة ووالة اجلمهورية، ركا�س:

ملف �شناعة ال�شيارات �شيخ�شع جلميع 
التحفيزات التي مينحها قانون اال�شتثمار

lتعزيز حوكمة البنوك �شيح�شن من بيئة االأعمال واال�شتثمار
اأعلن املدير العام للوكالة اجلزائرية لرتقية اال�شتثمار، عمر ركا�س، عن م�شعى لتاأ�شي�س بنوك 

معلومات بالتن�شيق بني احلكومة ووالة اجلمهورية قريبا، م�شريا اأن تعزيز حوكمة البنوك �شيح�شن 

من بيئة االأعمال واال�شتثمار، وبخ�شو�س ملف �شناعة ال�شيارات يف اجلزائر اأكد امل�شوؤول ذاته اأن امللف 

�شيخ�شع جلميع التحفيزات التي مينحها قانون اال�شتثمار.

"موبيلي�س" يرافق تخرج الدفعة الـ 39 
ملعهد االقت�شاد اجلمركي واجلبائي
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