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مخت�ضون ي�ضلطون ال�ضوء 

على فعالية العقوبات 

البديلة و�ضبل تطبيقها 

م�ســروع لإنتـــــــاج 
"ال�ّسوار اللكتروني" 
 بتقنيـــــــــــــــــــات 

وكفاءات جزائريــة

ربيقة ي�ضيد بت�ضحايتهم 

وحر�ضهم على الوحدة الوطنية

 "المجـــــــاهدون
 كانــوا دوما الدرع 
الواقي للأمــــــة"

 الرئي�س قي�س �ضعيد ي�ضفها

 بـ "الفر�ضة التاريخية"  

 التون�سيـــــون يدلـــــــــون
 باأ�سواتــــــــــــــــهم فــــي 
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ارتفاع بـ 3.65 بالمائة في عدد الم�ستركين في الهاتف النقال في الجزائر

 اإلتزام بتحقيق تمثيل اأكبر 

 يف الموؤ�ض�ضات الدولية يف 

القمة "الأمريكية الإفريقية"

الوزيــر الأول يبرز جهـــود 
الجزائــر في منح اإفريقيــا 

اأ�سبـاب التنمية الحقيقيــة

زغدار يدعو لرفع درجة التن�ضيق بين الم�ضتثمرين وال�ضلطات المحلية لت�ضوية ال�ضتثمارات العالقة 

مديريات ال�سناعة ت�ستقبل 1808 متعامل اقت�سادي خلل �سهرين
04-05

عمليات نوعية تعك�س يقظة واحترافية قواتنا الم�ضلحة

الجي�ش يدك معـــــــاقل 
فلـــــول الإرهـــــــــــاب
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يواصل الجيش الوطني الشعبي أداء مهامه النبيلة 
بالتصدي  حدودها،  وحماية  البالد  عن  للدفاع 
ألي محاوالت للمساس بأمن واستقرار الجزائر، 
الجيش  بها وحدات  قامت  ففي عمليات متنوعة 
الفترة األخيرة، نجح أسود  الوطني الشعبي في 
الجيش في القضاء على عدد هام من اإلرهابيين 
بمناطق بمختلفة من الوطن، مواصلة لمساعيهم 

الرامية للقضاء على هذه اآلفة ببالدنا.

 الق�ساء على اإرهابيني

 وجرح اثنني باإن قزم

ومواصلة لعملياتها الناجحة في إطار مكافحة 
اإلرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي، أمس، إثر كمين محكم في عملية 
نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع 
العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، 
من القضاء على إرهابيين اثنين  أحدهما جثة 
متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين  وتوقيفهما، 

كما تم استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى 
تمثلت في، أربعة عربات من نوع طويوطا 
ستايشن )محروقة(؛ ثالثة  رشاشات ثقيلة 

من نوع 12.7 ملم )محروقة(؛ رشاش 
من نوع( FMPK محروق(؛ ستة  أسلحة 

  PMAKرشاشة من نوع كالشنكوف
(محروقة(؛ سالح رشاش من نوع 

كالشنكوفPMAK ؛)حالة جيدة(، إضافة إلى 
سالح رشاش مجهول النوع )محروق(؛ قاذف 

صاروخي من نوع(  RPG-7محروق(؛ 
بندقية قناصة من نوع( SVD محروقة(؛ 

وهاتف من نوع ثريا؛ إلى جانب هاتفين نقالين 
ذكيين وهاتفين نقالين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه 

العملية النوعية تأتي "لتؤكد مرة أخرى عزم 
ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على 

حماية حدودنا، وتطهير بالدنا من آفة اإلرهاب 
وبسط األمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".

توقيف 3 اإرهابيني بتيمياوين

بالقطاع  بتمياوين  نفذتها  نوعية  عملية  وفي 
العسكرية  بالناحية  مختار  باجي  برج  العملياتي 
الوطني  للجيش  مفارز  نحجت  السادسة، 
مع  بالتنسيق  الماضي  األسبوع  نهاية  الشعبي، 
الممتدة  الفترة  خالل  المختصة،  األمن  مصالح 
 ،2022 ديسمبر  الـ02  إلى  نوفمبر   28 الـ  من 
ينتمون  إرهابيين  ثالثة  على  القبض  إلقاء  في 
الساحل،  بمنطقة  النشطة  اإلرهابية  للجماعات 
أنه  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  أوضح  حيث 
"في إطار مكافحة اإلرهاب وبفضل االستغالل 
للجيش  مفارز  تمكنت  للمعلومات،  األمثل 
األمن  مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي،  الوطني 
بتمياوين  نفذت  نوعية  عملية  إثر  المختصة، 
بالناحية  مختار  باجي  برج  العملياتي  بالقطاع 
العسكرية السادسة، خالل الفترة الممتدة من الـ 
28 نوفمبر إلى الـ02 ديسمبر 2022، من إلقاء 
للجماعات  ينتمون  إرهابيين  ثالثة  على  القبض 

اإلرهابية النشطة بمنطقة الساحل".
ويتعلق األمر  بميباركي الشيخ المكنى "الحسن" 
بابا  "الدوسحاقي"و  المكنى  الحسن  وسولي 
أحمد بحادة من جنسية مالية، كما أضاف البيان 
عناصر  ثالث  توقيف  العملية،  ذات  في  تم  أنه 
جنسية  من  محمد  داللي  بـ:  األمر  ويتعلق  دعم 
أحمد،  كنتة  وعقبة  شريف  كنتة  عقبة  مالية، 
أن هذه  الوطني،  الدفاع  وأضافت وثيقة وزارة 
وحدات  لمختلف  والحاسمة  اإليجابية  النتائج 

دوما  "لتؤكد  تأتي  الشعبي،  الوطني  الجيش 
عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة 

اإلرهاب في بالدنا".
في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة 
بكل  المنظمة  الجريمة  ومحاربة  اإلرهاب 
أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني 
 13 إلى   07 من  الممتدة  الفترة  الشعبي، خالل 
أسفرت  التي  العمليات  عديد   ،2022 ديسمبر 
عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية العالية 
واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في 

كامل التراب الوطني:

 اجلي�ش يدك معاقل الإرهاب 

بتيبازة، اأدرار والوادي

يذكر أنه وفي إطار عمليات مكافحة اإلرهاب، 
بتيبازة  الشعبي  الوطني  للجيش  نجحت وحدات 
وإلقاء  إرهابيين  ثالثة  على  القضاء  في  مؤخرا 
القبض على إرهابي آخر واسترجاع 04 أسحلة 
سلم  كما  أخرى،  وأغراض  وذخيرة  نارية 
بأدرار  العسكرية  للسلطات  نفسه  آخر  إرهابي 
نوع كالشنيكوف  وبحوزته مسدس رشاش من 
وكمية من الذخيرة، كما أوقفت مفرزة مشتركة 
للجيش الوطني الشعبي في نفس السياق، إرهابيا 
توقيف10  تم  حين  في  بالوادي،  عنه  مبحوثا 
عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات  دعم  عناصر 
أوقفت  فيما  الوطني.  التراب  عبر  منفصلة 
مصالح  مع  بالتنسيق  بتمنراست  أخرى  مفرزة 
األمن الوطني 05 أشخاص من جنسيات مختلفة 
بحوزتهم مسدس  رشاش من نوع كالشنيكوف 
وبندقية صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم كشف 
عملية  خالل  الصنع  تقليدية  قنابل   5 وتدمير 

تمشيط بجيجل.

اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي، كمال 

بداري، اأم�ش باجلزائر، عن م�سروع اإن�ساء موؤ�س�سة بني 

جممع �سيدال وعدة مراكز وطنية للبحث العلمي، 

ق�سد تكوين وحدة للبحث والتطوير والبتكار تعمل 

حل�ساب املجمع.

ع.ط

وفي كلمة القاها خالل مراسم افتتاح اشغال ندوة تحت 
شعار "جامعة-صناعة صيدالنية, تحالف من اجل االمن 

الصحي" بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة, اعلن 
السيد بداري عن مشروع استحداث مؤسسة بين صيدال 

وكل من مركز البحث في العلوم الصيدالنية ومركز البحث 

في البيوتكنولوجيا والمدرسة العليا للتكنولوجيا، في اطار 
صناعة االدوية محليا، قصد "الوصول الى االكتفاء الذاتي 
في بعض المواد الصيدالنية تكون مصنعة كليا بالجزائر".

كما اوضح الوزير ان تطوير البحث واالبتكار في الصناعة 
الصيدالنية يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية 

"من اجل احياء شركة صيدال وانتاج الدواء محليا" بنسبة 
ادماج عالية لتحقيق االكتفاء الذاتي.و ذكر  بداري ان 

تصنيع الدواء وطنيا يمنح اطارا للبحث التطبيقي للجامعة 
في هذا المجال, مضيفا بان الجامعة تعتبر مؤسسة للتكوين 

والبحث والتثمين من خالل انشاء مؤسسات ناشئة لجعل 
الجامعة الجزائرية بشقيها التكويني والبحثي "قاطرة للتنمية 

المحلية والوطنية" و حافزا لتنمية المؤسسات االقتصادية.

من جهته, اكد وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة 
و المصغرة, ياسين المهدي وليد, على الزامية االبتكار في 

مجال الصناعة الصيدالنية نظرا لسرعة تطوره عالوة 
عن المستويات العالية للنفقات في البحث والتطوير في 

مجال تصنيع االدوية، كما ابرز وليد اهمية هذا اللقاء في 
تشجيع اكبر عدد من خريجي جامعة الصيدلة على انشاء 
مؤسساتهم خصوصا في مجال البيوتكنولوجيا الذي يعتبر 

مجاال مستقبليا.وذكر الوزير دور دائرته الوزارية في 
مرافقة اصحاب المشاريع بالتمويل عبر صندوق المؤسسات 

الناشئة وبرمجة حصص تكوينية لفائدة طلبة كلية الصيدلة 
حول المقاوالتية فيما يخص اليات التمويل وانشاء شركات 

وتسييرها للمساهمة في تطوير هذه الشعبة.من جهته, 

اوضح وزير الصناعة الصيدالنية, علي عون, في كلمة 
ألقتها باسمه األمينة العامة للوزارة, ظريفة خضير, ان 
القطاع في بداية "مرحلة جديدة" تتميز بتزايد الروابط 

مع القطاع الجامعي، مذكرا باالتفاقية التي ابرمت بداية 
الشهر الحالي بين وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي 
و الصناعة الصيدالنية و التي تنص على تعزيز التعاون 

في ميادين التكوين والبحث العلمي واالبتكار. و سيتم ذلك 
من خالل "انشاء مسارات تكوين تلبي االحتياجات الواقعية 

لقطاع الصناعة الصيدالنية وكذا وضع إطار شراكة بين 
المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي، السيما 

من خالل إنشاء فرق بحث مختلطة النجاز أعمال تطويرية 
مشتركة".

اإميان. �ش

عمليات نوعية تعك�ش يقظة واحرتافية قواتنا امل�سلحة

اجلي�ش يدك معاقل فلول الإرهاب
حققت وحدات اجلي�ش الوطني ال�سعبي يف اأقل من اأ�سبوع، نتائج نوعية بعد جناحها يف الق�ساء 

على عدد هام من الإرهابيني يف مناطق خمتلفة من الوطن، لتثبت بذلك احرتافيتها العالية 

ويقظتها امل�ستمرة وا�ستعداداها الدائم للدفاع عن هذا الوطن و�سعيها اجلاد للق�ساء على 

الإرهاب ببالدنا، من خالل �سهرها على حماية حدودنا من اأي تهديد خارجي.

اإلتزام بتحقيق متثيل اأكرب يف املوؤ�س�سات 

الدولية يف القمة "الأمريكية الإفريقية"

الوزير الأول يربز جهود 
 اجلزائر يف منح اإفريقيا

 اأ�سباب التنمية احلقيقية
أبرز الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, خالل مشاركته، 

بالعاصمة األمريكية واشنطن في القمة "األمريكية اإلفريقية" التي 
اختتمت يوم الخميس الماضي، جهود الجزائر في منح إفريقيا أسباب 

التنمية الحقيقية.
وفي ختام أشغال القمة "األمريكية-اإلفريقية"، التي شارك فيها 
بصفته ممثال لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال بن عبد 

الرحمان في تصريح للصحافة أن الجزائر "تعمل على تحرير إفريقيا 
ومنحها أسباب التنمية حتى تخرج من عزلتها".

وأوضح الوزير األول أن الجزائر سلطت خالل مشاركتها في هذا 
الحدث "الضوء على مشاكل التنمية في القارة اإلفريقية ودعت إلى 
تمكين إفريقيا من تحقيق انطالقة تنموية حقيقية".وتابع ان الجزائر 

قامت خالل هذه القمة بإبراز "نتائج التحول الجذري الذي حققته 
"في ظرف قياسي من خالل مراجعة اإلطار القانوني لدفع االستثمار 

وتحريره من البيروقراطية".
وأشار إلى بن عبد الرحمان، إلى أن الجزائر "أسست بذلك لمسار 

تنموي شامل يتضمن كافة القطاعات"، مشددا على أن البالد "حققت 
أحسن النتائج في إفريقيا وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية".

وبهذا الصدد، ذكر بن عبد الرحمان بالبرنامج الطموح لرئيس 
الجمهورية وكذا البرامج التنموية التي "تأخذ بعين االعتبار البعد 

االندماجي واإلقليمي, على غرار عدة مشاريع تنفذها حاليا الجزائر 
في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية للمساهمة في تحقيق 

التنمية في القارة السمراء".
لإلشارة, فقد شارك الوزير األول في أخذ صورة تذكارية مع الرئيس 

األمريكي جو بايدن ورؤساء الدول والحكومات اإلفريقية بمناسبة 
اختتام أشغال القمة األمريكية-اإلفريقية الثانية بواشنطن.

وقد اختتمت أشغال القمة األمريكية-اإلفريقية الثانية التي شارك 
فيها الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, بصفته ممثال لرئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون, بااللتزام بتحقيق تمثيل إفريقي أكبر 
في المؤسسات الدولية.

وجاء في البيان الختامي للقمة التي ترأس أشغالها كل من الرئيس 
األمريكي جو بايدن والرئيس السنيغالي، رئيس االتحاد األفريقي، 

ماكي سال, أن الشراكة األمريكية-اإلفريقية "تقوم على أساس 
االقتناع بأن حكومات وشعوب إفريقيا ستساعد في تحديد مستقبل 

النظام الدولي لمواجهة التحديات األكثر إلحاحا في العالم".
وأورد البيان "التزام الواليات المتحدة بالعمل على تحقيق تمثيل 
أفريقي أكبر في المؤسسات الدولية, بما في ذلك تلك التي تشكل 

الحوكمة العالمية", حيث أعلنت الواليات المتحدة عن خطة إلصالح 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة, بما في ذلك "دعم المقاعد الدائمة 
لدول إفريقيا" وأعربت عن دعمها لالتحاد األفريقي لالنضمام إلى 

مجموعة العشرين كعضو دائم.
كما تم تأكيد "االلتزام بتعزيز مجاالت التعاون طويلة األمد وتوسيع 
الشراكة لمواجهة التحديات والفرص المشتركة بشكل أفضل", حيث 

سيتم العمل على "تعميق التعاون لحل المشاكل العالمية وتوسيعه 
ليشمل مجاالت التكنولوجيا والفضاء واألمن السيبراني والتجارة 

وحماية البيئة واالقتصاد".
وأبرز البيان "أهمية الشراكة المتجددة والموسعة لمعالجة أزمات 

األمن الغذائي والمناخ وتعزيز النظم الصحية وبناء اقتصاد عالمي 
قوي وشامل ودعم الحكم الراشد واحترام حقوق اإلنسان وتعزيز 

السالم واألمن".وتم التأكيد بشكل مشترك على "ضرورة الحد من 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري والسعي إلى انتقال 

عادل للطاقة, مع الشراكة لبناء القدرة على الصمود في وجه مخاطر 
المناخ".

وشدد البيان الختامي للقمة على "حتمية العمل على زيادة التعاون 
لمعالجة مسألة انعدام األمن والجريمة المنظمة واإلرهاب, مع 

االلتزام باعتماد نهج أكثر شمولية لمعالجة انعدام األمن وتعزيز 
الشفافية والمساءلة واحترام حقوق اإلنسان".

وبالنسبة لمجاالت االختالف بين مختلف األطراف المشاركة في 
القمة, فقد تم "االتفاق على إدراجها في جدول األعمال مع الترحيب 

بالنقاش القائم على االحترام كدليل على قوة العالقات ونضجها".
وبهدف تنفيذ االلتزامات التي نوقشت في القمة،, أعلن البيان 

الختامي عن "تسريع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتجنيد كبار 
الدبلوماسيين لتنفيذ الرؤية المشتركة لشراكة تخدم كل األطراف".

ق�سد تكوين وحدة للبحث والتطوير والبتكار تعمل حل�ساب املجمع، بداري يعلن

 جممع "�سيدال" يوؤ�س�ش ل�سراكة مع مراكز وطنية للبحث العلمي 



 أكد الوزير ربيقة، خالل حفل تكريمي على 
شرف ثلة من المجاهدين الذين وافتهم المنية 
خالل السنوات األخيرة أمس، بالعاصمة، إن 
تضحيات هؤالء المجاهدين ال تقدر بثمن في 

سبيل تحرير الوطن كما انهم واصلوا النضال 
بعد االستقالل، بحيث كانوا الذراع الواقي 

لألمة في كل الظروف من أجل حماية الوحدة 
الوطنية".

وذكر ربيقة في هذا الحفل التكريمي الرمزي 
الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع 

المنظمة الوطنية للمجاهدين والمتحف الوطني 
للمجاهد بخطاب رئيس الجمهورية، الذي أبرز 

فيه بأن المجاهدات والمجاهدين كانوا دائما 
حصنا من الحصون الغيورة على الوحدة الوطنية 

وتالحم الشعب في أحلك وأصعب الظروف".
وبذات المناسبة، استذكر وزير المجاهدين 

التي كرم فيها كل من المجاهدين المرحومين 
"مصطفى شرشالي منور دهلوك عمر جناد 

وعبد القادر سومر وكذا حمانة بولعراس وسي 
بوعالم طالبي"، تضحيات هؤالء الرجال الذين 

كانوا نماذج من الذين ضحوا من أجل الحرية 
واالستقالل.

ونيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني 
ابراهيم بوغالي، أشاد ممثل "الغرفة السفلى" 

اسماعيل ميرة، بالتضحيات الجسام التي قدمها 
المجاهدون والشهداء في سبيل تحرير الوطن 

واسترجاع السيادة الوطنية. كما شدد على 
ضرورة الحفاظ على التاريخ والذاكرة الوطنية، 

مضيفا في الوقت نفسه بأنه "ال يمكن فهم 
الحاضر إال من خالل الوعي التاريخي".

نظم اأم�س، مركز البحوث القانونية والق�سائية يوما درا�سيا حول 

"العقوبات البديلة: تنوع وفعالية"، ناق�س خالله املتدخلون 
مدى فعالية العقوبات ال�سالبة للحرية والغاية من التوجه اإىل 

العقوبات البديلة واإدراجها يف املنظومة القانونية الوطنية، 

وحالل هذا اللقاء مت الك�سف عن م�سروع لإنتاج "ال�ّسوار 

اللكرتوين" باجلزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية.

ع.ط

أكد المدير العام للمركز، رشيد فارح، على أهمية هذا الموضوع 
بالنظر إلى تطور العقوبة الجزائية التي عرفت نظما جديدة تحت مسمى 
العقوبات البديلة،  حيث اعتبر أنه هذا التوجه يرجى منه تحقيق أهداف 
مهمة بالنسبة إلعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين بغية التخفيف من 

نسبة العود".
وأضاف ذات المسؤول أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة مدى فعالية 
العقوبة السالبة للحرية في تجسيد األدوار الحديثة للعقوبات بوصفها 

تأهيلية وإصالحية وتحديد اإلطار العام لتطبيق العقوبات البديلة من حيث 
الجرائم والعقوبة المقررة قانونا وكذا المحكوم بها من حيث إجراءات 

التنفيذ إلى جانب بحث آفاق العقوبات البديلة في القانون الجزائري".

من جانبه, أوضح المدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج, اسعيد 
زرب, أن الفاعلين في المجال يطمحون من خالل هذا اليوم الدراسي 

"للخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات 
البديلة كعقوبة العمل للنفع العام, بحيث يمكن للمشرع الجزائري 

مراجعتها لتصبح أكثر ليونة وتوسع إلى فئات جديدة".
واعتبر أنه, بعد  سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة، "حان الوقت ليقوم 

المشرع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها", مشيرا إلى أن هذا 
النوع من العقوبات "يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم 

الشروط كبديل للحبس".وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام, أوضح أنه 
"وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات 

عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية للنفع العام وفق إجراءات إدارية 
خاصة منها االستعداد النفسي والبدني, قبل إحالتهم لمصالح إعادة اإلدماج 

التي تقوم بمتابعتهم في الميدان لضمان احترام ساعات العمل الواجبة 
عليهم".

أما بخصوص اعتماد السوار اإللكتروني كعقوبة بديلة, أكد زرب, أنها 
من العقوبات التي تعمل بها عديد الدول على غرار الجزائر, وكشف عن 
مشروع "إلنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية حتى يتم 

-كما قال- التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب".

شارك مجلس األمة، ضمن وفد الجمعية 
البرلمانية لبرلمان البحر األبيض المتوسط من 
أجل مالحظة االنتخابات التشريعية في تونس, 

حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وجاء في البيان: "يشارك السيد إلياس 

عاشور, عضو مجلس األمة, نائب رئيس 
برلمان البحر األبيض المتوسط, ضمن وفد 

برلمان البحر األبيض المتوسط, في مالحظة 
االنتخابات التشريعية في تونس, التي شرع 

فيها أمس.
وأوضح نفس المصدر أن هذه االنتخابات 

تجرى "الختيار أعضاء مجلس نواب جديد, 
والتي ينظمها القانون االنتخابي الذي أصدره 

الرئيس التونسي, السيد قيس سعيد, في  

سبتمبر الماضي", مشيرا إلى أن "القانون 
االنتخابي الجديد يعتمد النظام الفردي على 

دورتين بدال من االنتخاب على أساس القوائم 
الذي كان معموال به".يذكر أن البرلمان الجديد 
سيتشكل من  نائبا, وقد ترشح لهذه االنتخابات  

مرشحا, من بينهم  امرأة )%(".
ق. و
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ربيقة ي�سيد بت�سحايتهم وحر�سهم على الوحدة الوطنية

"املجاهدون كانوا دوما الدرع الواقي للأمة "
قال وزير املجاهدين وذوي احلقوق العيد ربيقة، اإن املجاهدات واملجاهدين كانوا دائما ح�سنا من 

احل�سون الغيورة على الوحدة الوطنية وتالحم ال�سعب يف اأحلك واأ�سعب الظروف، معتربا اأن 

ت�سحياتهم ل تقدر بثمن حيث كانوا دوما الذراع الواقي لالأمة.

ع.ط

 احتفالت ا�ستثنائية بالذكرى 

الـ  ل�سرتجاع ال�سيادة الوطنية

 .. اجلزائر تعي�ش
 حلظات تاريخية مميزة

عاشت الجزائر خالل سنة  لحظات تاريخية ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية 
للشعب الجزائري، من االحتفاالت االستثنائية بالذكرى الستين السترجاع السيادة 

الوطنية من خالل عدة فعاليات تم تنظيمها على مدار العام، كان أبرزها االستعراض 
العسكري الضخم في الخامس من جويلية.

وكانت أوضح رسالة لهذا االستعراض الباهر الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي 
بالجزائر العاصمة وحضره عشرات اآلالف من الجزائريين التواقين الستشعار 

معاني القوة والفخر واالعتزاز المجسدة في ريادة المؤسسة العسكرية، هي العودة 
القوية للجزائر في عهد جديد أراد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأسيسه 
على قواعد صلبة مستلهمة من مبادئ أول نوفمبر .وكان االستعراض العسكري 

الذي تم تنظيمه، بعد غياب دام أكثر من ثالثين سنة، على مستوى الطريق الوطني 
رقم  المحاذي لجامع الجزائر وشاركت فيه حوالي مائة تشكيلة عسكرية من مختلف 

القوات، بحضور رؤساء عدة دول شقيقة وصديقة، بمثابة رسالة وفاء للشهداء 
األبرار للذود عن الوطن والتفاني في الدفاع عنه تحت أي ظرف، كما أن التنظيم 

المحكم لالستعراض في كل جوانبه وتنفيذه من قبل مختلف التشكيالت بطريقة مثلى، 
أثبت امتالك الجيش الوطني الشعبي مكامن القوة الرادعة التي تمكنه من الدفاع عن 

السيادة الوطنية والوحدة الشعبية.
ولدى إشرافه على هذا االستعراض، شدد الرئيس تبون حرصه على إحياء اليوم 

المجيد لستينية االستقالل من خالل مشهد مهيب، لجزائر الفخر بأمجادها، والوفاء 
لشهدائها في وقت وصلت فيه البالد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم 

معها وجه جزائر الثقة في الحاضر واألمل في المستقبل.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد 
شنقريحة، أشاد رئيس الجمهورية، باالستعراض العسكري الذي وصفه بالحدث 

االستثنائي الذي كان له التأثير البالغ في الروح المعنوية العامة للجزائريات 
والجزائريين الذين افتقدوا لسنوات طويلة رؤية تلك المشاهد العظيمة التي تجسد 

الصورة القوية والمبهرة للتالحم بين الجيش العتيد وشعبه األبي.
وكانت تلك المشاهد عبارة عن لوحات بالغة الداللة في دقة التنظيم والتحكم في 

التفاصيل تنم عن تدبيٍر احترافي وتنفيذ عملياتي عالي االنضباط وااللتزام، وهو ما 
شهد به ضيوف الجزائر من رؤساء الدول والشخصيات التي شاركت في الحدث، 

لتكون بذلك المؤسسة العسكرية قد وضعت أقدامها باقتداٍر وكفاءة على طريق 
امتالك ناصية العلوم الحديثة والتكنولوجيا العسكرية العالية، وهو ما من شأنه 

أن يجعل منها مؤسسة مواكبة ومستوعبة ألحدث ما يستجد في المجال العسكري 
ويزيدها حظوة وتقديرا في ضمير األمة.

وفي كلمة له خالل حفل تكريم وتهنئة إلطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي 
المشاركين في االستعراض العسكري، قال الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجيش 

أراد من خالل هذه االحتفالية "إيصال رسالة بالغة المعاني، مفادها أن سالح 
الجيش الوطني الشعبي موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية حدودها والذود 
عن سيادتها الوطنية، إلى جانب المساهمة في إحالل السلم واالستقرار في العالم 

تحت وصاية األمم المتحدة، وأن الجزائر تعبر بكل وضوح عن إرادتها وعزيمتها 
لالضطالع بدور محوري على الساحة اإلقليمية والدولية في إطار القانون الدولي".
وأكد حرصه الشديد على أن يكون هذا االستعراض العسكري المهيب "في مستوى 

أبعاد ورمزية هذه الذكرى الخالدة وفي مستوى تضحيات صانعيها ووفاء من صانوا 
الوديعة، فضال عن تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الرابطة بين الشعب وجيشه 

وأفراده".
وبدورها، اعتبرت مجلة الجيش أن أفراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا من كسب 

الرهان وقدموا استعراضا عسكريا في مستوى الحدث، وبقدر ما أشعر الشعب 
الجزائري بالفخر واالعتزاز، أبهر الحضور من ضيوف الجزائر وكل من تابعه 

عبر القنوات التلفزيونية العالمية التي تناقلت تفاصيله.وقد تميز االستعراض بأداء في 
غاية الدقة واالحترافية لمختلف تشكيالت قوات الجيش الوطني الشعبي، حيث استهل 

بقيام تشكيل جوي لست طائرات بتزيين سماء الجزائر العاصمة باأللوان الوطنية، 
تعاقبت بعده مختلف التشكيالت الممثلة للسالح الجوي.

وجابت فرق المدرعات والدبابات المعصرنة بمختلف األنواع وآليات اإلسناد 
ومنصات صواريخ والمدفعية وعربات قتالية، المسار المخصص لهذا االستعراض، 
فضال عن تشكيل بحري يتكون من عدة أنواع من السفن والفرقاطات والغواصات، 

كما تميز هذا الحدث أيضا، بحضور جماهيري كبير، حيث شهد منتزه "الصابالت"  
بالجزائر العاصمة، صبيحة الخامس من جويلية وقبيل ساعات من انطالق 

االستعراض، توافدا الفتا لجموع من المواطنين أتوا من مختلف مناطق الوالية 
والواليات المجاورة، أغلبهم من العائالت والشباب موشحين بالراية الوطنية 

ومرددين شعارات وأناشيد وطنية.
واأج

خمت�سون ي�سلطون ال�سوء على فعالية العقوبات البديلة و�سبل تطبيقها 

م�شروع لإنتاج "ال�ّسوار االلكرتوين" بتقنيات وكفاءات جزائرية

 الهالل الأحمر اجلزائري قّدم

 اأزيد من 600 طن من امل�ساعدات يف 2022

 قوافل ت�شامنية للعائالت 
املعوزة باأربع وليات

أشرف أمس، الهالل األحمر الجزائري على إطالق قوافل مساعدات تضامنية 
لصالح العائالت المعوزة بأربع واليات في إطار حملة "شتاء دافئ"، وذلك 

انطالقا من مركز االستجابة السريعة للكوارث بوالية تيبازة.
 وتضم هذه القوافل "الثانية من نوعها"ـ حسب المنظمة, مساعدات تتمثل في 
مواد غذائية وأغطية موجهة لعائالت معوزة تقطن بمناطق ظل تقع بواليات 
تيسمسيلت والمدية و أوالد جالل والمغير، فضال عن تجهيزات ستقدم لفئة 

ذوي االحتياجات الخاصة.
وتهدف المنظمة االنسانية, الهالل االحمر الجزائري, من خالل هذا النوع 
من المبادرات التي  تبقى متواصلة لتشمل الحقا عائالت بواليات أخرى, 

وفق رئيستها, ابتسام حمالوي, "مرافقة السلطات العمومية في مجال التآزر 
و التضامن الوطنيين تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي لتنمية تلك المناطق 

سيما منها والية تيسمسيلت", حسبها.
ولفتت حمالوي إلى أن الهالل األحمر الجزائري قدم أزيد من 600 طن من 

المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية واألغطية خالل سنة 2022 لصالح 
عائالت معوزة تقطن بـ 30 والية, فضال عن توزيع قرابة 500 كرسي 

متحرك لذوي االحتياجات الخاصة وتقديم مساعدات مالية تقدر ب10 آالف 
دينار لصالح 600 طفل يتيم خالل عيد األضحى الماضي.

وقام الهالل األحمر الجزائري في نفس السنة بإعادة تجهيز مركز مخصص 
لألشخاص بدون مأوى, إلى جانب التكفل اليومي الصحي و الغذائي ألزيد من 

2000 شخص عبر الوطن, حسب نفس المصدر.
ولضمان وصول المساعدات اإلنسانية لمستحقيها في "سرية تامة", استحدث 

الهالل األحمر أدوات رقمية و تكنولوجية تتمثل في منصتين رقميتين، األولى 
موجهة للعائالت المعوزة و الثانية لفئة األيتام, حيث يتم إحصائهم و تسجيلهم 

وتحيين القائمة دوريا بالتنسيق مع السلطات المحلية لكل والية.
ع.ط

�سارك �سمن وفد اجلمعية الربملانية لربملان البحر الأبي�س املتو�سط 

وفد برملاين جزائري �شمن املالحظني لالنتخابات الت�شريعية يف تون�س



استقبلت مديريات الصناعة الوالئية، خالل شهري 
سبتمبر وأكتوبر الماضيين،  متعامل اقتصادي 
لالستماع إلى انشغاالتهم والتكفل بها، حسبما 

أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة.
وحسبما أفاد به أمس، بيان لوزارة الصناعة، يأتي 
ذلك تجسيدا لتعليمات وزير القطاع أحمد زغدار، 

الذي وجه في  سبتمبر الماضي، المدراء الوالئيين 
باستقبال المستثمرين والمتعاملين االقتصاديين من 

أجل االستماع إليهم واالجابة على استفساراتهم 
والتكفل بانشغاالتهم.

وفي هذا السياق اعتبرت وزارة الصناعة، 
هذا التوافد الكبير على المديريات جاء نتيجة 
االصالحات التي باشرتها السلطات العمومية 

السيما من خالل إصدار قانون االستثمار 
الجديد, كما أنها تشير - حسب الوزارة- إلى 

الثقة المسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين 
االقتصاديين في اإلدارة، بفضل األجهزة التي 

تم إنشاؤها مثل لجنة رفع العراقيل وهيئة وسيط 
الجمهورية إضافة إلى سياسة بعث المشاريع 

المتوقفة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية".
ووفقا لما أوردته أمس، وكالة األنباء الجزائرية 
وحسب حصيلة وزارة الصناعة فقد استحوذت 

االستفسارات حول قانون االستثمار الجديد 
وطلبات العقار الصناعي على جل اهتمامات 

المستثمرين والمتعاملين االقتصاديين الذين 
جرى استقبالهم وذلك بنسبة  بالمائة من مجمل 

االنشغاالت التي طرحت على مستوى المديريات 
الوالئية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وتصدرت االنشغاالت المتعلقة بقانون االستثمار 
الجديد الصدارة ب  انشغال, متبوعة بطلبات 
العقار الصناعي ) انشغال( ثم االستفسارات 
المتعلقة برفع العراقيل واإلجراءات اإلدارية 

الخاصة برخص االستغالل, رخص البناء, الربط 
بمختلف الشبكات حيث تم بهذا الخصوص تسجيل  

انشغال.
وتم التكفل بهذه االنشغاالت من طرف المديريات 

الوالئية وهذا من خالل تقديم شروحات حول 
االستفسارات المطلوبة بخصوص قانون االستثمار 
الجديد, وتسجيل طلبات العقار الصناعي, وإعادة 

توجيه المستثمرين نحو الجهات اإلدارية المختصة 
للتكفل بهم السيما تلك التي يعود الفصل فيها إلى 

قطاعات أخرى, مع إعطاء توضيحات حول دور 
اللجنة الوالئية الخاصة برفع العراقيل السيما 
بشأن المشاريع المتوقفة, وفق ذات المصدر.
وحسب ذات الحصيلة، فقد سجلت والية أم 

البواقي أكبر عدد من االنشغاالت المطروحة 
بـ  انشغال, تليها بومرداس ب انشغال, ثم عين 

تيموشنت  انشغال, وكذا تيبازة بـ  انشغال.
وبخصوص توزع االنشغاالت، حسب قطاعات 

النشاط االقتصادي, تظهر الحصيلة أن أكبر عدد 
من االنشغاالت المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي 
وذلك ب  انشغال اي ما يعادل  بالمائة من مجمل 

االنشغاالت المسجلة, يليه القطاع اإلداري ب 
انشغال أي  بالمائة ثم القطاع التجاري ب  انشغال 
أي  بالمائة من اجمالي االنشغاالت المسجلة على 

مستوى المديريات الوالئية للصناعة.
ويرجع ذلك بالنظر لألهمية الكبيرة التي يوليها 

المتعاملون للقطاع الصناعي من حيث االستثمار 
ونوايا االستثمار, السيما في مجال الصناعات 
الخفيفة والتحويلية والغذائية وغيرها.وانصبت 

مجمل االنشغاالت المرفوعة في القطاع التجاري 
حول طلبات العقار وإجراءات إنجاز المشاريع 
كاألسواق والمحطات الخدماتية بحسب الوزارة 
التي أكدت انه جرى "التكفل بالمستثمرين وفق 
صالحيات المديريات الوالئية للصناعة وأيضا 

توجيههم نحو الجهات المختصة من اجل المرافقة 
والتوجيه".

وفي قطاع السياحة تم تسجيل  انشغاال أي ما 
يمثل  بالمائة من مجمل االنشغاالت المطروحة, 

إذ تركزت هذه االنشغاالت بصفة كبيرة على 
مستوى المناطق الجنوبية، بينما تركزت انشغاالت 

المستثمرين في القطاع الفالحي على كيفيات 

الحصول على اآلالت الفالحية والعقار الزراعي 
إضافة الى نوايا استثمار في مجال تغليف وتخزين 

الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة وحتى 
اللحوم ب انشغال.

وبخصوص قطاع الطاقة فقد تمحورت جل 
االنشغاالت المطروحة على مستوى المديريات 

الوالئية للصناعة حول انجاز محطات الوقود 
ومشاكل الربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحويل 
االعمدة الكهربائية التي تعيق إنجاز المشاريع 

االستثمارية وربط أماكن المنشآت بالخط 
الكهربائي ذي الضغط العالي. ولفتت الحصيلة 

الى انه تم تسجيل  انشغال في قطاع الطاقة أي ما 
يمثل  بالمائة من مجمل االنشغاالت المطروحة 

وتم التكفل باالنشغاالت في حدود صالحيات 
المديريات وتوجيه المعنيين الى الجهات المختصة 

من أجل المرافقة والتوجيه.
وفي قطاعي الصحة واألشغال العمومية سجلت 

مديريات الصناعة  و اشغاال على التوالي 
رفعها مستثمرون، كما وقفت الوزارة أيضا 

على  انشغال ) بالمائة من مجمل االنشغاالت 
المطروحة( هي عبارة عن "انشغاالت عامة" 

تمثل نوايا استثمار استفسر اصحابها عن فحوى 
القانون الجديد لالستثمار أو التحري عن المجاالت 

األكثر نجاعة الختيار المجاالت المهمة وكذلك 
اإلجراءات اإلدارية من اجل انجاز مشروع 

استثماري وكيفيات الحصول على العقار 
الصناعي.

عرف ملف السيارات بالجزائر انفراجا خالل سنة , بعدما 
صدر في الجريدة الرسمية, بأمر من رئيس الجمهورية, 

عبد المجيد تبون, مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد 
المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا, باإلضافة إلى 

فتح استيراد السيارات المستعملة ألقل من  سنوات في إطار 
قانون المالية .

وعليه, ستسمح هذه اإلجراءات الرئيسية بطي ملف 
السيارات في الجزائر, بعد تجربة فاشلة كلفت الخزينة 

العمومية غاليا, فضال عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا 
فساد.وبالتالي, وبفضل اإلرادة السياسية إلعادة بعث القطاع, 

سيخرج ملف السيارات أخيرا من حالة االنسداد, بفضل 
االجراءات الجديدة المتخذة, خاصة مع عودة أنشطة استيراد 

المركبات الجديدة وتصنيع المركبات, وهو ما سيسمح 
بانخفاض أسعار السيارات في الجزائر التي بلغت مستويات 

قياسية.
وتخضع هذه األنشطة لقواعد وشروط جديدة, تم تحديدها 

شهر نوفمبر الماضي ضمن المرسوم التنفيذي رقم - المحدد 
لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالء المركبات الجديدة 

والمرسوم التنفيذي رقم - المحدد لشروط وكيفيات ممارسة 

نشاط تصنيع المركبات.
وخالل ترؤسه في  أكتوبر الماضي اجتماعا لمجلس 

الوزراء, كان الرئيس تبون قد شدد على وجوب "الفصل 
بين نشاط الوكالء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه 

نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية", 
آمرا الحكومة بنشر في  نوفمبر الماضي دفتري الشروط 
المتعلقين باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.
إلى جانب هذين المرسومين التنفيذيين, تمت, في إطار 

قانون المالية لسنة , إعادة إطالق عملية استيراد المركبات 
السياحية التي يقل عمرها عن  سنوات, من طرف 

المواطنين لالستخدام الشخصي, استجابة لتوجيهات رئيس 
الجمهورية, والتي ستشكل, مع اإلجراءات األخرى, جرعة 
أكسجين لسوق السيارات في الجزائر.وعليه, سيعرف سوق 

السيارات بالجزائر, اعتبارا من األشهر األولى من عام , 
دخول السيارات الجديدة والمستعملة, التي يتم تسويقها من 

قبل الوكالء أو المستوردة من قبل األفراد.

 العمالق "�ستيالنتي�س" ي�ستثمر

 باجلزائر.. يف انتظار م�سنعني اآخرين

إيذانا بقدوم حقبة جديدة من أنشطة استيراد وتصنيع 
المركبات في الجزائر, تم توقيع اتفاقية-إطار بين وزارة  

الصناعة وعمالق صناعة السيارات العالمي "ستيالنتيس", 
إلقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة 

ذات العالمة "فيات".
وتعتبر هذه االتفاقية مع مجمع ستيالنتيس, الناتج عن اندماج 
شركات "بي. أس. أ" و "فيات-كريسالر", والمتعلقة بإنجاز 

مشروع إلنتاج المركبات السياحية والمركبات الخفيفة بوالية 
وهران, وكذلك تطوير األنشطة الصناعية وخدمات ما بعد 

البيع وقطع الغيار للعالمة التجارية, خطوة أولى لتأسيس 
صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.

وبالفعل, أرسل مجمع "ستيالنتيس", الذي يحتل المرتبة 
الثانية في أوروبا بعد "فولكس فاغن" والرابعة في العالم في 

صناعة السيارات, ممثليه لزيارة موقع مصنعه المستقبلي 
في الجزائر.وتتربع أرضية العقار التي سيقام عليها مصنع 

"ستيالنتيس", الذي ستبلغ قدرته االنتاجية . مركبة في السنة 
األولى, ثم . مركبة/سنة, على مساحة تقدر ب  هكتار.
كما ستضاف إلى هذا الوعاء, أرضية أخرى بمساحة  
هكتارا تخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات 

المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خالل مخطط 
إندماج محلي, ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات 

الفاعلة الموجودة في الجزائر, وإيجاد فاعلين جدد من أجل 
تحقيق معدالت االدماج المطلوبة في دفتر الشروط.

ولتعزيز تفعيل هذا المشروع, وقع مجمع "ستيالنتيس" 
مؤخرا على دفتر الشروط الجديد لتصنيع السيارات الذي 
يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات 

في الجزائر وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية 
االستثمار, تطبيقا لالتفاقية-اإلطار التي تم التوقيع عليها في 

أكتوبر الماضي.
وتشكل هذه االتفاقية خطوة كبيرة لتحقيق هذا المشروع 
الذي يترجم "العالقات الثنائية المتميزة", وكذلك إرادة 

الرئيسين, الجزائري عبد المجيد تبون, واإليطالي, السيد 
سيرجيو ماتاريال, لتعزيز التعاون والشراكة.ومن المفترض 
ان يشرع مع "نهاية سنة " في صناعة المركبات األولى من 
العالمة اإليطالية "فيات", حسب ما أفاد به وزير الصناعة, 
أحمد زغدار, الذي أشار إلى التوقيع مستقبال مع مصنعين 

اخرين.
ق. اإ
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  باملائة منها راجع اإىل النق�ص

 الكبري يف مادة احلديد

 هذه اأ�سباب احلاالت
 امل�سجلة يف فقر الدم

حتدث، اأم�ص، رئي�ص م�سلحة حقن ونقل الدم باملوؤ�س�سة ال�ست�سفائية 

اجلامعية م�سطفى با�سا، الربوف�سور ع�سام فريقع، عن اأ�سباب احلالت 

امل�سجلة يف فقر الدم، موؤكدا اأن ن�سبة  باملائة منها راجع اإىل النق�ص 

الفادح يف مادة احلديد بج�سم الن�سان.

ع.ط

أوضح ذات االخصائي الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس 
العلمي لحقن ونقل الدم على مستوى الوكالة الوطنية للدم، 

استنادا الى معطيات المنظمة العالمية للصحة أن نقص الحديد 
يحتل المرتبة التاسعة من بين  عامل خطورة تتسبب في عدة 

امراض عبر العالم مرجعا ذلك الى نقص التشخيص والتموين 
غير الكافي بمادة الدم.

ووصف بالمناسبة مرض فقر الدم بالمعقد الذي يتسبب فيه 
عامل نقص في مادة الحديد في الجسم الى جانب عوامل اخرى 

"بالعبء الثقيل على الصحة العمومية ليس نتيجة غياب اعراض 
واضحة فحسب بل لنقص في التشخيص عنه "مشيرا بالمناسبة 

الى مختلف االمراض التي تتسبب فيها العجز في هذه المادة 
من بينها تقرحات الفم نقص في الليبيدو وسقوط الشعر وفقدان 

السمع وفقدان الذاكرة إلى جانب متالزمة تململ الساقين وسرعة 
خفقات القلب والعناء الشديد.

واعتبارا أن مادة الحديد مكون رئيسي لهيموغلوبين مسؤول 
عن نقل مادة االكسيجين بالدم عبر عدة اعضاء بالجسم يلعب 

)الحديد( دورا هاما في تصنيع الكريات الحمراء, أكد االخصائي 
ان اية اختالالت فيه قد تأثر على حياة الفرد، كما يتسبب النقص 

في مادة الحديد بجسم االطفال والمراهقين في فشل مدرسي 
وعجز في النمو واضطرابات في توزيع مادة االكسيجين بالدم 

مما يستدعي زيارة الطبيب وتعويض هذا النقص بوصف 
لألدوية.

وأشارت من جهتها رئيسة مصلحة طب النساء والتوليد 
بالمؤسسة االستشفائية الجامعية لمين دباغين لباب الواد بالجزائر 

العاصمة البروفسور حضيلة مداسي الى اخطار نقص الحديد 
لدى المرأة الذي يتسبب في فقر الدم ويجعل من صحة هذه 

االخيرة هشة مقارنة بالرجل خاصة وان المرأة تفقد نسبة معينة 
من الدم خالل فترة الدورة الشهرية.

أما خالل فترة الحمل فقد اعتبرت ذات االخصائية ان المرأة 
بحاجة الى مادة الحديد خمس مرات مقارنة بالرجل حتى يتالئم 

جسمها مع حالتها الصحية واعطاء نسبة كبيرة للجنين يمكنه من 
الحياة بعد الوالدة لمدة  اشهر ثم يكتسب المخزون الكافي من 

هذه المادة عن طريق الرضاعة الطبيعية والتغذية.
واعتبرت من جهة اخرى ان التغذية لوحدها غير كافية 

لإلستجابة الحتياجات حالة المرأة الحامل بمادة الحديد حتى 
وان كانت سليمة ومنتظمة بل البد وصف ادوية مرافقة لتفادي 

بلوغ مرحلة االصابة بفقر الدم التي قد تدخل المرأة الحامل عند 
الوضع الى حالة غيبوبة وحتى الوفاة في حالة عدم استدراك 

الوضعية في حينها، كما وصفت في ذات السياق مرض فقر الدم 
بمهد كل انواع االمراض الفيروسية لدى الحامل داعية بالمناسبة 

الى المتابعة الجيدة لنقص الحديد وفقر الدم لدى النساء خالل 
الحمل وبعده ولدى النساء خالل انقطاع الطمث وحتى االطفال 

عن طريق اجراء تحاليل بيولوجية.
واشارت من جانب آخر الى االجراءات التي اتخذتها وزارة 

الصحة من خالل وضع برنامج وطني لمتابعة الحمل من خالل 
اطالق دليل خاص للتخفيض من نسبة الوفيات لدى هذه الفئة 

سيما خالل حدوث نزيف معبرة عن اسفها لعدم زيارة العديد من 
النساء الحوامل للطبيب لضمان المتابعة الجيدة بالرغم من كل 

الوسائل التي وضعتها الدولة.

قانون ال�ستثمار اجلديد والعقار ال�سناعي يف �سدارة الن�سغالت 

  مديريــــات ال�سنــــاعة ت�ستقبل  
متعامل اقت�ســـادي يف �سهريـــــن

فتحت مديريات ال�سناعة اأبوابها اأمام امل�ستثمرين لال�ستماع اإىل ان�سغالتهم والتكفل بها، يف �سياق الإ�سرتاتيجية 

اجلديدة التي يعرفها القطاع، حيث مت يف هذا الإطار ا�ستقبال  متعامل اقت�سادي بني �سهري �سبتمرب واأكتوبر 

املا�سيني، حيث متحورت ا�ستف�سارات املتعهاملني حول قانون ال�ستثمار اجلديد وطلبات العقار ال�سناعي.

عرف انفراجا خالل �سنة  باأمر من رئي�ص اجلمهورية

 ملف ال�سيــــــارات.. عودة اأن�سطـــــــة
 اال�سترياد والت�سنيـــــع باأطر تنظيميـــة جديـــدة



وقد نقلت الخميس الماضي وكالة األنباء 
من  عدد  تصريحات  "وأج"  الرسمية 
ممثلي مؤسسات وطنية عمومية وخاصة 
اإلنتاج  معرض  فعاليات  في  مشاركة 
 24 غاية  إلى  يستمر  الذي  الجزائري 
هذا  في  وأوضح  الجاري.  ديسمبر  من 
صناعة  تطوير  مؤسسة  ممثل  السياق، 
لمديرية  التابعة  بتيارت،  السيارات 
مصطفى  النقيب  العسكرية,  الصناعات 
لعرض  مواتية  الفرصة  "أن  تلمساني, 
بالشاحنات,  المتعلقة  المنتوجات  مختلف 
والسيارات  النقل  سيارات  المقطورات, 

النفعية<<. 
رفع  إلى  تسعى  المؤسسة  بأن  وأضاف 
نسب اإلدماج في جميع المنتوجات التي 
معتبرة,  مستويات  إلى  بتصنيعها  تقوم 
الشركات  من  العديد  وأن  خصوصا 
والصلب,  الحديد  مجال  في  تعمل  التي 
وغيرها  الكهربائية  األسالك  العجالت, 
السياق.  هذا  في  اقتراحات  قدمت  قد 
البناء  مؤسسة  ممثل  أكد  جانبه,  من 
الكبير  بمرسى  البحريين  والتصليح 
)وهران(, التابعة أيضا للجيش الوطني 
أن  حمزة,  الواعد  علي  الرائد  الشعبي, 
و25   16 بين  تتراوح  اإلدماج  نسبة 
النهائي,  المنتوج  بحسب  وذلك  بالمائة 
المؤسسة  بأن  ذاته  الوقت  في  منوها 
المؤسسات  مع  تعامالتها  لتعزيز  تسعى 
 100 لمنتوج  الوصول  "بغية  الوطنية 
قائال:  وتابع  بالمائة جزائري مستقبال". 
المؤسسات  مع  متواصل  "التعامل 
واالولوية  المناقصة,  بنظام  الوطنية 
تكون للمنتجات الوطنية التي تتوفر على 

الشروط التقنية".
فوزي  محمد  العقيد  أوضح  جهته,  من 
غربي، مدير االنتاج بالقاعدة المركزية 
تابعة  مؤسسة  وهي  بالبليدة,  لإلمداد 
متخصصة  الشعبي,  الوطني  للجيش 
تهيئة  وإعادة  الغيار  قطاع  تصنيع  في 
الوطني  الجيش  لفائدة  التجهيزات 
عامة  جزائرية  مؤسسات  وكذا  الشعبي 
في  تشارك   " المؤسسة  أن  وخاصة, 
إبراز  بغرض  للمعرض  الـ30  الطبعة 

بقطاع  يتعلق  فيما  االنتاجية  قدراتها 
وهذا  السباكة,  الصفائح,  الغيار, 
لتقليص فاتورة االستيراد". وأشار ذات 
المسؤول أن "نسبة صناعة قطاع الغيار 
وصلت الى حدود 45 بالمائة فيما يتعلق 
تأهيل  واعادة  الحربي  العتاد  بتجديد 
المعدات االستراتيجية خصوصا بالنسبة 
سونلغاز  سوناطراك,  مثل  لمؤسسات 
والجزائرية للمياه وغيرها ><, مضيفا 
قدراتها  لرفع  تطمح  المؤسسة  بأن 
االنتاجية في كل ما يتعلق بقطاع الغيار.
مدير  قال  الخاص,  القطاع  جانب  ومن 
الكترونيك",  "جيون  بمؤسسة  التموين 
تعمل على  الشركة  أن  تيرانتي,  موسى 
جزائري  النهائي  المنتوج  "يكون  أن 
المؤسسة  بأن  موضحا  بالمائة",   100
تلجأ لالستيراد فقط في حالة عدم وجود 
المحلية.  السوق  في  اإلنتاج  مدخالت 
وأضاف قائال: "لدينا مجمعات صناعية 
هذا  وعلى  للتركيب  وحدات  وليست 
مرتفعة  جد  اإلدماج  نسبة  فإن  األساس 

أجل  من  المسار  نفس  في  وسنواصل 
زيادة رفعها مستقبال ". 

من جهته, أوضح شمس الدين بن عمران, 
"ستريم"  لعالمة  االتصال  مسؤول 
المتخصصة في الصناعات اإللكترونية, 
التلفاز,  أجهزة  الخصوص  وجه  على 
أن نسبة اإلدماج بالمؤسسة تتراوح بين 
30 و40 بالمائة وهي مرشحة لالرتفاع 
للشركة  الالزمة  اإلرادة  توفر  ظل  في 
في  مواتية  إضافية  بمكونات  للظفر 
السوق الوطنية وبأسعار تنافسية, منوها 
بأن مؤسسته تمكنت من ولوج األسواق 
وإيطاليا(  البرتغال  )اسبانيا,  األوروبية 

بفضل إمكانياتها وجودة منتجاتها. 
التجاري  المدير  إلياس,  مختاري  وأكد 
المتخصص  ديكور"  "سيرام  بمجمع 
في صناعة الخزف, أن صالون اإلنتاج 
الوطني يعد فرصة مواتية لكل المؤسسات 
تخصصها,  مجال  في  كل  الجزائرية, 
ومنه,  وخدماتها,  بمنتجاتها  للتعريف 
الخدمات,  وتبادل  بينها  فيما  االحتكاك 

بنسبة  وطني  منتوج  إلى  الوصول  بغية 
ذاته,  الوقت  في  منوها,  بالمائة,   100
بأن المجمع تمكن من بلوغ نسبة ادماج 
بالمائة,   35 الى   30 بين  ما  تتراوح 
بالمائة   50 الى حدود  للوصول  ويسعى 
مستقبال. نفس األمر ينطبق على شركة 
الطاقة  مجال  في  المتخصصة  "ديمال" 
مصابيح  انتاج  خصوصا  والكهرباء, 
االنارة واللوحات الشمسية, الذي أوضح 
أن  عمارة,  ابراهيم  التجاري,  مسؤولها 
نسب االدماج بالمؤسسة تتراوح ما بين 
الكريم  عبد  وأوضح  بالمائة.  و50   40
ألجيريا  "سيم  بشركة  مهندس  بلقيدوم, 
صناعة  في  المتخصصة  موتورز"  هام 
اإلدماج  نسبة  أن  النارية,  الدراجات 
معتبرا  بالمائة,   26 الـ  تفوق  بالمؤسسة 
أن قيام الشركة بعمليات توسعة للمصنع 
الواقع بعين أزال )سطيف( ستمكنها من 
إدراج  بعد  النسبة خصوصا  هذه  رفع  
في  والدهن  البالستيكية  القطع  ورشات 

المصنع.

إلى  المستثمرين  زغدار  أحمد  الصناعة  وزير  دعا 
بأشغال  التكفل  في  المحلية  السلطات  مع  المساهمة 
بمختلف  الصناعية  والمناطق  النشاطات  مناطق  ربط 
الشبكات وهو ما من شأنه أن يسرع وضع االستثمارات 
بين أصحاب  مالية  تركيبه  إطار  في  الخدمة وذلك  قيد 

المشاريع و السلطات المحلية للواليات و البلديات.
النشاطات  بمنطقة  للصحافة  تصريح  في  الوزير  وأكد 
ميلة  لوالية  له  العيد، خالل زيارة  بشلغوم  32 هكتارا 
الدهان  إلنتاج  وحدة  عاين  حيث  الماضي   الخميس 
استغالل  رخصة   12 سلم  و  السيارات  صيانة  ومواد 
لمستثمرين ><حرص الدولة على مرافقة المستثمرين 
وتذليل العقبات التي تواجههم<<، مشيرا إلى أن قطاعه 
يحصي حاليا ما يزيد عن 800 مشروع استثمار على 
المستوى الوطني بنسب تقدم تتراوح ما بين 70 و80 
بالمائة يجري العمل على دعمها ومرافقة أصحابها حتى 
تتجسد على أرض الواقع، و ذلك عمال بتوجيهات رئيس 
ديناميكية  التي "أعطت  تبون,  المجيد  الجمهورية, عبد 
تعيق  كانت  التي  العراقيل  مختلف  بإزالة  سمحت  و 
االستثمار". و أبرز وزير الصناعة بالمناسبة أنه يتعين 

مضيفا  اإلدماج<،  نسبة  "رفع  المستثمرين  على  اليوم 
القانونية  بمنظومتها  اليوم قطبا  "الجزائر أصبحت  بأن 
االستثمارية وإمكاناتها ومقوماتها التي ستسمح باالنتقال 
إلى مرحلة إرساء صناعة حقيقية بدال من االستيراد و 

التركيب".
انتع��ش القط�ع ال�صن�عي العمومي ب�أكرث من 8 

باملائة يف 2022

بالمقابل كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن القطاع 
بالمائة   8 فاق  انتعاشا  عرف  قد  العمومي  الصناعي 
لدى  زغدار   وأوضح   .2022 الجارية  السنة  خالل 
معاينته الوحدة اإلنتاجية للمدافئ المنزلية >سوناريك< 
انتعاش ما بين 10  بفرجيوة أن الهدف هو بلوغ نسبة 
إلى 15 بالمائة و ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية 
تلقيه شروحات  الوزير خالل  وأكد  تبون.  المجيد  عبد 
للمدافئ  الوحدة اإلنتاجية  التي تصنعها  المنتجات  حول 
ومنها  الجزائرية  المنتجات  أن  على  بفرجيوة  المنزلية 
وسخانات  مدافئ  من  "سوناريك"  مؤسسة  منتجات 
ما  األسواق<  في  ومطلوبة  >منافسة  والمراجل  الماء 
يستدعي –حسبه- فتح فضاءات تجارية دائمة حتى في 

والنيجر  موريتانيا  غرار  على  لتسويقها  أجنبية  دول 
التي  >الواعدة<  األسواق  من  باعتبارها  والسينغال 
إليها.  الجزائرية  المصنعة  المؤسسات  دخول  يجب 
جزائرية  جالية  وجود  إلى  السياق  ذات  في  أشار  كما 
المحلي.  المنتوج  العالم تطلب  مقيمة في عدة دول من 
و شدد الوزير بالمقابل على مراعاة المعايير والمقاييس 
العالمية في التصنيع مؤكدا على مرافقة الدولة من خالل 
محاربة الغش والمنافسة غير الشريفة، كما أبرز جهود 
التنسيق مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات ومصالح 
الجمارك الستحداث مخابر مراقبة الجودة وتفعيلها على 

مستوى الموانئ لضمان دخول منتجات مطابقة .
دخول هذا امل�صنع مرحلة االنت�ج �صيحول 

اجلزائر لدولة م�صدرة لزيت امل�ئدة

والية  من  زغدار,  أحمد  الصناعة,  وزير  وأكد  هذا 
إلنتاج  فود<  آقري  >كتامة  مصنع  دخول  أن  جيجل, 
الزيوت الغذائية مرحلة اإلنتاج سيكون< نهاية 2023 
ليجعل من الجزائر بلدا مصدرا لزيت المائدة". وأوضح 
الوزير, خالل معاينته لهذا المشروع الذي يقع بمنطقة 
بازول داخل ميناء جن جن )جيجل( و ذلك في إطار 

المشروع  الوالية, أن هذا  إلى هذه  تفقد  زيارة عمل و 
><الواعد<< سيسمح للجزائر بأن تكون "بلدا مصدرا 
لتحقيق  المقومات  لكل  المتالكنا  بالنظر  المائدة  لزيت 
مرحلة  المصنع  هذا  بدخول  أنه  الوزير  وأبرز  ذلك". 
متعامل  دخول  إلى  إضافة   >2023 >نهاية  اإلنتاج 
نفس  من  الثاني  الثالثي  خالل  اإلنتاج  مرحلة  خاص 
السنة, >ستتمكن الجزائر من تحقيق االكتفاء الذاتي من 
مادة زيت المائدة لتتجه للتصدير نحو الدول المجاورة 
تمديد  سبب  زغدار  وأرجع   اإلفريقية<.  الدول  وكذا 
بعد   >2023 إلى غاية >نهاية  المشروع  استالم  آجال 
 >2022 >نهاية  في  سابق  موعد  عن  اإلعالن  تم  أن 
لصالح  استرجاعه  تم  الذي  المصنع  ملف  فتح  أن  إلى 
الدولة بعد قرار من العدالة كشف عن "وجود تراكمات 
مختلفة  جنسيات  من  المتدخلين  من  عدد  مع  ومخلفات 
حقوق  على  الحفاظ  أجل  من  طويلة  مفاوضات  وتمت 
الدولة وحماية االقتصاد الوطني نتيجة لتضخيم الفواتير 
من  وغيرها  بالموانئ  المعدات  حجز  وكذا  السابق  في 
األمور التي أدت إلى تأخر اآلجال المعلن عنها سابقا".
�ش.زمو�ش
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عرب رفع "ن�صب االندم�ج" وتعزيز القدرات االإنت�جية 

امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ترفع رهان 
الت�سدير والت��ّسع يف الأ�س�اق الدولية 

ت�صري ال�صرك�ت اجلزائرية، العمومية واخل��صة بخطى واثقة نحو تعزيز قدراته� االإنت�جية برفع ن�صب االإدم�ج اإىل م�صتوي�ت ع�لية، خ��صة يف 

ال�صن�ع�ت امليك�نيكية وال�صن�ع�ت االلكرتونية من منطلق اأهمية تثمني وتعزيز مك�نة املنتوج الوطني حملي� ويف االأ�صواق الدولية موازاة مع وجود 

م�ص�عي حثيثة للحكومة من اأجل رفع فر�ش الت�صدير وحت�صني ح�صور املنتوج الوطني يف عدد من االأ�صواق خ��صة ال�صوق االإفريقية.

�ش.زمو�ش

بهدف تنظيم اأف�صل للقط�ع 

وحت�صني الو�صعية االإجتم�عية 

واالقت�ص�دية للمهنيني 

اإن�ساء 500 تعاونية
 يف خمتلف فروع 

قطاع ال�سيد البحري قريبا
كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، 
هشام سفيان صلواتشي، على إنشاء حوالي 500 
تعاونية في مختلف فروع قطاع الصيد البحري 

و تربية المائيات.
وأوضح الوزير خالل ندوة صحفية عقب زيارة 
قام بها الخميس الماضي إلى الجناح المخصص 
الجزائري  اإلنتاج  بمعرض  الفالحية  للصناعات 
قطاع  من  عارضا   17 يشارك  حيث   ،)2022(
تسعى  التي  التعاونيات  هذه  إن  البحري،  الصيد 
الوضعية  تحسين  و  للقطاع  أفضل  تنظيم  إلى 
القطاع،  لمهنيي  االقتصادية  و  االجتماعية 
المرسوم  صدور  بمجرد  النشاط  في  ستشرع 

التنفيذي الخاص بها. 
الوزارية  دائرته  ان  الصدد  هذا  في  وأوضح 
فكرة  ترقية  القطاع،  مهنيي  بمعية  تواصل 
مزايا  ابراز  مع  المهنية،  المجمعات  هذه  إنشاء 
المتعلق  الجانب  حيث  من  سيما  التعاونيات  هذه 
الخاصة  الخدمات  آو  المنتجات  تكلفة  بتخفيض 
بنشاطات الصيد البحري او تربية المائيات لفائدة 
أعضاء التعاونيات. و في رده على سؤال حول 
أسعار األسماك، أشار صلواتشي، إلى أن دائرته 
السوق،  لضبط  آلية  إنشاء  إلى  تسعى  الوزارية 
مذكرا بالمبادرة التي اطلقت مؤخرا على مستوى 
الجزائر العاصمة، و المتعلقة بالبيع المباشر من 
المنتج إلى المستهلك، ألسماك الدوراد )القاجوج( 
)البلطي األحمر(، بسعر  التيالبيا  ب990 دج و 
550 دج. و شدد في هذا الخصوص على أن هذه 
العملية "ستتواصل" وستشمل 15 والية، بهدف 
بأسعار  المنتجات  هذه  بشراء  للمواطن  السماح 
سيما  لالحتكار  حد  وضع  على  والعمل  مناسبة 

فيما يخص بعض منتجات الصيد البحري. 
ارتياحه  الوزير من جانب آخر عن  كما أعرب 
الحمراء  التونة  من صيد  الجزائر  لزيادة حصة 
السنة  2.023 طن خالل حملة  إلى  انتقلت  التي 
المقبلة، مقابل 1.617 طن هذه السنة. و أضاف 
صلواتشي أن هذه الزيادة تعزز الجهود المبذولة 
من  الجارية  األعمال  و  السفن  بناء  مجال  في 
اجل ترقية الصيد في أعالي البحار. وقد تحادث 
في  العارضين  مع  زيارته  الوزير مطوال خالل 
مجال الصيد البحري سواء مع الذين ينشطون في 
و  البحرية  الصيانة  و  التحويلية  الصناعة  مجال 
صناعة عتاد الصيد البحري، مشجعا إياهم على 
تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات من أجل تطوير 
النشطين  للمتعاملين  الوزير  أكد  كما  نشاطاتهم. 
اجتماعا  أن  التحويلية  الصناعات  قطاع  في 
سيعقد قريبا من أجل التوصل "إلى تنظيم أفضل 

للقطاع".
�ش. زمو�ش

خ��صة م� تعلق بربط من�طق الن�ص�ط مبختلف ال�صبك�ت، زغدار يط�لب:

رفع درجة التن�سيق بني امل�ستثمرين وال�سلطات املحلية لدفع اال�ستثمارات العالقة



مكنت عنا�صر امل�صلحة 

املركزية ملكافحة اجلرمية

 من ا�صرتجاع 32 مليار �صنتيم

الإطاحة ب�شبكة اإجرامية 
منظمة حترتف الن�شب 
واالحتيال بال�سحاولة

وضع عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 
السحاولة، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 07 
مع  المواطنين،  على  واإلحتيال  النصب  يحترفون  أشخاص 
حجز 32 مليار سنتيم، 27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف 

العالمات.
وحسب بيان لمصالح األمن أمس أول فإن هذه الشبكة كانت 
تقوم بإيهام ضحاياها باإلستفادة من شراء سيارات جديدة محل 
الملفات  بتصفية  أسموه  ما  إطار  في  قضائي،  ونزاع  حجز 
يلجأ عناصرها  السيارات، حيث  تركيب  لمجمعات  اإلدارية 
عن  الضحايا  استدراج  في  تتمثل  احتيالية  طريقة  إتباع  إلى 
منخفضة،  بأسعار  سيارات  أولى  مرحلة  في  بيعهم  طريق 
وهو  أكبر،  طلبيات  تقديم  إلى  ثانية  مرحلة  في  بهم  ليدفعوا 
معتبرة،  مالية جد  مبالغ  اإلستيالء على  الشبكة من  مّكن  ما 
وإحدى  العمومية  اإلدارة  من  اإلطارات  بعض  بتواطؤ 
الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه 

المعامالت غير القانونية.
وحسب المصدر فإن المشتبه فيهم، الذين كشفوا للمحققين عن 
أساليب مخططهم اإلجرامي واعترفوا بمسؤوليتهم في قضية 
الحال، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد 
رايس، عن قضية تكوين جمعية إجرامية قصد اإلعداد لجنح 
وجنايات النصب واإلحتيال، سوء استغالل الوظيفة، تبييض 
األموال  رؤوس  بحركة  الخاص  التشريع  مخالفة  األموال، 
من وإلى الخارج، انتحال صفة مهنة منظمة واإلخفاء عمدا 

لمتحصالت إجرامية.
حياة �صرتاح

كانت على منت �صاحنة

 موجهة للبيع دون ترخي�ص

ا�شرتجاع 993 كامريا 
مراقبة اأمنية يف الأغواط

أمن  قبل مصالح  من  المتواصلة  الميدانية  الجهود  سياق  في 
بمختلف  الحضرية  الجريمة  مكافحة  إلى  الرامية  الوالية 
تمكنت  المواطنين،  لدى  السكينة  و  األمن  ضمان  أشكالها، 
الوالئية  بالمصلحة  المالية  و  االقتصادية  الفرقة  عناصر 
عمل  على  بناءا  األغواط،  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
استعالماتي و خطة أمنية محكمة، من توقيف شخص مشتبه 
نوع  من  شاحنة  متن  على  سنة   )31( العمر  من  يبلغ  فيه 
هيونداي بيضاء اللون على مستوى نقطة مراقبة أمنية بقطاع 
االختصاص، و حجز بداخل هذه األخيرة 993 كاميرا مراقبة 

أمنية من الحجمين المتوسط و الصغير. 
بعد  تم  فقد  أول  أمس  المصالح  لذات  إعالمي  بيان  وحسب 
المتعلقة  الحال  لقضية  الجزائية  اإلجراءات  ملف  استكمال 
وسيلة  باستعمال  أشخاص  عدة  من طرف  التهريب  بـجنحة 

نقل، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة اقليميا.
حياة �صرتاح

�صجلت باملناطق 

احل�صرية خالل اأ�صبوع

اإرهاب الطرقات 
وراء وفاة 4 اأ�شخا�ص 
واإ�شابة 359 اآخرين 

توفي 4 أشخاص وأصيب 359 آخرون على إثر وقوع 303 
حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية وذلك 
خالل الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري, حسب ما أفاد به, 

الجمعة الماضية, بيان لمصالح األمن الوطني.
المسجلة  باإلحصائيات  مقارنة  أنه  المصدر  ذات  وأضاف 
المرور  حوادث  حصيلة  عرفت  فقد  الماضي,  األسبوع  في 
بـ)-4(  الجرحى  عدد  وفي  حادث,  بـ)-21(  قدر  انخفاضا 

جريح و كذا في عدد الوفيات بـ)-6( حالة وفاة.
وتشير المعطيات إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة 
نتيجة عدم   ,%97 تفوق  بنسبة  البشري  العنصر  إلى  األولى 
احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة األمان, اإلفراط في 
السرعة, اإلرهاق وعدم التركيز عند السياقة, باإلضافة إلى 

أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
حياة �صرتاح
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�ص.زمو�ص/واأج

استراتيجية  حول  لمحاضرة  تقديمه  خالل  الماضي  الخميس  تريعة،   وأوضح 
بقصر  يجري  الذي  الجزائري  اإلنتاج  معرض  هامش  على  نظمت  القطاع، 
نهاية  هكتار  الف   500 توزيع  الى  للوصول  يهدف  البرنامج  أن  المعارض، 
130 هكتار من  توزيع  انه سبق  2030، مذكرا  آفاق  مليون هكتار  2025 و 
المخطط  هذا  اطار  في  مستثمر،   144 على  الجنوب  في  الفالحية  األراضي 
،الذي يخصص 80 بالمئة من األراضي الممنوحة للمستثمرين إلنتاج الحبوب 

ثم الزراعات الصناعية )الصوجا و البنجر السكري(. 
مليون  ثالثة  بلوغ  هدف  تريعة  ذكر  الحبوب،  شعبة  تطوير  اطار  في  ودائما 
القادم،  الموسم  خالل  للحبوب  المخصصة  المزروعة  المساحات  من  هكتار 
األراضي  إلحصاء  طيار  بدون  طائرات  مرة،  وألول  استعمال،  الى  مشيرا 
الفالحية على المستوى الوطني،   وفيما يخص الموارد المائية، أشار الى النظام 
عمليات  ان  مشيرا  المياه،  باقتصاد  يتعلق  فيما  الدولة  اعتمدته  التي  التحفيزي 
على  بالمائــــة   60 بنسبة  مدعمة  الكبرى  األحواض  في  المياه  وحشد  السقي 

المستوى الــوطني.
 وأوضح تريعة ان هناك دراسة خاصة لتثمين المناطق المؤهلة إلنتاج الحبوب 

بمردودية عالية بينما توجه المناطق األخرى الجافة، غير المؤهلة لهذه الشعبة، 
لزراعات أخرى مقاومة للجفاف. وفي هذا اإلطار ذكر مخطط غرس األشجار 
المثمرة، المقاومة للجفاف، كأشجار الفستق و اللوز و الرمان قيد اإلنجاز، و 

التي تتكفل الدولة باقتنائها للفالحين وغرسها مجانا. 
المخطط  هذا  ان  المسؤول  ذات  ابرز  الجنوب،  في  المهيكل  االستثمار  وعن 
الجديد يرمي الى تثمين المساحات الصحراوية و التركيز على الشعب األساسية 
لتحقيق االكتفاء الذاتي على المدى المتوسط خاصة في شعب الحبوب و الحليب 

اللتان تتصدران قائمة فاتورة استيراد المواد الغذائية. 
يتعلق  للحليب  بالنسبة  واعد  مشروع  هناك  ان  إلى  اخرى،  جهة  من  وأشار، 
بإنشاء مصنع إلنتاج الحليب برويبة بالجزائر العاصمة لتعزيز اإلنتاج و تلبية 

الطلب الكبير لهذه المادة. 
وأبرز أن الدولة تسعى في المقابل لترشيد استيراد غبرة الحليب و تخصيص 
اكثر من 80 بالمئة منها إلنتاج الحليب المدعم، مضيفا أن هذا االجراء سيسمح 
للمربين المحليين على مستوى المزارع بالتوجه الى استعمال الحليب الطازج 

إلنتاج مشتقات الحليب و الذي له قيمة مضافة كبيرة.

تعمل السلطات المحلية لوالية قالمة على إعادة بعث 
بوشقوف  بلدية  بين  الحديدية  السكة  خط  مشروع 
الخروب )والية قسنطينة(، حسب  قالمة( و  )والية 
الوالية.و  مصالح  الماضي  الخميس  به  أفادت  ما 
جلسة  بأن  لها  بيان  في  المصالح  ذات  أوضحت 
والي  بين  الماضي  األسبوع  منتصف  انعقدت  عمل 
المديرية  من  وإطارات  عقون  حورية  قالمة,  والية 
إنجاز  متابعة  و  للدراسات  الوطنية  للوكالة  العامة 
االستثمارات في السكك الحديدية و المديرية الجهوية 
للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية عنابة 
خصصت  بالمشروع,  معنيين  محليين  مسؤولين  و 
لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة بعث هذا مشروع على 
و  سنوات.  عدة  منذ  والمتوقف  كلم   140 مسافة 
استنادا لذات المصدر, فإن حورية عقون قد ركزت 
سيمكن  الذي  المشروع  لهذا  البالغة  األهمية  على 

سواء  مستدامة  ديناميكية  إضفاء  و  العزلة  فك  من 
فيما يتعلق بنقل األشخاص أو البضائع, كما ذكرت 
التي تعتبر نقطة  قالمة  بالموقع االستراتيجي لوالية 
البالد مما يجعل المشروع – عبور رئيسية بشرق 
حسبها- يصب في صميم استراتيجية السلطات العليا 
التحتية ذات األهمية  البنى  الهادفة إلى تجديد  للبالد 

االجتماعية واالقتصادية. 
اللقاء  خالل  تم  بأنه  الوالية  مصالح  أضافت  و 
السكة  لخط  الحالية  الوضعية  حول  عرض  تقديم 
)قسنطينة(  -الخروب  )قالمة(  بوشقوف  الحديدية 
مرورا بالمنطقة الصناعية عين رقادة )غرب قالمة( 
باإلضافة إلى مناقشة المقترحات الممكنة إلعادة بعث 
بمشروع  المتعلقة  التقنية  الدراسة  أن  يذكر  نشاطه. 
أطلقت  قد  -الخروب  بوشقوف  الحديدية  السكة  خط 
سنة 2014 بإشراف من الوكالة الوطنية للدراسات 

الحديدية,  السكة  في  االستثمارات  إنجاز  ومتابعة 
ازدواجية  تخص  التي  التفاصيل  كافة  تضمنت 
البلديات  عبر  توقفه  ونقاط  القطار  ومحطات  الخط 

والتجمعات السكانية التي يمر عبرها.
 تجدر اإلشارة إلى أن خط السكة الحديدية الخروب-
بوشقوف يعتبر من أقدم الخطوط في الجزائر كونه 
يعود إلى الفترة االستعمارية, كما أن محطة القطار 
بقالمة تعتبر من بين المواقع التاريخية الشاهدة على 

مجازر 8 ماي 1945 بالوالية.
 و إذا كان الجزء الرابط بين وادي زناتي وبوهمدان 
ومنه إلى الخروب قد توقف عن النشاط خالل الثورة 
قد  وبوشقوف  قالمة  بين  ما  الخط  فإن  التحريرية, 
إدارية, حسب ما  20 سنة ألسباب  توقف قبل نحو 

تم تذكيره.
�ص.زمو�ص/واج

سيتم استالم مشروع اعادة تأهيل و تحديث المحطة المناخية لتالة غيالف بوالية 
تيزي وزو، الذي يتضمن قرية سياحية و مركز نشاط و مطعم بانورامي، في 
تيزي وزو, جياللي  والي  أوضح  الصدد،  هذا  المقبل .وفي  نهاية شهر جوان 
دومي, الذي قام بحر األسبوع الماضي بجولة تفقدية الى ورشة اعادة تأهيل هذه 
)جنوب غرب  بوغني  ببلدية  متر   1500 حوالي  ارتفاع  على  الواقعة  المحطة 
الوالية( في قلب غابة كثيفة من أشجار األرز, أن فندق األرز, الذي يتسع الى 
أكثر من 200 سرير, بلغت نسبة األشغال به 95%, و سيتم استالمه في نهاية 
شهر فبراير المقبل. و أضاف ذات المسؤول أن القرية السياحية التي تتسع ل 
بين شهري  81% ستستلم ما  بها  تقدم االشغال  فاقت نسبة  التي  300 سرير و 
مارس و ابريل 2023, في حين سيستلم مركز النشاطات في نهاية شهر جوان. 
جميع  مع  استالمه  فسيتم  قريبا,  اشغاله  ستنطلق  الذي  البانورامي  المطعم  أما 
المرافق االخرى لمحطة تالة غيالف "بما أن األمر يتعلق بأشغال اعادة التأهيل", 
الزيارة,  هذه  التنفيذي خالل  الجهاز  رئيس  تفقد  كما  وزو.  تيزي  والي  حسب 

ورشة اعادة تأهيل وتحديث المركز المناخي "تامغوت", الواقع في وسط غابة 
الذي يرتقب استالمه في  الذي يتسع ل80 سريرا و  ياكوران )شرق الوالية(, 
نهاية شهر فيفري المقبل. و أشار الوالي في هذا الصدد, الى انه حتى و ان بلغت 
االشغال نسبة 55%, اال أن استالم المشروع سيتم في اآلجال المحددة, ألن الجزء 
األكبر من العملية يخص التجهيزات التي هي من نوعية رفيعة. و بعد ذلك, زار 
دومي, ورشة تحديث فندق عمراوة الذي سجل تأخرا كبيرا, لكونه عرف عديد 
التوقفات. كما أكد ذات المسؤول في ذات السياق, أن أشغال تحديث هذه المؤسسة 
تقريبا,  شهر  منذ  مجددا  اطالقها  تم  والتي  سرير   300 ل  تتسع  التي  الفندقية 
ستستكمل في اآلجال التعاقدية المحددة ب 23 شهرا. و خلص الوالي في األخير 
الى التأكيد, بأن الحظيرة الفندقية للوالية ستتعزز خالل موسم االصطياف المقبل 
بأكثر من نصف )55%( طاقة االستقبال  1100 سرير اضافي, أي  بأكثر من 

الحالية للوالية التي تقدر ب 1900 سرير.
�ص.ز/واج

توقيف  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
من  تتشكل  السرقات،  تحترف  إجرامية  مجموعة 
ثالثة أشخاص تأكد ضلوعهم في عملية سرقة تمت 
بحي " شوف لكداد المتواجد خارج النسيج العمراني 
بيان  حسب  جاءت  سطيف.العملية  الوالية  لعاصمة 
األمن  أفراد  اشتباه  عقب  أول  أمس  اإلعالم  لخلية 
الحضري الخامس عشر  بسطيف، خالل دورياتهم 
سيارة  على  من  ترجلو  أشخاص  ثالثة  في  الوقائية 
أمنية  مراقبة  نقطة  مشاهدة  لدى  توقف  سياحية 

متابعة  الشرطي  الحس  الفور ووفق  ليتم على  لهم، 
بدت  حيث  مراقبتهم  مع  لهم  والترصد  تحركاتهم 
عالمات االرتباك عليهم ما حّمل الضبطية القضائية 
شخص  متنها  كان  التي  مركبتهم  مراقبة  على 
رابع، ليتأكد أنها محملة بكمية معتبرة من األجهزة 
والمجوهرات،  الحلي  وبعض  الثمينة  الكهرومنزلية 

والتي لم يقدموا تبريرات منطقية بشأنها.
وأوضح المصدر أن أفراد األمن الحضري الخامس 
وأبحاثهم،  تحرياتهم  تكثيف  إلى  سارعوا  عشر، 

سرقة  سجلوا  قد  الوطني  الدرك  مصالح  أن  ليتبين 
لكداد"  شوف   " بحي  يقيم  مغترب  ضحيتها  لكان 
ليتم  وجدوها،  التي  األغراض  ذات  سلب  بسطيف 
المسترجعة  المسروقة  واألشياء  األطراف  تحويل 
لمصالح الدرك إلستكمال إجراءاتها في تلك القضية، 
القضايا  المواطن هامة في مثل هذه  لتبقى مساهمة 
التي قد تسجل دون تسجيل قرائن يمكن أن توصل 

للفاعلين.
حياة �صرتاح

يف اإطار ال�صتثمار املهيكل يف هذه الوليات 

 اأكرث من 97 األف هكتار من االأرا�سي 
�ستوزع على امل�ستثمرين باجلنوب قريبا 

ك�صف املكلف بالدرا�صات و التلخي�ص لدى وزارة الفالحة ميلود تريعة اأنه �صيتم، يف الأيام القليلة املقبلة، توزيع اأكرث من 97 الف 

هكتار من الأرا�صي الفالحية على امل�صتثمرين يف ال�صحراء، يف اطار ال�صتثمار املهيكل يف اجلنوب اجلزائري الكبري.

قاملة: 

العمل على اإعادة بعث م�سروع خط ال�سكة احلديدية بو�سقوف-اخلروب

تيزي وز:

ا�ستالم م�سروع املحطة املناخية بتالة غيالف نهاية جوان 2023

يف اإطار جهودها الرامية اإىل حماربة اجلرمية احل�صرية، اأمن �صطيف:

ا�شرتجاع اأجهزة كهرومنزلية ثمينة
 حلي وجموهرات وتوقيف 3 م�ستبه فيهم



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

على نوع الب�سرة كالتايل:

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

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

التأثير على رطوبة البشرة.
غسول  باستعمال  يوصى  الدهنية:  البشرة   

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

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

غسوٍل معتدٍل غير قاٍس على البشرة.
بادريشيا  الدكتورة  تنصح  الحساسة:  البشرة   
بانسال باستعمال غسوٍل خاٍل من المعطرات أو 
الكحول، ويفضل استخدام غسول يحتوي على 
كما  األخضر،  الشاي  أو  أوالصبار،  البابونج، 
يجب تجنب الغسول الذي يحتوي على حمض 
وحمض  الساليسليك،  وحمض  الجليكوليك، 
 الليبويك، فهي تعمل على تهيج البشرة الحساسة.
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المدة  هذه  تكون  وقد  دقيقة،   20-10 بين  تتراوح  للقيلولة  المثالية  فالمدة 
فإّن  عام،  وبشكٍل  بأمراض،  المصابين  واألشخاص  لألطفال  أطول 
الحصول على قيلولة مناسبة خالل اليوم يفيد في جوانب ِعدة، وفيما يأتي 

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

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

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

عام 2015م، وأّن قلة النوم لها أثر معاكس.

جمال ور�شاقة

متى يظهر احلمل؟

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

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

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

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

بهرمون الحمل.

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

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

املتعّلقة بالق�ساء على رائحة العرق:

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

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

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

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

أفضل طريقة للتخلص من الروائح العالقة بالمالبس.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

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

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

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

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

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

شجاعتهم للقيام بأمور مختلفة ستزيد لديهم.

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

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

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

طريقة اختيار الغ�شول املنا�شب للب�شرة
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اأ�سود الأطل�س تحقق اأف�سل مركز في تاريخ 

الكرة العربية والإفريقية

كرواتيا تهزم المغرب  
وتح�صد برونزية مونديال قطر

حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية 
المغرب  على  بفوزه  قطر،  مونديال  في 
في  هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  أمس، 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
غفارديول،  جوسكو  المدافع  وأحرز 
هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة السابعة، 
داري  أشرف  المغربي  المدافع  وأدرك 
وأحرز  التاسعة،  الدقيقة  في  التعادل 
الثاني  الهدف  أورسيتش،  ميسالف 
لكرواتيا في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة.

الثالث  المركز  كرواتيا  بذلك  واحتلت 
وحصدت الميدالية البرونزية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الرابع وهو 

أفضل مركز في تاريخ الكرة العربية واإلفريقية.
الوكالت

النجم الأرجنتيني ي�ستهدف عدة اإنجازات فردية اليوم 

مي�صي ينهي  الجدل
 ويوؤكد جاهزيته لنهائي المونديال

منتخب  قائد  ميسي،  ليونيل  أبدى 
في  فرنسا  لمواجهة  جاهزيته  األرجنتين، 
على  اليوم   ،2022 العالم  كأس  نهائي 

ملعب لوسيل.
حسابه  عبر  له  صورة  ميسي  ونشر 
وعلق  أمس،  »فيسبوك«،  على  الرسمي 
عليها برسالة مقتضبة قائال: »أنا مستعد.. 

هيا بنا يا أرجنتين«.
وباإلضافة لإلنجاز الجماعي المتمثل في 
النجم  يستهدف  المونديال،  بلقب  التتويج 
إذ  فردية،  إنجازات  عدة  األرجنتيني 

سينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائي، إلى جانب أرقام أخرى.
وبعد مشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 0-3، في نصف نهائي المونديال، بات 
ابن الـ35 عاما على المسافة ذاتها من األلماني لوتار ماتيوس، في عدد المباريات 

في النهائيات والبالغ 25، وسينفرد به في النهائي على ملعب لوسيل.
وبأهدافه الـ11 التي سجلها في النهائيات، بات ميسي اآلن متخلفا بفارق 5 عن الرقم 
القياسي المطلق لعدد األهداف في النهائيات، والمسجل باسم األلماني ميروسالف 
بالمونديال،  كقادة  مباراة  في 18  ماركيز  ورافاييل  ميسي  )16(.وشارك  كلوزه 
القياسي  الرقم  مالديني  باولو  اإليطالي  يحمل  فيما  بـ16،  مارادونا  دييجو  ويليهما 
ألكبر عدد دقائق لعب في كأس العالم، وهو 2217 دقيقة، بينما وصل ميسي قبل 
النهائي إلى 2194 دقيقة، وسيكون بالتالي أمام فرصة لتحطيم رقم أسطورة ميالن.
الوكالت

بن زيمة لم يقبل دعوة الرئي�س الفرن�سي ماكرون

زيدان يرف�ض ح�صور نهائي 
المونديال لت�صجيع الديكة

الكرة  أسطورة  زيدان،  الدين  زين  وجه 
الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد، 
صدمة قوية لالتحاد الفرنسي بشأن كأس 

العالم 2022.
فإن  كارلو«،  »مونت  إلذاعة  ووفقا 
من  للعديد  دعوة  وجه  الفرنسي  االتحاد 
الديوك  تاريخ  في  السابقين  الالعبين 
فرنسا  بين  العالم  كأس  نهائي  لحضور 

واألرجنتين.
الذي  الوقت  في  السابقين،  األجانب  قبل  من  كبير  تقدير  موضع  الدعوة  وكانت 
الذين  السابقين  الالعبين  هؤالء  مع  عالقاته  تحسين  الفرنسي  االتحاد  فيه  يحاول 
ارتدوا قميص المنتخب الفرنسي، وأشارت اإلذاعة الفرنسية إلى أن البعض رفض 

الحضور، وفي مقدمتهم زين الدين زيدان، وميشال بالتيني.
ومن المعروف أن زيدان يعد أقوى منافس للجلوس على مقعد ديديه ديشان، المدير 

الفني للمنتخب الفرنسي، حال رحل األخير عن منصبه عقب كأس العالم.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مدريد،  ريال  نجم  زيمة،  بن  كريم  أحرج  جهته،  من 
ماكرون، قبل المباراة المرتقبة بين الديوك واألرجنتين في نهائي كأس العالم، فقد 
ذكرت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، أمس، أن بن زيمة رفض دعوة ماكرون 

للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية للمونديال.
وأثار نجم ريال مدريد المزيد من الجدل برسائل غامضة، وجهها عبر حسابه على 
»إنستغرام«، وقال في إحداها إنه »غير مهتم«، كما نشر صورة له مع زيدان، أثناء 

استالم الكرة الذهبية، وكتب عليها: »ليلة سعيدة«.
الوكالت

الوكالت

إلى  العالم  في  المستديرة  الساحرة  عشاق  أنظار  تتجه 
النهائية  للمباراة  مسرحا  سيكون  الذي  لوسيل،  ملعب 
األرجنتين  منتخبي  بين  مونديال »قطر 2022«،  في 
وفرنسا، اللذان يتطلعان لتتويج مشوارهما الطويل خالل 
للمرة  العالم  كأس  على  بالحصول  القطري  المونديال 

الثالثة في تاريخ كل منهما.
 ،1978 عامي  باللقب  األرجنتين  منتخب  توج  وبينما 
و1986  مالعبه،  على  المونديال  استضاف  حينما 
بالمكسيك، أحرز منتخب فرنسا البطولة، عامي 1998، 

عندما نظمها على أرضه، و2018 في روسيا.
وستكون هذه هي المواجهة الـ11 بين منتخبات قارتي 
حيث  المونديال،  نهائي  في  وأوروبا  الجنوبية  أمريكا 
شهدت اللقاءات العشرة السابقة تفوقا ساحقا للمنتخبات 
الالتينية التي حققت اللقب 7 مرات على حساب منتخبات 
القارة العجوز، التي فازت بثالثة ألقاب فقط على حساب 
منتخبات أمريكا الجنوبية، ورغم ذلك، فإنه خالل النسخ 
المنتخبات  حصلت  العالم،  كأس  في  السابقة  الـ21 
نالت  حين  في  المونديال،  في  لقبا  على 12  األوروبية 

منتخبات أمريكا الجنوبية 9 ألقاب فقط.
وفرنسا  األرجنتين  بين  الرابع  اللقاء  هو  هذا  وسيكون 
 12 في  المنتخبان  التقى  عامة،  وبصفة  العالم،  بكاس 
كانت  حيث  والودي،  الرسمي  الصعيدين  على  مباراة 
األفضلية لمنتخب األرجنتين، الذي حقق 6 انتصارات، 
فيما فاز المنتخب الفرنسي في 3 لقاءات، وفرض التعادل 

نفسه في 3 مباريات أخرى.

لخواتيم  األول  جيلين،  بين  صراعا  ستكون  المواجهة 
مسيرة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 35 عاما 
والثاني لبداية عهد سيطرة الشاب الفرنسي كيليان مبابي 

البالغ 23 عاما.
فوز  يرجح  فمن  بالنتيجة.  يجزم  أن  ألحد  يمكن  وال 
مع  وفتاك  وسريع  قوي  بهجوم  المدججين  الفرنسيين 
»الغرينتا«  بدفاع  آخرون  يقابلهم  مبابي،  كيليان  النجم 

األرجنتينية بقيادة »البرغوث« ميسي الذي يريد أن يتوج 
مسيرته باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه الفياضة، ليحفر 

اسمه إلى األبد في كتاب األساطير.
ويرغب ميسي في عدم تكرار خيبة األمل التي تعرض 
خسارة  شهد  الذي  بالبرازيل،  مونديال 2014  في  لها 
منتخب األرجنتين أمام منتخب ألمانيا في الوقت اإلضافي 

للمباراة النهائية بالبطولة.

أن  األرجنتين،  منتخب  مدرب  سكالوني،  ليونيل  أكد   
المقررة  العالم 2022،  كأس  نهائي  في  فرنسا  مباراة 
أكثر  جماعية  لعبة  ستكون  لوسيل،  ملعب  على  اليوم، 
منها مقارنة بين بعض النجوم، أو التركيز على بعض 

الالعبين.
اللقاء:  قبل  الصحفي  المؤتمر  في  سكالوني،  وقال 
رائع،  العب  فرنسا  منتخب  نجم  مبابي  »كيليان 
منظومة  األهم  لكن  بالفعل،  الفارق  صناعة  ويستطيع 

لعب فرنسا بالكامل«.
وفرنسا،  األرجنتين  بين  ستكون  »المباراة  وأضاف: 
وليست مواجهة ميسي ضد مبابي، أو جيرو.. البرغوث 
على ما يرام وهو جاهز للنهائي، ونحن نمتلك ترسانة 

من الالعبين المميزين بجانب ميسي«.
العالم،  كأس  ميسي  يحمل  أن  يتمنى  أنه  إلى  وأشار 

خصوًصا بعدما أعلن أنه سينهي مشواره في المشاركات 
المونديالية عقب النسخة الحالية.

وأكد أن الوصول للنهائي لحظة يجب االستمتاع بها من 
موضًحا  بالده،  ومنتخب  األرجنتينية  الجماهير  جانب 
أنه يجب اغتنام هذه الفرصة التي يشكر عليها الالعبين 

بالتأهل للنهائي.
ولفت إلى أن منتخب األرجنتين في أفضل حاالته الفنية 
وجاهز تماًما لخوض اللقاء النهائي، موضًحا أن الجميع 
مباراة  وتوقع  شيء،  أهم  وهو  للفريق  باالنتماء  يشعر 
فريقه  أن  مؤكًدا  الجميع،  وينتظرها  وتاريخية  رائعة 

سيقاتل لتحقيق اللقب.
سكالوني:  قال  األرجنتين،  منتخب  مع  مستقبله  وعن 
نصل  أن  نريد  مرات.  عدة  النقطة  هذه  في  »تحدثت 
 4 مدار  على  حدث  ما  وهو  المستويات  أعلى  إلى 

مواسم بضم العديد من الالعبين الجدد وتطوير الفريق، 
رأسنا،  رفع  يستطيعون  العبين  لدينا  أن  نعرف  كنا 
وأعتقد أن هذا نجاح بالنسبة له بغض النظر عن فوزه 

بالمونديال من عدمه ».
التي  الخطة  تماًما  يعلم  األرجنتين  »منتخب  وأمضى: 
إلى  اللقاء  وصول  أتمنى  وال  المباراة،  بها  سيخوض 
أجل  من  النهائي  »نخوض  وأتم:  الترجيح«،  ركالت 
تحليل  سواء  بها  عملنا  التي  اآللية  بنفس  ونعمل  الفوز 
المنافس أو تحديد طريقة اللعب وهو أمر طبيعي يحدث 

في كل المباريات«.
الوكالت

توقع مباراة رائعة وتاريخية ينتظرها الجميع، �سكالوني:

راق�سو التانغو يتحدون �سرعة هجوم الديكة في نهائي كاأ�س العالم

»�صنواجه منتخبا قويا ونخو�ض النهائي من اأجل الفوز«

الأرجنتين وفرن�صا  يت�صابقان
 على تحقيق حلم التتويج المونديالي الثالث

قال انه ل يحب الإجابة ب�ساأن بن زيمة، دي�سان:

»الخ�صم �صيتواجد على اأر�ض الملعب 
والفريقان يمتلكان حظوًظا وافرة«

إعطاء  فرنسا،  منتخب  مدرب  ديشان،  ديدييه  رفض   
تحديثات حول إصابات العبيه، قبل مواجهة األرجنتين 
مونديال  نهائي  في  لوسيل،  ملعب  على  اليوم  مساء 

.2022
وقال ديشان، خالل المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، 
إنه ال يرى أي مصادر توتر، ويحافظ على تركيزه من 
أجل المواجهة النهائية، وبخصوص حلم منافسه ليونيل 
الكبير  والدعم  المونديال،  بلقب  األرجنتين  نجم  ميسي 
الذي يحظى به، قال: »حتى بعض الفرنسيين يريدون 
لميسي الفوز بكأس العالم، وأعرف حجم الدعم العالمي 

له«.
التقني  والفريق  تساعد،  والتجربة  »الخبرة  وتابع:   
يتعامل  مبابي  األرجنتين..  لعب  طريقة  ويرصد  يحلل 
بهدوء وتركيز من أجل الفوز بكأس العالم، وأثق به ثقة 

عمياء«، وأكد ديشان أنه يتخذ كل اإلجراءات الالزمة، 
من أجل الرعاية الصحية لكل الالعبين.

 وعن مهاجمه كريم بن زيمة، قال: »الصحافة تعرف 
زيمة  بن  بشأنه..  األسئلة  على  اإلجابة  أحب  ال  أنني 
كان مصابا، ولوكاس هيرناندز أُصيب أيضا، وبعدها 
أصبح لدي 24 العبا، وليس من المنصف أن تسألوا 
عن الالعبين اآلخرين، أركز فقط على فريقي والكادر 

الذي معي«.
األرجنتين  جماهير  من  الكبيرة  األعداد  وبخصوص 
التي ستحضر المباراة، أجاب: »يوجد الكثيرون أيضا 
أجواء  ستكون  أنها  وأعتقد  فرنسا،  سيشجعون  ممن 
الحماسة،  من  الكثير  لديه  شعب  األرجنتين  احتفالية، 
لكن الخصم ليس في المدرجات، الخصم على أرض 

الوكالتالملعب، والفريقان يمتلكان حظوًظا وافرة«.
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ريا�ضي
بوجناح ي�ست�سهد بكري�ستيانو

 لتربير تراجع م�ستواه وي�سرح

"هديف العودة للمنتخب الوطني 
وامل�شاركة يف كاأ�س العامل القادمة"

الجزائري  الدولي   برر 
بغداد بونجاح، مهاجم السد 
مردوده  تراجع  القطري، 
رفقة  الماضي  الموسم  في 
الوطني،  والمنتخب  فريقه 
استعادة  على  عزمه  وأكد 
للتألق  والعودة  مكانته، 

مجددا.
في  بونجاح،  وقال 
"أي  صحفية:  تصريحات 

العب كرة قدم لديه فترات توهج، كما يمكن أن يمر بفترات فراغ.. وأحسن 
مثال على هذا كريستياتو رونالدو، الذي يعيش موسما صعبا«، وأضاف: "في 
الموسم الماضي لم أكن أحظى بثقة المدرب، وهذا أثر سلبا على مردودي.. لكن 

هذا الموسم مع المدرب خوان مانويل، أشعر أنني في أفضل حال«.
الثقة،  منحني  "المدرب  بالقول:  تصريحاته  الوطني  المنتخب  هداف  وواصل 
وأنا بدوري أركز في التدريبات، وأحاول قدر المستطاع أن أساعد فريقي فوق 

المستطيل األخضر«.
وتقديم  الجزائري  للمنتخب  العودة  هو  القادمة  المرحلة  في  "هدفي  وواصل: 
اإلضافة، أعلم جيدا أن المهمة صعبة، لكنني جاهز لرفع التحدي، والمشاركة 

في النسخة القادمة من كأس العالم«.
بنظيره  األرجنتيني  المنتخب  سيجمع  الطي  العالم  كأس  نهائي  وبخصوص 
الفرنسي اليوم، ختم بونجاح: "بالنسبة للنسخة الحالية من المونديال، أتمنى فوز 
للعديد من  العالم من أجل ميسي.. إنه العب استثنائي متعنا  األرجنتين بكأس 

السنوات، ويستحق أن يرفع الكأس في نهاية مشواره".
ق.ر

يواجه اأزمة يف فرن�سا ب�سبب وزنه الزائد

�شليماين مطالب بتح�شني لياقته
 ليكون اأكرث فعالية يف املباريات

الجزائري،  الدولي   تلقى 
رسالة  سليماني،  إسالم 
داخل  مسبوقة،  غير  تحذير 
على  أيام  قبل  بريست  ناديه 
الدوري  مسابقة  استئناف 

الفرنسي.
الملقب  الالعب  ويقدم 
عروضا  سليم"،  بـ"سوبر 
سيئة مع فريقه خالل الموسم 
اكتفى  حيث  الجاري، 
بتسجيل هدف والمساهمة في آخر، خالل 11 مباراة لعبها في الدوري الفرنسي 

لحد اآلن.
وظهر سليماني، منذ أيام مضت، بوزن زائد وبطن منتفخ نسبيا، في شكل لم 

يكن متعودا عليه في األعوام الماضية، وهو ما جعله في مرمى االنتقادات.
لنادي بريست، عن مدى جاهزية  المساعد  المدرب  وتحدث جوليان الشوير، 
الهداف التاريخي للخضر للشطر الثاني من الموسم الجاري، بشكل غير متفائل 

بالمرة، مؤكدا بأن الالعب يعاني نقصا ظاهرا من الناحية البدنية.
وقال الشوير لصحيفة "لو تيليغرام" الفرنسية: "سليماني حصل على أيام راحة 
لبرنامج مكثف عند استئنافه  أنه لم يخضع  الدوليين، كما  إضافية، مثل جميع 
للتدريبات، إنه العب بحاجة إلعادة قاطرته الى السكة الصحيحة بشكل تدريجي، 
ونحن نساعده لتحقيق هذا المبتغى«.وأضاف: "من الناحية البدنية، يجب على 
سليماني أن يسترجع لياقته، إنه تفصيل كان ينقصه في الفترة الماضية، من أجل 
تقديم أفضل مستوى ممكن، والظهور بالطريقة التي تعود عليها«.وأتم: "لكي 
يلعب بالطريقة التي يريدها، سليماني مطالب بتحسين لياقته، ليكون أكثر فعالية 

في المباريات، وتقدم كرة القدم التي يرغب دائما في إظهارها للجميع«.
يذكر أن اللياقة البدنية للهداف التاريخي للمنتخب الوطني، كانت أبرز سماته، 
منذ احترافه في أوروبا منذ سنوات مضت مع سبورتنغ لشبونة، وهو ما سمح 

له بالبقاء دائما في المستوى العالي رغم تقدمه في السن.
ق.ر

عملية بيع التذاكر تنطلق اليوم

داربي املولودية واالحتاد
 مبلعب 5 جويلية بح�شور اجلمهور

 تقرر اجراء مباراة المتأخرة عن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة، والتي 
تجمع فريق مولودية الجزائر، باتحاد العاصمة، بملعب 5 جويلية، وبحضور 

جمهور الفريقين في الداربي العاصمي الذي يعد بالكثير.
وكشفت إدارة مركب محمد بوضياف، أمس، في بيان لها، عن احتضان ملعب 5 
جويلية للداربي المثير يوم الثالثاء المقبل، وأكدت أن ذلك سيتم بحضور جمهور 
الفريقين ليعود الحماس للمدرجات التي لم تشهد حدثا مماثال منذ فترة بملعب 5 
جويلية.وأوضح مسؤولو المركب، بان هذا القرار جاء بعد زيارة اللجنة األمنية 
للوالية، واعطائها موافقتها إلجراء هذا اللقاء في 5 جويلية بحضور الجمهور، 
وكشفت إدارة مركب محمد بوضياف، بأن عملية بيع تذاكر هذه المباراة، تنطلق 

يوم غد االليومأحد، انطالقا من الساعة العاشرة صباحا.
ق.ر

االتحادية  مستوى  على  باإلعالم  المكلف  عبود  باي  صالح   كشف 
الجزائرية لكرة القدم أنه تنقل إلى مقر الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم 
لألمم  إفريقيا  الجزائر الحتضان كأس  إيداع ملف  أجل  خصيصا من 

2025 التي تم سحلب شرف تنظيمها من غينيا.
وصرح المتحدث باسم الفاف صالح باي عبود لإلذاعة الوطنية: "تنقلت 
إلى مقر الكاف بالقاهرة، وقد قدمت للتو رسميا ملف ترشيح الجزائر 

لكأس إفريقيا 2025«.
عبد  والرياضة  الشباب  وزير  عن  الجزائرية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الرزاق سبقاق تصريحات بخصوص هذا الموضوع مؤخرا، حين قال: 
"ملفنا قوي وثابت، على عكس الملفات األخرى، الجزائر لديها بالفعل 

منشآت تعمل«.

ملف  ستقدم  أنها  الماضي  أكتوبر  مطلع  أعلنت  قد  الجزائر  وكانت 
ترشيحها لتنظيم كأس األمم 2025، بدال من غينيا، التي سحب منها 

حق االستضافة، بسبب عدم جاهزية البنى التحتية.
وسيجري االتحاد اإلفريقي، بين 5 و25 جانفي 2023، زيارات تفقدية 

قبل اإلعالن المقرر في 10 فيفري 2023 للبلد المضيف للبطولة.
 2019 نسخ:   3 تنظيم  حق   2014 عام  منحت  قد  الكاف  وكانت 
انسحاب  بعد  لكن  لغينيا،  و2023  ديفوار  لكوت   2021 للكاميرون، 
 2021 نسخة  األولى  منح   ،2019 نسخة  مصر  وتنظيم  الكاميرون 
وكوت ديفوار 2023 التي ستقام مطلع 2024 بسبب موسم األمطار، 

فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.
ق.ر

الدولي  ان  أمس  إعالمية  مصادر   كشفت 
على  خدامته  عرض  عراش  سليم  السابق 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم ليساعدها في 
ضم العبين موهوبين مستقبال لمختلف فئات 

المنتخب الوطني.
وخاصة  األخيرة،  اآلونة  في  الفاف  وتسعى 
بلماضي لمنصبه في عام  منذ وصول جمال 
بأبرز  الخضر  صفوف  تدعيم  عن   ،2018
أن  بشرط  الجنسية،  مزدوجي  من  الالعبين 
اإلضافة  الفريق  منح  على  قادرين  يكونوا 

المطلوبة.
وقال سليم عراش، إنه مستعد لتقديم المساعدة 
لبالده في هذا المجال، بعد أن بدأ العمل ككشاف 
بما  الفرنسية،  األندية  في  الصاعدة  للمواهب 
دقيقة  معلومات  على  بالحصول  له  يسمح 

بخصوص العناصر ذات األصول الجزائرية.
وأوضح عراش في تصريحات صحفية أمس: 
المواهب  مثال،  ليون  أولمبيك  نادي  "في 
جميع  في  كبير  وبشكل  موجودة  الجزائرية 

الفئات الصغيرة، وبحاجة لمن يتابعها ويسعى 
لضمها لصفوف الخضر«.

مراكز  جميع  "في  المتحدث:  ذات  وأضاف 
التكوين الفرنسية، الموهبة الجزائرية متوفرة 
للمنتخب  لضمها  مبكرا  السعي  وعلينا  بقوة، 
وأنا  الصغيرة،  الفئات  في  خاصة  الوطني 

مستعد للقيام بهذه العملية من أجل بالدي«.
قميص  حمل  وأن  سبق  عراش  أن  يذكر 
المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وكانت أبرز 
سنواته عندما حمل ألوان فريقي ستراسبورغ 
اعتزاله  ومنذ  وتحول  مارسيليا،  وأولمبيك 
لالعبين  الكشاف  بدور  للقيام  القدم،  لكرة 
المدارس  في  تسويقهم  أجل  من  الشباب 
الفرنسية، التي تعتبر حاليا من األبرز عالميا.
ق.ر

بلماضي  جمال  الوطني  الناخب   تلقى 
جون  من  فرنسية  دعم  رسالة  مدرب 
نادي  في  السابق  زميله  ليكا  لوي 
فالنسيان، والذي اكد أن عامل االستقرار 
مهم للغاية بالنسبة ألي منتخب، مشيرا 
لقدرة بلماضي على تجاوز فترة الفراغ 

التي مر بها الخضر مؤخرا.
قناة  عبر  ليكا  لوي  جون  وتحدث 
"ليكيب" الفرنسية بقوله "في كرة القدم 
االستقرار أمر مهم، بالنسبة لي القرار 
لكرة  الجزائري  االتحاد  اتخذه  الذي 

القدم بتجديد الثقة في بلماضي خيار مثالي على جميع األصعدة«.
في  فشل  الجزائري  "المنتخب  السابق:  الفرنسي  الالعب  وأضاف 
للمونديال، ولكن  التأهل  أفريقيا، وعجز بعدها عن  نهائيات كأس أمم 

ذلك لم يزعزع الثقة في بلماضي. هذا األمر مهم للغاية«.

وعلى  المغربي  "المنتخب  وواصل: 
عن  البحث  قرر  الجزائر،  عكس 
قادهم  مدرب  وتغيير  جديدة  دماء 
لكأس العالم، صحيح أن النتيجة كانت 
بالمنطق،  تحدثنا  ولو  لكن  إيجابية، 
من  وكان  حكيما،  يكن  لم  القرار  فإن 
الممكن أن يتحول لكارثة قبل أن يثبت 

العكس«.
ويمتلك الحارس الحالي لفريق النس، 
عالقة صداقة مع جمال بلماضي، بعد 
أن لعبا سويا في فالنسيان الفرنسي عام 
2008.يذكر أن بلماضي قرر مواصلة مشواره مع "الخضر" حتى عام 
2026، بشرط التألق في كأس أمم أفريقيا القادمة، والتي اشترط عليه 

فيها الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير.
ق.ر

تنقل اإىل مقر الكاف بالقاهرة، املكلف بالإعالم على م�ستوى الفاف يك�سف:

اأكد قدرته على تقدمي امل�ساعدة يف هذا املجال

الفرن�سي لوي ليكا ي�ساند بقاء الناخب الوطني مع اخل�سر:

"قدمت للتو ر�شميا ملف تر�شيح 
اجلزائر لكاأ�س اإفريقيا للأمم 2025"

عرا�س يعر�س خدماته على الفاف كمكت�شف للمواهب 

"جتديد الثقة يف بلما�شي 
خيار مثايل على جميع االأ�شعدة"
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اإ. �س

سيتم تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج 
واأللبسة والجلود والتجهيزات "تكستيل- إكسبو"، 
)TexStyle Expo( من 19 إلى 21 ديسمبر 

2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.
وحسب ما أفاد به أمس، بيان لمنظمي الصالون، 

سيعرف هذا الحدث مشاركة كل فروع ومهن قطاع 
النسيج والجلود، السيما المواد األولى والسلع النصف 
مصنعة والمعدات والتجهيزات والتصميم والخدمات، 

باإلضافة إلى األلبسة الجاهزة واألحذية والجلود 
واللوازم. 

وحسب ذات البيان سيتم، على هامش هذا الحدث, 
سيتم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الزوار 

والعارضين من مختلف الدول منها الجزائر وتركيا 
وروسيا ومصر والمملكة المتحدة وتونس والهند 

وباكستان وإندونيسيا، يضيف المصدر.

سيطر المنتخب الوطني الجزائري للتجديف أمس، 
على سباقات اليوم األول لبطولة افريقيا للعبة لصنفي 

األكابر ودون 23 عاما, المتواصلة إلى غاية الـ18 
ديسمبر الجاري بالقاهرة )مصر(, بحصوله على 

ثماني ميداليات منها ست ذهبيات.
وعادت ميداليات المعدن النفيس لكل من سيد علي 

بودينة في سباق سكيف للوزن الخفيف )رجال( ونهاد 

بن شادي في سباق سكيف للوزن الخفيف )سيدات( 
وراشا منصري في سباق سكيف للوزن الثقيل )دون 

23 عاما( في السباقات الفردية, تضاف إليها ميداليات 
السباقات الزوجية للثنائي حبيش أسامة - زواد 

عبدالنور في سباق الزوجي للوزن الثقيل )رجال( 
وراشا منصري - نهاد بن شاذلي في  سباق الزوجي 

للوزن الثقيل )سيدات( وشايمة هالل بروان - ليليا 

مقداد في سباق الزوجي للوزن الخفيف )دون 23 
عاما/سيدات(.

وعادت الميداليتان األخريان للزوجي بوجمعة شمس 
الدين - زيوان عبد هللا الحاصل  على فضية الزوجي 
للوزن الخفيف )دون 23 سنة( فيما نالت ليليا مقداد 

ميدالية برونزية في سباق سكيف للوسطيات.
ق. ر

وقعت هزة أرضية قوتها 4ر3 درجات بمقياس 
ريشتر فجر أمس، على الساعة 59ر 05 شمال 

والية مستغانم، حسبما أعلن مركز البحث في علم 
الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان.

وأوضح البيان أن مركز الهزة حدد على بعد 30 

كيلومتر شمال سيدي لخضر )والية مستغانم ( في 
البحر. 

هذا ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية اثرة 
هذه الهزة األرضية حسبما أفاد به بيان للمديرية 
الوالئية للحماية المدنية الذي أوضح أن مصالح 

الحماية المدنية للوالية قامت عقب الهزة  بخرجات 
ميدانية استطالعية لمعاينة األوضاع عن قرب، 

كما لم يتم تسجيل أي خسار بشرية أو أضرار في 
الممتلكات, يضيف ذات المصدر.

ق. و

يحت�سنه املركز الدويل للموؤمترات باجلزائر العا�سمة

 افتتاح ال�صالون الدويل 
للن�سيج والألب�سة واجللود غدا

اإ�سـهـــار

تقرت

 مروجو املخدرات واملهلو�سات
 يف قب�سة م�سالح الأمن
تمكنت فرقة قمع اإلجرام بالمصلحة الوالئية للشرطة 

القضائية بأمن والية توقرت بحر هذا األسبوع من توقيف 
شخص في العقد الثاني من العمر، بجنحة حيازة مخدرات 

ومواد صيدالنية ذات خصائص مؤثرات عقلية بطريقة غير 
مشروعة لغرض المتاجرة والعرض على الغير.

حيثيات القضية تعود إلى عمليات المداهمة والدوريات 
المستمرة لعناصر مصالحنا على مستوى  إقليم االختصاص، 

أين لفت انتباههم مجموعة من األشخاص من معتادي 
اإلجرام،  تم توقيف أحدهم كان على متن دراجة نارية، 

في حين الذ البقية بالفرار إلى وجهات متفرقة، ليتم العثور 
لدى صاحب الدراجة النارية على علبتي سجائر من نوع 

"قولواز" أين عثر بداخلها على 32 قرصا من نوع بريغابالين 
300 ملغ، إضافة إلى كمية من المخدرات على شكل 13 
مرود مهيأة للبيع قدر وزنها بـ 14.20 غ، "شفرة كيتور" 

تستعمل في عملية التقطيع والبيع، مبلغ مالي من عائدات البيع 
والترويج قدر بـ 42.000 دج.

وبعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي 
قدم بموجبه  أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد 

إجراءات المثول الفوري صدر في حقه عقوبة أربعة سنوات 
حبس نافدة وغرامة مالية قدرها  خمسون ألف دينار جزائري  

50.000.00 دج.
اإ. �س

اجللفة  

 توقيف م�ستبه فيه لتورطه 
يف �سرقة املوا�سي بالإدري�سية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة اإلدريسية 
بأمن والية الجلفة، بحر األسبوع الجاري، من توقيف مشتبه 
فيه في العقد الخامس من عمره لتورطه في سرقة المواشي.

العملية جاءت على إثر تقدم أحد المواطنين لإلبالغ عن 
تعرضه لسرقة 10 رؤوس من المواشي، ليتم فور ذلك 

التكثيف من عملية البحث والتحري التي مكنت من توقيف 
المشتبه فيه في السرقة، مع استرجاع الماشية المسروقة.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم المشتبه فيه أمام 
وكيل الجمهورية لدى محكمة اإلدريسية، ليتم بعد إجراءات 

المثول الفوري، الحكم عليه بأربعة  سنوات حبساً نافًذ 
وغرامة مالية قدرها مائة ألف دج.

لعجاج عزيز

افتتاح بطولة اإفريقيا للتجديف بالقاهرة

املنتخب اجلزائري يح�سد 6 ذهبيات

م�ستغامن

هزة اأر�سية بقوة 3.4 درجات
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بعد رفع التحفظات التي كانت مرفوعة حوله

�ضوء �أخ�ضر لفيلم "العربي بن مهيدي"

المهرجان  من   15 الـ  الطبعة  وستجري 
خصص  الذي  المحترف،  للمسرح  الوطني 
لجبهة  الفنية  للفرقة  السابق  للممثل  السنة  هذه 
للمسرح  السابق  المدير  و  الوطني  التحرير 
الذي  العامري،  طه  الجزائري،  الوطني 
الفنية لجبهة التحرير  سيخصص له و للفرقة 
الوطني تكريما، بالمسرح الوطني الجزائري 

"محي الدين باشطارزي.«
"نحو  مسرحية  بعرض  المهرجان  وسيفتتح 
التحرير  جبهة  فرقة  عرضتها  التي  النور"، 
يقدمها جيل جديد  و   1958 الوطني في سنة 

من الفنانين.
مستوى  على  نشطت  صحفية  ندوة  وفي 
مؤخرا  قدم  الجزائري،  الوطني  المسرح 
برنامج  يحياوي،  محمد  المهرجان،  محافظ 
"الجاثوم"  مسرحية  سيتضمن  الذي  المنافسة 
انتاجات  تسعة  جانب  الى  الوطني  للمسرح 
من المسارح الجهوية و ثالثة اخرى انتجتها 

تعاونيات وجمعيات.
وبالموازاة مع العروض المسرحية، فقد برمج 
على  مواضيع  ذات  محاضرة   13 المنظمون 

الفائز  عن  االعالن  و  الرابع،  بالفن  عالقة 
تكريمات  و  مسرحي،  نص  افضل  بمسابقة 
الوجوه  ألبرز  الفنية  المسارات  لتثمين 
المؤلفات  عديد  تقديم  عن  فضال  المسرحية، 
باإلهداء  للبيع  عرضها  سيتم  التي  الجديدة 

بحضور مؤلفيها.

كما يتضمن برنامج الطبعة الـ 15 من المسرح 
النقد  في  تكوين  ورشات  تنظيم  المحترف، 
الصحفي و المسرح االذاعي و االلقاء و الغناء 
في المسرح و الموسيقى كأداة درامية و السرد 
الشعري الخاص بما يعرف شعبيا ب"القوال".
حياة �سرتاح

فيلم  أحسن  بجائزة   " الطبيعة  روح  "باكدي..  الجزائري  الفيلم  توج 
وثائقي قصير بالمهرجان الدولي ألفالم الهوية )فاستيك 2022 ( بدولة 

بوركينافاسو الذي نظم مؤخرا.
وقال مخرج العمل صالح بوفالح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة 
األنباء الرسمية فإن هذه الجائزة الدولية تعتبر جديدة  بعد عّدة جوائز 
حصدها هذا العمل منها تلك التي افتكها بداية شهر نوفمبر الماضي و 
المتمثلة في جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الظاهرة السينمائي الدولي 
للفيلم  الدولي  بالمهرجان  الفضي"  الخالل  جائزة"  ثم  عمان،  بسلطنة 

الفيلم  نفس  حاز  وقبلهما  الشهر،  نفس  نهاية  بتونس  بمدنين  الوثائقي 
بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي بالسنغال شهر أوت الماضي.

وأوضح مخرج و كاتب السيناريو أن هذا العمل المصنف ضمن سينما 
"باكدي  الروحي  الفنان  يوميات  دقيقة،   25 مدار  على  ينقل  الواقع، 
محمد" )75 سنة( المدعو "بخاللي" الذي يحمل العمل اسمه، و يجسد 
شخصية و بطولة هذا الفيلم الفنان باكدي نفسه مرفوقا بنغمات موسيقية 

هادئة من إنتاج الموسيقي صالح مالكي.
وذكر المخرج أن فيلمه الذي استغرق إنجازه سنتين، يحاكي تفاصيل و 
واقع "فنان روحي" يحاول استحضار الطبيعة و معاناتها و روح قصبة 
و  أشكال  في  الطبيعة  مخلفات  إعادة صياغة  خالل  من  العتيقة  دلس 
مجسمات و لوحات خشبية فنية تشكيلية، مضيفا أنه يستند إلى مهاراته 
الفنية إلعادة تشكيل ورسم مخلفات تلفظها الطبيعة كنفايات البحر أو 

التي يلفظها اإلنسان هنا وهناك بشكل عشوائي.
بقصبة  التي صورها  العمل  هذا  مشاهد  تصوير  في  المخرج  واعتمد 
بعضها  تصوير  في  حديثة  تقنيات  على  سواحلها،  و  دلس  مدينة  و 
األزقة  عبر  التجوال  في  و  العلوية  المشاهد  تصوير  في  ك"الدرون" 

الضيقة للقصبة العتيقة.
يذكر أن المخرج بوفالح برز في السنوات األخيرة من خالل إنجاز عدة 
أعمال سينمائية أهمها الطريق نحو المجهول )2002( و قرية قبائلية 
)2004( و الحب والطاعون )2009( و جوهرة الساورة )2017( و 

ظالل الحقيقة )2018( و تدلس )2020 ( والحوتة.)2021( 
وحازت أعماله على جوائز وطنية و دولية من أبرزها جائزة الواحة 
في مهرجان سينما الواحات بوالية ورقلة و المرتبة األولى بمهرجان 
سينما الشباب بوالية باتنة و جائزة أحسن فيلم طويل في مهرجان الفيلم 
الطويل بوالية معسكر و جائزة المسابقة الدولية للسيناريو بالعراق و 

جائزة الواحة الذهبية في المهرجان الدولي لسينما البيئة بتونس.
حياة �سرتاح

يعترب �للبا�س �لتقليدي، مكون �أ�سا�سي

 لثقافة وح�سارة �لبلد

قندورة �لقطيفة �لق�ضنطينية ... 
ب�ضمة �أ�ضلية ت�أبى �لزو�ل

ال تزال قندورة القطيفة القسنطينية تمثل بصمة أصلية تأبى الزوال حيث تفتخر 
كل امرأة في هذه الوالية بارتداء شتى أنواع هذا اللباس التقليدي في المناسبات 
و تحتفظ بها مع مجوهراتها الثمينة كما تحرص على نقل هذا الموروث الثقافي 

عبر األجيال.
و تعتبر القندورة القسنطينية تقليدا يعود إلى ما قبل الحقبة االستعمارية، حيث 
كان يمثل زي أرستقراطيات المدينة و زوجات البايات و نساء الطبقة الراقية، 
الرسمية  األنباء  لوكالة  ذكره  ما  جمالية، حسب  و  رمزية  دالالت  من  له  لما 
األستاذ الباحث حيدر رواق, مختص في التراث و األنتروبوجيا بجامعة عبد 
الحميد مهري قسنطينة-2, و ذلك عشية يوم دراسي حول الزي التقليدي النسوي 

لمنطقة شرق البالد عقد الخميس المنصرم.
و وفقا لهذا الباحث, هناك عدة أنواع من هذه القندورة تختلف باختالف الزخارف 
التي تحملها و من أشهرها ><المجبود<< و ><التارزي<< اللذين يحمالن 
عادة شكل المرش أو القناوية أو الدودة، الفتا الى أن هناك نوع ال يقل شهرة 
هو اآلخر يدعى ><الشامسة<< و له سبعة ألوان، باإلضافة إلى أنواع أخرى 
نادرة على غرار قندورة ><التل<< و قندورة ><الشطار<< التي تعرف بأنها 

مزيج بين لونين مختلفين في الجزئين العلويين.
كما أشار إلى أن اإلبداعات التي أضفاها المصممون بمرور الزمن جعل كل من 
أنواع ><الكوكتيل<< و ><الشعرة<< و ><الفتلة<< ألبسة تروي قصصا 
التقليدي  اللباس  عن عشق الخياطين و تألقهم عبر األزمنة في فن تزيين هذا 
وتطريزاته المميزة في التقنية و األساليب الخاصة التي يتم من خاللها تشكيل 

خيوط الذهب والفضة على الرسومات التي توضع على أفخر أنواع القماش.
و ذكر األستاذ رواق بأنه رغم التطور الحاصل في مجال األزياء إال أن قندورة 
بلباس  تعويضها  يتم  لم  و  مكانتها و رونقها  القسنطينية حافظت على  القطيفة 
آخر رغم اختالف التسميات التي تركها األجداد على غرار الجبة أو الحايك أو 

البرنوس أو قفطان الفرقاني.
للبحوث في عصور  الوطني  للمركز  للشرق  الجهوي  الفرع  لمدير  بالنسبة  و 
ما قبل التاريخ و علم اإلنسان و التاريخ، حسين طاوطاو، فإن اللباس هو أحد 
المكونات األساسية لثقافة و حضارة أي بلد، مضيفا أن الجزائر تزخر بالعديد 
من المقومات الثقافية والحضارية في مختلف المجاالت خاصة اللباس و ذلك 

عبر كل مناطق الوطن, مثل قسنطينة التي اشتهرت بقندورة القطيفة.
و بصفته المشرف على اليوم الدراسي الذي نظم بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة 
حول الزي التقليدي النسوي تحت شعار "القندورة القسنطينية، هوية و جمال 
بمنطقة  خاصا  و  بكونه ><أصليا  يتميز  الالمادي  التراث  هذا  فإن  وتاريخ", 
معينة دون غيرها و كذا إمكانية تعميره لمدة أطول نظرا لمحافظة األجيال عليه 
و هما الشرطان األساسيان في ملف اقتراح إدراج هذا الزي التقليدي النسوي 
للشرق الجزائري بجميع أنواعه المحلية ضمن قائمة التراث الثقافي الالمادي 

العالمي لمنظمة األمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة )اليونسكو(.«
حياة �سرتاح

م�سنف منذ �أكرث من �سنة

 من قبل �ليوني�سكو �سمن �لرت�ث غري �ملادي

خمت�ضون: �خلط �لعربي.. 
فن ك�مل ي�ضتجيب

لقو�عد مثل �لفنون �لأخرى
أجمع مختصون في الخط العربي والفن اإلسالمي على أن الخط العربي "فن 
خطاطون  وأكد  األخرى«،  الفنون  كل  غرار  على  لقواعد،  يستجيب  كامل 
القدم و المصنف منذ أكثر من سنة من  "نجاح" هذا الفن الذي يمارس منذ 
التطور  في   " لإلنسانية،  المادي  غير  الثقافي  التراث  اليونيسكو ضمن  قبل 
 ، المعروفة  األخرى  الفنون  بين  مكانته  تعزيز  خالل  من  القرون  مر  على 
مع بقائه متشبثا بالقواعد والمعايير التي تنظمه كفن والتي يفقد من دونها كل 
رضا  مستغانم،  بجامعة  الفنون  بقسم  األستاذ  ورمزيته.«وركز  الفنية  قيمته 
جمعي، في مداخلة ألقاها مؤخرا في إطار المحاضرات التي تم تنشيطها من 
المهرجان الدولي للخط العربي بالمدية، على "البعد المفاهيمي" للعمل الفني 
في الخط العربي ، بنوعيه الكالسيكي و المعاصر وطريقة إنجاز العمل دون 
الخروج عن قواعد الخط العربي، ويرى جمعي أن العمل "الناجح" هو ذلك 
الجمهور  يتميز بسهولة فهمه من طرف  الذي  الزائر و  انتباه  الذي "يجذب 
الفنان  هدف  أن  إلى  مشيرا  سواء"  حد  على  الفني  الناقد  و  المتخصص  أو 
منسجمة  بطريقة  في عمله  عنها  يعبر  التي  لألشياء  الجمهور  "مشاركة  هو 
و متناغمة.«من جهته، أكد المختص في الفن اإلسالمي، إبراهيم آيت زيان 
المعرفة  على  "الحفاظ  في  ساهم  "نمطي"  و  "مقنن"  فن  العربي  الخط  أن 
دقيق  احترام  "تتطلب  ممارسته  أن  إلى  مشيرا  لكالم هللا"،  البشري  الفهم  و 
اللوحة«،  تصميم  خالل  الخطاطين  جميع  لدى  المعروفة  والقياسات  للنسب 
وقال آيت زيان أن "نجاح العمل يعتمد على احترام هذه النسب، و هي أبعاد 
األجزاء أو العناصر المختلفة للصورة الممثلة" ،مؤكدا أن تحكم الخطاط في 
هذه النسب يسمح له بالتفوق في عمله.بدوره، تطرق األستاذ في قسم تاريخ 
الفنون اإلسالمية بجامعة اسطنبول )تركيا(، قاسم عمر نوح، إلى العالقة بين 
المادة )الورق( والحبر و "القلم" واللوحة نفسها، ويرى هذا المختص أن "كل 
شيء يعتمد على مهارة الخطاط في استخدام هذه العناصر الثالثة إلنجاز عمل 
فني"، مشددا على أن "األهم في المسألة هو معرفة والتحكم في التقنيات الذي 

حددها من استحدثوا هذا الفن.«
واختتم الفنان التركي مداخلته قائال أن "االستغالل الجيد لهذه العناصر الثالثة 
مجتمعة، إضافة إلى موهبة الخطاط، يثمر عن إنجاز عمل متكامل ومتناسق.«
حياة �سرتاح

�لأحد  18 دي�سمرب 2022 �ملـو�فق لـ 24 جمادى �لأوىل 1444هـ

تنطلق �لتظاهرة �جلمعة �لقادمة

13 عر�ض يتن�ف�ضون على جو�ئز �لطبعة 
الـ 15 للمهرج�ن �لوطني للم�ضرح �ملحرتف

برمج �ملهرجان �لوطني �لـ 15 للم�سرح �ملحرتف، �لذي �سيجري باجلز�ئر �لعا�سمة من 23 دي�سمرب

 �ىل 1 جانفي �ملقبل، 13 عر�سا متناف�سا، ف�سال عن برنامج "ثري ومتنوع".

من خالل فيلم "باكدي" للمخرج بوفالح

�جلز�ئر تتوج يف �ملهرج�ن 
�لدويل لأفالم �لهوية ببوركين�ف��ضو

والفنون  الثقافة  وزارتي  بين  المشتركة  المنصبة  اللجنة  قامت 
بن  "العربي  فيلم  على  بالمصادقة  الحقوق  وذوي  والمجاهدين 
كانت  التي  التحفظات  بكل  المتعلقة  الدراسة  وإنهاء  مهيدي" 

مرفوعة حوله, حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون.
وجاء في البيان الصادر مؤخرا أن وزيرة الثقافة والفنون صوِرية 
مولوجي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة قد "استلما 
وبحضور مخرج العمل بشير درايس نسخة من هذا الفيلم" حول 

حياة وكفاح الشهيد العربي بن مهيدي, وهذا "بعد أن قامت اللجنة 
المشتركة بين الوزارتين بالمصادقة عليه وإنهاء الدراسة المتعلقة 

بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله.«
ويعتبر فيلم "العربي بن مهيدي" بمثابة إنتاج مشترك بين وزارتي 
الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق وشركة "المنبع" لإلنتاج 

السينمائي.
حياة �سرتاح



اليوم العاملي للمهاجرين فر�سة ال�ستذكار املاآ�سي التي تواجهها الهجرة غري املنتظمة

الأمم املتحدة تدعو اإىل تو�سيع م�سارات الهجرة القائمة على احلقوق

 www.elraed.dz
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وقفة احتجاجية ت�سامنية مع املعتقلني 

ال�سيا�سيني وتردي الو�سع االجتماعي

املغرب على �سفيح �ساخن
نظمت وقفة احتجاجية ليلة يوم الجمعة الفارط تنديدا باالعتقاالت 
المخزن  سياسات  على  والناقمين  المعارضين  ضد  السياسية 
وتردي الوضع االجتماعي وتجاهل الوضعية المعيشية المتأزمة 
المغربية  العدل واالحسان  المجتمع.وقامت جماعة  فئات  لجميع 
محمد  السياسي  المعتقل  مع  تضامنا  االحتجاجية  الوقفة  بتنظيم 
واجب  المظلوم  "نصرة  شعار  تحت  مكناس  بمدينة  باعسو, 
الفاحش  باالرتفاع  أيضا  ومنددة  انساني",  وموقف  شرعي 

لألسعار وتردي الوضع االجتماعي واالقتصادي في المملكة.
الشعارات  من  العديد  الحاشدة  الوقفة  خالل  المحتجون  ورفع 
المطالبة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين والمنددة باالعتقاالت 
السياسية, منها "كفى من االعتقاالت السياسية" و "المخزن يعتقل 

الشرفاء" و"الشعب يختنق".
وكان الفضاء المغربي لحقوق االنسان قد ندد "باستمرار القمع 
المعارضين  ضد  السياسي  واالعتقال  المغاربة  على  المسلط 
االنسان",  حقوق  عن  المدافعين  يستهدف  الذي  والتضييق 
مستدال بإدانة رضا بن عثمان, عضو الجمعية المغربية لحقوق 
االنسان, بثالث سنوات سجنا على خلفية تدوينة, و اعتقال محمد 
المؤشرات  كل  تؤكد  قضية  في  الفارط  أكتوبر   31 منذ  باعسو 
وللتنظيم  لشخصه  واضح  استهداف  في  السياسي,  طابعها  على 
واإلحسان(.وطالب  العدل  )جماعة  له  ينتمي  الذي  السياسي 
ومعتقلي  المغرب  في  السياسيين  المعتقلين  كافة  سراح  بإطالق 
حراك الريف  والصحفيين و المدونين, والعمل على ضمان حق 
المكفولة بموجب االتفاقيات  الرأي والتعبير  المغاربة في حرية 
التشهير  "أسلوب  استنكر  كما  الوطنية،  والتشريعات  الدولية 
االنسان  حقوق  عن  والمدافعين  المعارضين  حق  في  والتشويه 
على  المحسوبة  االعالمية  المواقع  من  مجموعة  تقوده  الذي 
السلطة, والتي تنقل وقائع ومعطيات تنتهك خصوصية األفراد و 

تخرق التشريعات القانونية".

من  "اعملوا  بصوته:  إدالئه  لدى  سعيد  وأضاف 
البالد  نهبوا  الذين  على  الطريق  نقطع  أن  أجل 
اقتراع  بطريقة  أوصياء  أنفسهم  ونصبوا  وخربوا 
وال  ضمائركم  إلى  إال  نحتكم  “ال  وتابع:  بائدة". 
يغرنكم خطاب هؤالء المشككين الذين اندسوا بين 
يدفع األموال لشراء  إليهم ولمن  انتبهوا  صفوفكم، 

الذمم”.
“يوم  بأنه  التصويت  التونسي  الرئيس  ووصف 
تاريخي بكل المقاييس وبالرغم من كل العقبات”، 
مضيفاً أن “هناك من يرفع شعارات اإلصالح وهو 
جديداً”  تاريخاً  “سنصنع  وقال  مسارها”.  خارج 
بائدة  السابقة  االقتراع  أن “طريقة  لتونس، مضيفاً 
والتجارب أثبتت ذلك”. وشدد على أنه يجب “على 
المطالب  تلبية  على  العمل  القادم  النواب  مجلس 

االجتماعية واالقتصادية”.
في  بكثافة  المشاركة  إلى  التونسيين  ودعا 
للتغيير  تاريخية  “فرصة  أنها  معتبراً  االنتخابات، 
الطريق على  “تقطع  أنها  كما  تفويتها”،  وال يجب 

من نصبوا أنفسهم أوصياء على تونس”.
وحذر سعيد المرشحين الذين سيتم انتخابهم من أنهم 
من  يعملوا صادقين  ولم  انتخبهم  لمن  تنكروا  “إذا 
أجل تحقيق ما وعدوا فوكالتهم باإلمكان سحبها كما 
ينص على ذلك القانون االنتخابي”، وقال “ليتذكر 
الذين سيتم انتخابهم اليوم أنهم سيبقون تحت رقابة 

ناخبيهم”.
ووأدى أمس، التونسيون بأصواتهم أمس، النتخاب 
أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي، والذي يمثل 

السلطة التشريعية في البالد.
الناخبين  استقبال  االقتراع  ومكاتب  مراكز  وبدأت 
أمس،  يوم  من  صباحا  الثامنة  الساعة  تمام  في 
حيث  التونسية،  بالواليات  الدوائر  بمختلف 

خصصت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 11 ألفا 
و485 مكتب اقتراع و4 أالف و692 مركز اقتراع 
داخل تونس وخارجها، تحت إشراف 46 ألفا من 

الكوادر البشرية.
ويتنافس في االنتخابات التشريعية 1058 مرشحا 
العدد  تجاوز  فيما  بالمجلس،  مقعدا   161 على 
اإلجمالي للناخبين الذين لهم حق التصويت 9 ماليين 
بنسبة  البالد،  تاريخ  في  مرة  ألول  وذلك  ناخب 
50.8 % من السيدات و 49.2 من الرجال. وجرت 
االنتخابات التشريعية تحت رقابة أكثر من 5000 
منظمة محلية وعربية وإفريقية ودولية، إضافة إلى 

العديد من وسائل اإلعالم المحلية والدولية.
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  وكان 

أمس،  أول  تصريح  في  أكد  قد  بوعسكر  فاروق 
اتخذت كافة االستعدادات لضمان نجاح  الهيئة  أن 
هذه االنتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا 
هاما للغاية، معربا عن أمله في إقبال الناخبين على 
هذه  بأهمية  الوعي  منطلق  من  االقتراع  صناديق 
للتعبير  والتاريخية  الوطنية  وبالمسئولية  المرحلة 
واختيار  واالستقاللية  الحرية  بمنتهى  إرادتهم  عن 

من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب.
وأكد بوعسكر حرص الهيئة على إجراء انتخابات 
حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خالل 
على  أشرفت  التي  االنتخابية  االستحقاقات  كافة 
تنفيذها منذ عام 2011 بمباديء الشفافية والنزاهة 

واالستقاللية والحيادية.

احتفلت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/
اليونسكو/، بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، أول 
 18 لـ  الموافق  العربية  للغة  العالمي  باليوم  أمس، 
ديسمبر من كل عام، في موعد سنوي إلبراز إرث 

اللغة العربية، ومساهمتها في الحضارة اإلنسانية.
عنوان  تحت  جاءت  التي  االحتفالية،  سلطت  و 
والثقافة  الحضارة  في  العربية  اللغة  "مساهمة 
من  أكثر  تجمع  لغة  قوة  على  الضوء  اإلنسانية"، 
وعلى  الخمس،  القارات  في  متحدث  مليون   450

اإلسهامات العديدة لهذه اللغة في الحضارة والثقافة 
اإلنسانية، فضال عن مساهمتها في إنتاج المعارف.
من  سلسلة  المناسبة،  بهذه  اليونسكو،  ونظمت 
اجتمع  حيث  الثقافية،  والفعاليات  النقاش  حلقات 
لمناقشة  وشباب  وخبراء  وباحثون  أكاديميون 
مواضيع عدة، ال سيما "التنوع الثقافي"، و"تجربة 
اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات األخرى"، و"القيم 
تتيحها  التي  و"اإلمكانيات  المشتركة"،  اإلنسانية 
التكنولوجيات الرقمية ووسائل االتصال الحديثة"، 

و"وضع تصور للتماسك واإلدماج االجتماعي من 
خالل التعددية اللغوية".

وستتضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها اليونسكو 
ومعرضا  العربي،  للخط  لجدارية  حيا  رسما 
يختتم  أن  على  اليوم،  مدار  على  شعرية  للوحات 
إلى  اإلشارة  تجدر  بإقامة حفل موسيقي.  االحتفال 
أن االحتفال باليوم العالمي للغة العربية ينسجم مع 
العقد الدولي للتقارب بين الثقافات )2013/ 2022 

( الذي تتولى اليونسكو ريادته.

المصادف  للمهاجرين,  العالمي  اليوم  العالم  يحيي 
ليوم 18 ديسمبر من كل سنة، وسط استذكار للمآسي 
دون  المنتظمة,  غير  الهجرة  تواجهها   التي  والمعاناة 
في  الحق  وضمان  اإلنسان  حقوق  التزامات  احترام 

الحياة والكرامة واألمن والسالمة الجسدية لهذه الفئة.
وبهذه المناسبة, شدد األمين العام لألمم المتحدة, انطونيو 
المنضبطة,  غير  الهجرة  تدفقات  على  غوتيريس, 
المحفوفة بالمخاطر بشكل متزاي،د حيث فقد ما ال يقل 
آخرون  آالف  اختفى  و  حياتهم  مهاجر   51000 عن 
على مدى السنوات الثماني الماضية, داعيا إلى "توسيع 
في  ذلك  الحقوق".جاء  على  القائمة  الهجرة  مسارات 
رسالة األمين العام لألمم المتحدة - بمناسبة احياء اليوم 
العالمي للمهاجرين - الذي يتزامن و ال18 ديسمبر من 
كل عام- معتبرا هذا اليوم "مناسبة لتذكر أكثر من 280 
عن  عالمي  بحث  في  بلدانهم  غادروا  شخص  مليون 
إمكانيات جديدة وعن الكرامة والحرية وحياة أفضل".

 ?80 من  أكثر  اليوم  "يعبر  االممي:  المسؤول  وقال 
العالم الحدود بطريقة  من المهاجرين في جميع أنحاء 
للنمو  قوي  محرك  هي  الهجرة  وهذه  ومنظمة  آمنة 
التفاهم  وتعزز  كبيرة  ديناميكية  وتغرس  االقتصادي 

احترام  ضرورة  على  غوتيريس  كبير".وأكد  بشكل 
تمييز,  دون  اإلنسان  حقوق  من  المهاجرين  حقوق 
سواء هاجر الناس تحت اإلكراه أو طواعية وسواء تم 
التصريح لهم رسميا بالقيام بذلك أم ال. وأضاف قائال: 
"يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب خسارة األرواح 
البشرية - وهذا واجب إنساني والتزام أخالقي وقانوني. 
نحن بحاجة إلى توفير البحث واإلنقاذ والرعاية الطبية. 
نحن بحاجة إلى توسيع وتنويع مسارات الهجرة القائمة 
على الحقوق للنهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ومعالجة نقص العمالة".وتابع: "نحن بحاجة إلى دعم 
المجتمع الدولي الذي يجب أن يستثمر أكثر في بلدان 
المنشأ, حتى تكون الهجرة خيارا وليست ضرورة. هذه 
مثل  اليوم,  تضامن.  أزمة  لكنها  هجرة,  أزمة  ليست 
كل يوم, يجب أن نصون إنسانيتنا المشتركة ونضمن 
العالمي  اليوم  وكرامتهم".ويخصص  الجميع  حقوق 
المهاجرين  مساهمات  بأهمية  لالعتراف  للمهاجرين 
كمصادر لالزدهار واالبتكار والتنمية المستدامة لبلدان 
المنظمة  المضيفة.وتشدد  والبلدان  والعبور  المنشأ 
بتعزيز  التزامها  على  يوم,  كل  في  للهجرة,  الدولية 
بالنفع  يعود  بما  للهجرة,  والمنظمة  اإلنسانية  اإلدارة 

والعبور  المنشأ  مجتمعات  ذلك  في  بما  الجميع,  على 
على  الضوء  اليوم  بهذا  االحتفال  والمقصد.ويسلط 
العديد من القضايا التي تنتهك حقوق االنسان, و أهمها 
تعرض حياة المهاجرين للخطر والموت, كما هو الحال 
شهر  في  تعرضوا  الذين  األفارقة  للمهاجرين  بالنسبة 
يونيو الماضي للقوة المفرطة من قبل الشرطة المغربية 
خالل  منهم   2.000 حوالي  ضد  استخدمتها  التي 
اسفر  ما  اإلسباني,  مليلية  الى جيب  العبور  محاولتهم 
عن مقتل ما ال يقل عن 37 شخصا بوحشية. وتعد هذه 
الحصيلة األكثر دموية التي تم تسجيلها على اإلطالق 
خالل المحاوالت العديدة لعبور المهاجرين من افريقيا 
اإلسباني  سبتة  وجيب  مليلية  إلى  الصحراء  جنوب 
و  المغربية  للشرطة  الدموي  الهجوم  المجاور.وقوبل 
استخدامها القوة المفرطة ضد المهاجرين غير شرعيين 
الذين حاولوا اجتياز جيب مليلية االسباني, بتنديد دولي 
واسع, حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات 
وثقتها  التي  المجزرة  والحقوقية  السياسية  واألطراف 
تدخل  ونقلت  االنترنت,  عبر  تداولها  تم  فيديوهات 
المفرطة  القوة  استخدامها  و  بقسوة  المغربية  الشرطة 
وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين, كما وثقت جثث 

أظهرت  و  البعض  بعضها  فوق  المكدسة  المهاجرين 
بعضها قوات األمن المغربية وهي تعنف المهاجرين.

وقال خبراء أمميون، إن الصور المأساوية للمهاجرين 
اإلسبانية-المغربية  الحدود  على  قتلوا  الذين  األفارقة 
عن  كشفت  مليلية,  جيب  نحو  العبور  محاولتهم  عند 
التحيزات العنصرية العميقة التي تتميز بها العديد من 

السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود.
من  للمنحدرين  الدولي  اليوم  بمناسبة  الخبراء,  وأشار 
أصل افريقي الذي يوافق الـ 31 من أوت من كل عام, 
مليلية. بالمساءلة في مجزرة  أنهم طالبوا مؤخرا  إلى 
وقال الخبراء أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان "يوفر 
الالجئون  فيهم  بمن  المهاجرين,  لحماية  قويا  إطارا 
وطالبو اللجوء, إذ تعد الهجرة الدولية أمرا ثابتا وثمة 
المنحدرين  ونزوح  لهجرة  الدافعة  العوامل  من  العديد 
من أصل افريقي -بما في ذلك تغير المناخ والصراع-".
"أمنيستي",  الدولية  العفو  منظمة  اتهمت  جهتها,  من 
واإلسبانية  المغربية  السلطات  الفارط,  الثالثاء  يوم 
بالمساهمة في مقتل ما ال يقل عن 37 مهاجرا افريقيا, 
حاولوا دخول جيب مليلية االسباني, والتستر منذ ذلك 

الحين على حقيقة هذه المأساة.

الرئي�س قي�س �سعيد ي�سفها بـ "الفر�سة التاريخية" 

التون�سيون يدلون باأ�سواتهم
 يف انتخابات الربملان

 

"حث الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد التون�سيني على امل�ساركة يف االنتخابات الت�سريعية التي جرت يوم اأم�س"
 وقال "هذه فر�ستكم التاريخية فال تفوتوها حتى ت�سرتدوا حقوقكم امل�سروعة يف العدل واحلرية".

 الوكاالت

اإبراز اإرث هذه اللغة وم�ساهمتها يف احل�سارة االإن�سانية

اليون�سكو حتتفل باليوم العاملي للغة العربية

ماليزيا

ارتفاع ح�سيلة قتلى النهيار 
الأر�سي لـ 23 �سخ�سا

تخييم  موقع  في  وقع  أرض   انهيار  قتلى  حصيلة   ارتفعت 
بماليزيا إلى 23 شخصا. وقال قائد إدارة اإلطفاء واإلنقاذ بوالية 
أفاد راديو شبكة )تشانيل  "سيالنجور" نورازام خميس - حسبما 
انتشال  تم  إنه   - اإلنجليزية  نشرته  في  السنغافورى  آشيا(  نيوز 

جثتين إضافيتين لصبي وامرأة أول امس السبت.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه رجال اإلنقاذ عملية البحث 
بسبب  الليل  خالل  توقفت  بعدما  أمس،  صباح  المفقودين  عن 

األمطار الغزيرة، حيث مازال 10 أشخاص في عداد المفقودين.
وحوصر 94 شخصا أثناء نومهم في معسكر تخييم غير مرخص 
كيلومترا   50 حوالي  تبعد  جبلية  منطقة  وهي  كالي"  "باتانج  في 
 61 إنقاذ  وجرى  األرضي..  االنهيار  جراء  كوااللمبور  شمال 
شخصا دون أن يصابوا بأذى، من بينهم 3 مواطنون من سنغافورة.
وأمرت إدارة الغابات في عدة واليات بإغالق المعسكرات التي 
طويلة  لمسافات  المشي  مسارات  وكذلك  الخطورة،  عالية  تعتبر 

والقيادة على الطرق الوعرة في أعقاب الكارثة.
وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد أعلن، ليلة أمس 
الجمعة، أن الحكومة ستقدم 10 آالف رينجيت ماليزي كمساعدات 
لعائالت كل شخص لقي مصرعه، بينما سيحصل الناجون على 

ألف رينجيت ماليزي لكل أسرة.



ارتكب االحتالل با�ضتمرار جرائم �ضدها

"تعليم" غزة تنفي
 مزاعم �سهيونية با�ستخدام 
املدار�س يف اأعمال للمقاومة

باستخدام  صهيونية  مزاعم  غزة،  في  والتعليم  التربية  وزارة  نفت 
مدارس في أعمال للمقاومة الفلسطينية، وعّدت تلك المزاعم "محاولة 
بائسة من االحتالل للتنّصل من المسؤولية عن جرائمه التي ارتكبها 

ضّد المنشآت التعليمية.«
قد نشر في وقت سابق صوراً  باسم جيش االحتالل  وكان متحدث 
مدينة  وجنوبي  شرقي  الزيتون  وحي  الشجاعية  حي  في  لمدارس 
أّن المقاومة أقامت في جوارها حفراً إلطالق القذائف  غزة، زاعماً 
الصاروخية، وأّكدت الوزارة، في بيان وّزعته على وسائل اإلعالم، 
الجرائم"، خصوصاً  أّن هذه االدعاءات "مقّدمة الرتكاب مزيد من 
أّن المدارس منشآت مدنية ال بّد من "حمايتها وعدم المّس بها وفق 

القانون الدولي اإلنساني.«
ويُوجب ذلك، بحسب ما أوضحت وزارة التربية والتعليم في غزة، 
على كّل الجهات ذات العالقة، وفي مقّدمتها األمم المتحدة، ومنظمة 
األمم  ومنظمة  )يونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 
المتحدة للطفولة )يونيسف(، التدّخل و"وضع حّد لهذه الهمجية ووقف 

االعتداءات المتكررة على المنشآت التعليمية.«
المواثيق  من  أّي  يراعي  ال  "االحتالل  أّن  إلى  الوزارة  وأشارت 
وسّجله  التعليمية،  للمنشآت  الحماية  توّفر  التي  الدولية  واألعراف 
مثل  فيها،  المجازر  وارتكاب  المدارس  بقصف  حافل  التاريخي 
مجزرته نتيجة قصف مدرسة بحر البقر المصرية في عام .«1970
وذكرت الوزارة: "جرائم االحتالل التي ارتكبها بوحشية ضّد منشآتنا 
ومرافقنا التعليمية، بدءاً من مجزرة مدرسة الفاخورة في عام 2009، 
 ،2014 عدوان  خالل  مباشر  بشكل  مدارس  سبع  بقصف  مروراً 
وصواًل إلى قصفه ثالث مدارس بشكل مباشر خالل عدوانه الصيف 
أّن  علماً  التعليمية"،  المنشآت  بعشرات  الضرر  وإلحاق  الماضي، 
"أيّاً من ادعاءات االحتالل المتعلقة باستخدام المقاومة تلك المدارس 
مدرسة  مدير  أّن  إلى  نفسه،  بيانها  في  الوزارة،  يثبت.«ولفتت  لم 
"معاذ بن جبل" الذي اتهمه االحتالل بتسهيل أعمال للمقاومة من هذه 
المدرسة خالل عدوان ماي 2021، ُعيّن في منصبه في 2022، ولم 

يكن يعمل فيها في عام .2021
وطالبت الوزارة بـ"محاسبة االحتالل على كّل الجرائم التي ارتكبها 
وضمان  الحماية  "توفير  إلى  كذلك  داعية  التعليمية"،  مرافقنا  ضّد 
عدم المّس بهذه المنشآت المدنية المحمية بقوة القانون الدولي، وإلزام 
على  التحريض  عن  بالتوقف  باسمه(  )المتحدثين  وناطقيه  المحتل 

مقّدراتنا التعليمية".

ومداهمات بال�ضفة ومقاومون 

ي�ضتهدفون جنود االحتالل بنابل�س

�سهيدة و20 عملية 
اإطالق نار يف ال�سفة باأ�سبوع

استشهدت طفلة فلسطينية، ونفذ مقاومون 187 عماًل مقاوًما، منها 
20 عملية إطالق نار ضد االحتالل، من 9 إلى 15 ديسمبر 2022 

الجاري.
ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 8 عمليات إلقاء عبوات 
ا  صّدً و16  حجارة،  إلقاء  عملية  و58  حارقة،  وزجاجات  متفجرة 
مركبات  تحطيم  و8  مواجهة،  نقطة  و73  المستوطنين،  العتداءات 
ومعدات عسكرية لالحتالل.واستشهدت الطفلة جنى مجدي زكارنة 
)16 عاًما(، برصاص قناص صهيوني أصابها في رأسها وصدرها، 
خالل وجودها على سطح منزل عائلتها في الحي الشرقي من مدينة 
جنين.وتصدى المقاومون القتحام قوات خاصة من جيش االحتالل 
والقنابل  الرصاص  من  كثيًفا  واباًل  وأطلقوا  بجنين،  الشرقي  للحي 
محلية الصنع، وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين، عن 

خوض اشتباك مع قوة صهيونية خاصة في منطقة البيادر بجنين.
ووثق "معطى" في تقريره عن نوفمبر الماضي استشهاد 20 مواطنا 
العمليات  428 آخرين، وبلغ مجموع  برصاص االحتالل، وإصابة 
نار  إطالق  عملية   80 منهم  مقاوماً،  عماًل   1029 نوفمبر  خالل 
واشتباكا مسلحا مع قوات االحتالل، وقعت 43 عملية منها في جنين.
إلى ذلك أطلق مقاومون فلسطينيون فجر أمس السبت، النار صوب 
االحتالل  قوت  شنت  حين  في  نابلس،  محافظة  في  االحتالل  جنود 

حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة.
واستهدف المقاومون جنود االحتالل المتمركزين عند حاجز حوارة 
جنوب نابلس، بوابل كثيف من الرصاص، في إطار تواصل أعمال 
وابنه  مواطن  أصيب  ذلك،  غضون  في  المحتلة،  بالضفة  المقاومة 
الفلسطينيين في قرية بروين  عقب اعتداء المستوطنين على منازل 
نابلس،  غرب  النمساوي  حي  االحتالل  جنود  نابلس.واقتحم  جنوب 
قبل أن يسلبوا مركبة وتسجيالت مراقبة، عقب مداهمات في المدينة، 
من  عدد  أصيب  بورين.كما  قرية  أطراف  على  سكنية  بناية  طالت 
المواطنين باالختناق منهم أطفال داخل منازلهم، جراء إطالق جيش 
االحتالل قنابل الغاز بكثافة في بلدة عزون شرق قلقيلية، وفي جنين، 
عمور  وهم:  فقوع،  قرية  من  شبان  خمسة  االحتالل  قوات  اعتقلت 
ويوسف  اللوف،  أبو  محمود  وزيد  فريحات،  أمين  ورعد  خضور، 
وليد أبو سالمة، وسلطان جلغوم، وذلك بعد مداهمة ورشة عمل كانوا 

داخلها قرب جدار الفصل العنصري.
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دويل

عمر  الشيخ  األقصى  المسجد  مدير  ووصف 
دعوات  صحافي،  تصريح  في  الكسواني، 
جماعات يهودية متطرفة لهذه االقتحامات بأنها 
كونها  كبير  تصعيد  نذر  معها  وتحمل  خطيرة، 
األٌقصى  العدوان على  من  تشكل مرحلة جديدة 
"على  وأضاف:  ورعايته،  االحتالل  بحماية 
محاوالت  عن  التوقف  ومستوطنيه  االحتالل 
قبل  من  دعماً  يلقى  أن  خاصة  بالمسجد  المس 
وزراء وأعضاء كنيست من اليمين المتطرفون.«

المسيحية  اإلسالمية  الهيئة  دعت  حين،  في 
لنصرة القدس والمقدسات، الفلسطينيين، خاصة 
في مدينة القدس المحتلة، وألراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948، إلى شد الرحال والرباط في 
اليوم األحد، إلفشال  من  المسجد األقصى، بدءاً 
واسعة  اقتحامات  تنفيذ  المستوطنين  مخططات 

للمسجد.
غير  "اقتحامات  من  بيان،  في  الهيئة  وحذرت 
جماعات  لها  دعت  األقصى  للمسجد  مسبوقة 
يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، لمناسبة 
عيد "األنوار" اليهودي، الذي يبدأ اليوم ويستمر 
الحالي«،  الشهر  من  والعشرين  السادس  حتى 
وقالت الهيئة في بيانها، إن "هذه الجماعات بدأت 
منذ األسبوع الماضي بالتحضير لهذه االقتحامات 
والترويج لها من خالل حمالت إعالنية واسعة 
النطاق تدعو فيها صراحة الى إدخال "الشمعدان" 

وإضاءته داخل المسجد األقصى.«
ت�ضاعف عدد مقتحمي امل�ضجد االأق�ضى 6 

مرات خالل 7 اأعوام

وأكدت أن "الجماعات المتطرفة تحاول توظيف 
والتوجهات  االحتالل  دولة  في  السياسي  المناخ 
لتكريس  القادمة  الصهيونية  للحكومة  الفاشية 
برامجها ورؤيتها التهويدية لتغيير الوضع القائم 
وفرض قواعد جديدة تمكنهم بصورة رسمية من 
تلمودية بصورة علنية والدفع قدماً  أداء طقوس 

بمخطط تقسيم المسجد األقصى.«
اإلسالمية  للهيئة  العام  األمين  حمل  جهته،  من 
عبد  حاتم  والمقدسات  القدس  لنصرة  المسيحية 
المسؤولية  كامل  الصهيونية  الحكومة  القادر، 
التي  االقتحامات  لهذه  الخطيرة  التبعات  عن 
اإلسالمية".  وهويته  المسجد  قدسية  تنتهك 
لهؤالء  نسمح  ولن  مسجدنا  عن  "سندافع  وقال: 
من  جديداً  واقعاُ  أمراً  يفرضوا  أن  المتطرفين 
قوات  وحماية  برعاية  للمسجد  تدنيسهم  خالل 
االحتالل«، وحث عبد القادر جموع المقدسيين، 
في  الرباط  إلى  الفلسطيني  الشعب  أبناء  وعموم 

األقصى إلفشال هذه االقتحامات والتصدي لها.
وكانت جماعات الهيكل المتطرفة دعت أنصارها 
األيام  مدى  على  األقصى  المسجد  اقتحام  إلى 
والحاخامية  العبري،  األنوار"  لـ"عيد  الثمانية 
البراق  ساحة  في  الشمعدان  تنصب  الرسمية 
المغاربة  حارة  أرض  على  به  لالحتفال  تمهيداً 

المهدومة.

ما  مع  بالتعاون  الرسمية  الحاخامية  وكانت 
يسمى بـ"صندوق تراث الحائط الغربي" وبلدية 
الثالثاء  صباح  نصبت  قد  القدس  في  االحتالل 
ساحة  في  المركزي  االحتفال  شمعدان  الماضي 
كل  في  شمعاته  إشعال  إلى  ليصار  البراق 
إشعال  أن  الرسمية  الحاخامية  أعلنت  وقد  ليلة، 
الشمعدان سيتم كل يوم في الساعة 4:30 مساء 

بتوقيت القدس.
الرسمية باالحتفال بهذا  الحاخامية  وبينما تكتفي 
بعد  المهدومة  المغاربة  حارة  أرض  على  العيد 
االستيالء عليها بالقوة من الوقف اإلسالمي، فإن 
جماعات الهيكل المتطرفة تسعى ومنذ عام 2017 
إلى تطوير عدوانها خالل هذا العيد ليتحول إلى 
ساحة اإلمام الغزالي أمام باب األسباط مباشرة، 
األسباط  لباب  مالصقاً  الشمعدان  تشعل  بحيث 
داخل  إلى  إشعاله  طقوس  بإدخال  مطالبة  تماماً 

المسجد األقصى.
الرقص  نقل  أنصارها  يتعمد  ذاته  الوقت  في 
مختلف  إلى  العيد  بهذا  واالحتفاالت  والغناء 
أبواب األقصى لياًل، كأبواب السلسلة والغوانمة 
محكمة  كانت  حكم  من  مستفيدين  والقطانين، 
-12-17 في  إياه  منحتهم  قد  "العليا"  االحتالل 
اليهود  بصلوات  بالسماح  ويقضي   2017
األقصى  المسجد  أبواب  على  العلنية  الجماعية 

من الخارج.
الهيئة اإلسالمية المسيحية أيضا لنصرة  ودعت 
القدس والمقدسات المواطنين وخاصة في مدينة 
وشد  االحتشاد  إلى  الفلسطيني  والداخل  القدس 
أي  األقصى لصد  المسجد  إلى  والرباط  الرحال 
بأعداٍد  األقصى  القتحام  للمستوطنين  محاولة 

كبيرٍة وأداء طقوس توراتيٍة في باحاته.
مسبوقة  غير  اجتياحات  من  "الهيئة"،  وحذرت 
رأسها  على  يهودية  جماعات  إليها  دعت 
ما  بمناسبة  غفير"  "بن  المتطرف  اإلرهابي 
الهيئة  وأفادت  اليهودي"،  األنوار  بـ"عيد  يسمى 
الماضي  األسبوع  منذ  بدأت  الجماعات  هذه  أن 
من  لها  والترويج  االقتحامات  لهذه  بالتحضير 

خالل حمالت إعالنية واسعة النطاق تدعو فيها 
صراحة الى إدخال "الشمعدان" وإضاءته داخل 

المسجد األقصى.
تحاول  المتطرفة  الجماعات  أن  الهيئة  وأكدت 
الفاشية  والتوجهات  السياسي  المناخ  توظيف 
برامجها  لتكريس  القادمة  االحتالل  لحكومة 
القائم وفرض  لتغيير الوضع  التهويدية  ورؤيتها 
صلوات  أداء  من  رسميًّا  تمكنهم  جديدة  قواعد 
تلمودية علًنا والدفع قدًما بمخطط تقسيم المسجد 

األقصى.
مسؤولية  االحتالل  حكومة  الهيئة  وحّملت 
هذه  عن  ستنجم  التي  الخطيرة  التداعيات 
االقتحامات وتمكن الجماعات المتطرفة من تنفيذ 
المسجد  قدسية  انتهاك  برامجها ومخططاتها في 
سلطات  الهيئة  وحذرت  اإلسالمية،  وهويته 
بالنار في وقت يشهد  اللعب  االحتالل من مغبة 
ينفجر  قد  شديداً  احتقاًنا  الفلسطيني  الشارع  فيه 

في أي لحظة.
حالة الغليان بال�ضفة توؤثر على اقتحامات 

امل�ضتوطنني لالأق�ضى

لمناهضة  المقدسية  الهيئة  رئيس  قال  حين  في 
القدس  مدينة  واقع  إن  الهدمي:  ناصر  التهويد 
على  يؤثر  والتوتر  بالغليان  المليء  المحتلة 
وأكد  األقصى،  للمسجد  المستوطنين  اقتحامات 
الهدمي، في تصريح صحفي، أنَّ آالف المصلين 
المسجد  في  الماضية  الجمعة  صالة  أدوا  الذين 
وشدد  لالحتالل،  اللهجة  شديدة  رسالة  األقصى 
خالًصا  ملًكا  سيبقى  األقصى  "المسجد  أنَّ  على 
المستوطنين  اقتحامات  تؤثر  ولن  للمسلمين، 
أن  إلى  مشيًرا  هويته"،  تغيير  على  للمسجد 
اليهودية،  األعياد  مع  تتزامن  االقتحامات 
من  المحتلة  الضفة  في  يُجرى  ما  أن  وأضاف 
حالة غليان لها تأثير على اقتحامات المستوطنين 
تؤثر  فيها  األمنية  والحالة  األقصى،  للمسجد 
انتخابات  أن  إلى  ولفت  المقتحمين،  أعداد  على 
من  االحتالل  في  ما  أسوأ  أفرزت  االحتالل 

فاشيين وعنصريين.

قالت حركة "حماس": إّن االقتحامات الواسعة التي تخّطط لها الجماعات 
الصهيونية بغطاء من حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة، للمسجد األقصى 
المبارك بدءاً من اليوم األحد ولثمانية أيام، بذريعة ما يسمى "عيد االنوار/ 
وعامة  الفلسطيني  الشعب  لمشاعر  واستفزاٌز  خطير  تصعيٌد  الحانوكاه"، 

المسلمين.
الكاملة عن  المسؤولية  االحتالل  لها حكومة  بيان  في  "الحركة"،  وحّملت 
تداعيات تلك االقتحامات واالستفزازات المصاحبة لها، وأكدت "حماس" 
أنَّ األقصى ليس وحيداً، وقالت: إن شعبنا سيبقى الدرع الحامي لألقصى 
واالقتحامات  السياسات  تلك  أن  مشددة  الثمن،  كلف  ومهما  الوسائل  بكل 

االحتالل وعصابات  وجه  في  الوطن  امتداد  على  األوضاع  بتفجير  تُنذر 
مستوطنيه .ودعت أهل القدس والضفة والداخل المحتل إلى أوسع حراك 
فيه،  الرباط  وتكثيف  الرحال  شد  عبر  األقصى،  المسجد  عن  للدفاع 
واالحتشاد في كل الساحات، وإشعال نقاط االشتباك مع االحتالل؛ إلفشال 

تلك المخططات وسياسة األمر الواقع بتقسيم األقصى زمانياً ومكانياً.
العربية  الدول  وجامعة  واإلسالمية،  العربية  الدول  "حماس"  وطالبت 
لحماية  ودبلوماسياً  سياسياً  العاجل  بالتحرك  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة 
المسجد األقصى من خطر التهويد، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الذي 

يتقّدم الصفوف في حماية القدس واألقصى قبلة المسلمين األولى.

من اإعداد: حياة �ضرتاح

دعت جماعات يهودية متطرفة لهذه االقتحامات

حتذيرات من ت�سعيد حمتمل مع اقتحام 
امل�ستوطنني امل�سجد الأق�سى اليوم

lهيئة مقد�سية: حالة الغليان بال�سفة توؤثر على اقتحامات امل�ستوطنني
 حّذرت مرجعيات و�ضخ�ضيات دينية ووطنية مقد�ضية، اأم�س حكومة االحتالل من ت�ضعيد حمتمل 

مع اقتحامات اليوم االأحد، لباحات امل�ضجد االأق�ضى مبنا�ضبة ما ي�ضمى بـ"عيد االأنوار".

�ضعبنا �ضيبقى الدرع احلامي لالأق�ضى بكل الو�ضائل

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

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

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

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

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

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

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

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

مكاء الحجاز ويسميه العلماء بمكاء أوربية”. 

فقه املعامالت
اأتبع ال�سيئة احل�سنة متحها

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

هل ذكر ا�سم طائر يف �سورة الأنفال ؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه«. 
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األنباء  وكالة  نشرته  الذي  ذاته  التقرير  في  وجاء 
مليون   48،50 اصل  من  أنه  أول  أمس  الرسمية 
مليون   44،04 يوجد  النقال،  الهاتف  في  مشترك 
ما  أي  والرابع  الثالث  الجيلين  شبكة  في  مشترك 
االجمالي  العدد  من  بالمائة   90،80 نسبة  يمثل 
للمشتركين مقابل 4،46 مليون مشترك في ال"جي 

أس أم" أي ما يمثل 9،20 بالمئة.
النقال  الهاتف  شبكة  في  الولوج  نسبة  وبلغت 
السنة  من  الثالث  الثالثي  خالل  بالمائة   109،94
الجارية مقابل 106،26 خالل نفس الفترة من السنة 
الفارطة ، حسب ذات المصدر.وبخصوص متعاملي 
ب  الصدارة  تحتل  موبيليس  تبقى  النقال،  الهاتف 
20،78 مليون مشترك في شبكات "جي أس أم" و 
الجيل ال3 و الجيل ال4 خالل الثالثي ال3 من سنة 
2022 متبوعة بالمتعامل جيزي )14،99 مليون( 
مشترك(  مليون   12،72  ( أوريدو   المتعامل  ثم 
حسب سلطة الضبط .وقد سجل المتعامل موبيليس 
ارتفاعا في عدد مشتركيه في الجيل ال3 و الجيل 
ال4 ب 20،78 مليون مشترك خالل الثالثي ال3 
من السنة الجارية مقابل 19،97 مليون خالل نفس 
الفترة من السنة الماضية، ويليه المتعامل جيزي ب 
14،99 مليون مشترك خالل الثالثي ال3 من سنة 
في  مشترك  مليون   12،72 ب  أوريدو  و   2022
الجيل ال3 و الجيل الـ 4، وقد أعد هذا التقرير على 
مليون   44،12 عددهم  البالغ  السكان  عدد  أساس 

نسمة في 30 سبتمبر 2022.

 ..ما يقارب 73 باملئة 

من الأ�سر تتوفر على خط هاتفي ثابت

في  االسر  من  بالمئة   73 حوالي  تتوفر  ذلك  إلى 
سبتمبر   30 إلى  ثابت  هاتفي  خط  على  الجزائر 
مقارنة  بالمئة   5 بنسبة  زيادة  بتسجيل  أي   2022
بنفس الفترة من سنة 2021، حسبما اشار اليه آخر 
تقرير لسلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية، 
ثابت  هاتفي  بخط  المزودة  االسر  نسبة  بلغت  فقد 
في الجزائر 72،98 بالمئة إلى 30 سبتمبر 2022 
مقابل 67،95 بالمئة في نفس الفترة من سنة 2021 
أي بزيادة نسبتها 4،94 بالمئة حسب نفس التقرير.
وقد أعد هذا التقرير على اساس نسبة سكان قدرها 
44،12 مليون نسمة وعدد أسر يبلغ 7،35 مليون 
حتى 30 سبتمبر 2022، وتجاوز عدد المشتركين 
مشترك  مليون   5،35 الثابت  الهاتف  شبكات  في 
كان  حين  في   2022 سنة  من  ال3  الثالثي  خالل 
يقدر ب 4،98 مليون مشترك خالل نفس الفترة من 
سنة 2021 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 7،46 بالمئة.
ومن أصل 5،35 مليون مشترك في شبكات الهاتف 
فان  الجارية،  السنة  الثالثي ال3 من  الثابت خالل 
و  مقيمين  مشركين  هم  مشترك  مليون   4،91
سلطة  أوضحت  ،و  مهنيين  مشتركين   449321
للمشتركين  االجمالي  العدد  بين  من  أن  الضبط 
سبتمبر   30 غاية  إلى  الثابت  الهاتف  شبكات  في 
مشتركون  مليون   3،63 فان  الجارية  السنة  من 
في الشبكات السلكية و 1،35 مليون في الشبكات 

.LTE/Wimax الالسلكية الجيل
المشتركين  عدد  تقريبا  تضاعف  فقد  جهته،  ومن 
اذ  المنزل  إلى غاية  البصرية  باأللياف  الشبكة  في 
ارتفع من 601366 زيون في 30 سبتمبر 2021 
السنة  من  سبتمبر   30 في  مشترك   353039 إلى 
فقد  الثابت  الهاتف  في  الولوج  نسبة  أما  الجارية، 
عرفت ارتفاعا ) 0،83 + بالمئة( حيث انتقلت من 
11،32 بالمئة خالل الثالثي ال3 من سنة 2021 
سنة  من  القترة  نفس  خالل  بالمئة   12،15 إلى 
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تمكنت شرطة سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة 
إجرامية تنشط بواليات عدة بالشرق الجزائري، بعد 
أن تورط أفرادها في عمليات تزوير وصفات طبية 
واقتناء كميات هامة من األدوية الخاصة بمرضى 
داء السكري باستعمال بطاقات شفى، تم االستيالء 

عليها، ثم بيعها بعد ذلك بكميات وأثمان هامة.
العملية جاءت حسب بيان إعالمي صدر عن خلية 
معلومات  إثر  أمس  المصالح  ذات  عن  اإلعالم 
تفيد بقيام أشخاص مجهولين بعرض أدوية خاصة 
بمرضى داء السكري للبيع، ما حّمل أفراد الفرقة 
إستعجالية  وتحريات  أبحاث  إطالق  على  الجنائية 
شملت كل الصيدليات مع تحديد تلك التي تقوم على 
هوية  كشف  مع  العصابة،  أفراد  بعض  مستواها 
الخاصة  الشفاء  بطاقة  على  االستيالء  تم  شخص 
به، استصدار وصفات طبية بإسمه، ثم شراء أدوية 
التي  القضية  يبتاعها.وألهمية  لم  أنه  أكد  أنسولين 
تحترف  خطرة  شبكة  بممارسات  تتعلق  أنها  تأكد 
لمرضى  مجانا  الدولة  توفرها  التي  األدوية  بيع 
األنسولين وذلك  السكري ويتعلق األمر بحقن  داء 
الفرقة  تكفلت  باهظة،  وبأثمان  هامة  بكميات 

الجنائية بإطالق تحريات قادها أكفأ المحققين الذي 
الضالعين  بعض  هويات  التعرف على  من  تمكنوا 
المنحدرون من والية سطيف ووالية مجاورة مع 
توقيفهم جميعا، ويتعلق األمر بستة أشخاص رفقة 
فتاة، كانوا ينشط بواليات عدة بالشرق الجزائري، 
حقن  من  وحدة   2325 بحجز  سمحت  العملية 
العالمات و4000 شيحة  لمختلف  األنسولين  دواء 
الدم، كانت  اختبار خاصة بكشف نسبة السكر في 
ألدنى  يفتقر  بفضاء  سليمة  غير  بطرق  محفوظة 
بمعية  بإتالفها  مصالحنا  قامت  الصحية،  الشروط 
إعداد  تم  فقد  المصدر  المختصة.وحسب  المصالح 
جنحة  تهمة  عن  المتورطين  ضد  جزائي  ملف 
الرتكاب  اإلعداد  بغرض  أشرار  جمعية  تكوين 
جنحة، جنحة التزوير في محررات عرفية، جنحة 
استعمال محررات عرفية مزورة، جنحة الحصول 
ومساعدات  االجتماعي  المجال  في  إعفاءات  على 
من هيئة عمومية عن طريق وثائق مزورة وجنحة 
حلوا  الصحة،  لمهن  المشروعة  غير  الممارسة 
بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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كانوا ين�سطون عرب وليات �سرق البالد 

عرب اقتناءها بو�سفات طبية مزورة

رئي�س املجل�س الأعلى للغة 

العربية، �سالح بلعيد:

تعليم العربية 
لغري الناطقني بها فر�صة

 لربط ج�صور احل�صارة

اعتبر رئيس المجلس األعلى للغة العربية، صالح بلعيد، 
"فرصة  يعد  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  أن 
لدى  بلعيد،  وأوضح  الحضارة«،  جسور  لربط  ثمينة 
ساعد،  بن  علي  عمار  الجلفة،  والي  بمعية  حضوره 
العربية  باللغة  للتعريف  دراسي  يوم  أشغال  أول  أمس 
العيون  طب  مستشفى  احتضنه  بها  الناطقين  لغير 
بهذه  الطبية  البعثة  لفائدة  الكوبية   - الجزائرية  للصداقة 
أن  االسبانية،  باللغة  الناطقين  من  الصحية  المؤسسة 
موطنها"،  خارج  االمتداد  الى  "تحتاج  العربية  اللغة 
لربط  ثمينة  بها "فرصة  الناطقين  لغير  تعليمها  معتبرا 
جسور الحضارة«.وعشية االحتفال باليوم العالمي للغة 
العربية المصادف لـ 18 ديسمبر من كل عام، ثمن ذات 
المسؤول خطوة التعريف باللغة العربية لغير الناطقين 
بها، مشيرا إلى أن هذا العمل يمثل خطوة أولى تجمع 
على  العربية  للغة  األعلى  والمجلس  الجامعة  خبرات 
مستوى مستشفى طب العيون بهدف ضمان التفاهم بلغة 
المجلس يسعى من  أن  المرضى.وأضاف  مشتركة مع 
خالل هذه المبادرة إلى "تقديم أرضية معرفية، إلى جانب 
متن لغوي لكل المستويات لفائدة الكوبيين الراغبين في 
بين  التكامل  نحقق  ذلك  ومن خالل  العربية  اللغة  تعلم 
اللغات األممية ونربط جسور الحضارة«.كما أبرز ذات 
المسؤول "فضل اللغة العربية على الغرب عند بلوغها 
األندلس"، الفتا إلى أنه كان هناك "تكامل بين اللغتين 
العربية واإلسبانية وحدث التأثير بين الحضارتين، حيث 
أمدت اللغة العربية نظيرتها اإلسبانية بأكثر من 4000 

كلمة وأسهمت بذلك في غناها اللغوي«.
حياة �سرتاح

اإثر الإطاحة بتاجر لهذه ال�سموم، 

فرقة مكافحة  املخدرات ببجاية:

ا�صرتجاع 02 كلغ
 من الكيف املعالج

التابعة للمصلحة  تمكنت فرقة مكافحة المخدرات 
بجاية  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
من  تتكون  أشرار  بجماعة  اإلطاحة  من  مؤخرا 
قضائيا  مسبوقين  منهما  إثنين  أشخاص  ثالثة 
خاصة  ببجاية  المخدرات  وترويج  بيع  تحترف 
العملية  تفاصيل  أوزالقن وضواحيها.وفي  بمدينة 
إستغالال  جاءت  فإنها  أمس  إعالمي  بيان  حسب 
لمعلومات واردة إلى الفرقة مفادها وجود جماعة 
بمدينة  بالمخدرات  بالمتاجرة  تقوم  إجرامية 
مستعملين  بجاية  مدينة  إلى  وصوال  أوزالقن 
مركبة من نوع قولف سوداء اللون، على إثر هاته 
المعلومات تم إعداد خطة عملياتية محكمة والتنقل 
إلى مدينة أوزالقن، وبعد تحريات معمقة وتكثيف 
عمليات الترصد تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه 
المركبة  متن  على  وهو  المدينة  بمخرج  الرئيسي 
بعدما  المكان وتوقيفه  ليتم مداهمة  الذكر،  السالفة 
بحوزته  كان  كيس  من  والتخلص  الفرار  حاول 
ذلك  إسترجاع  وبعد  المركبة،  نافذة  من  برميه 
الكيس تبين بأنه يحتوى بداخله على 20 صفيحة 
من الكيف المعالج بوزن يقدر بـ 02 كلغ، إستمرارا 
للتحقيق تم تحديد هوية شريك المشتبه فيه األول 
تم  كما  اآلخر،  هو  توقيفه  ليتم  بأوزالقن  والمقيم 
تحديد هوية شريك آخر له ضلع في القضية والمقيم 

بتازمالت والذي يبقى في حالة فرار.
فيهم  المشتبه  ضد  جزائي  ملف  أنجز  وقد  هذا 
معالج(  )كيف  المخدرات  حيازة  قضية  ألجل 
بطريقة  للبيع  وعرضها  توزيعها  نقلها،  شرائها، 
غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، 
الجهات  أمام  تقديمهما  وتم  العود،  المشاركة، 

القضائية المختصة أين صدر ضدهما أمر إيداع.
حياة �سرتاح

الإطاحة ب�صبكة حترتف بيع الأدوية 
التي توفرها الدولة جمانا للمر�صى

موبيلي�س
يكّرم م�صوؤويل وقدماء 

الديوان الوطني للإح�صائيات
االحتفال  فعاليات  الماضي  الخميس  موبيليس  رافق 
الوطني  الديوان  لتأسيس  األربعين  بـــالذكرى 
التكوين  بمركز   ،2022  -1982 لإلحصائيات 
التابع لشركة سونلغاز، الكائن مقّره ببن عكنون في 

الجزائر.
المتعامل  ذات  عن  صدر  إعالمي  بيان  وحسب   
وزارة  إشراف  تحت  تم  الذي  الحدث  هذا  شهد  فقد 
مسؤولي  وبحضور  واإلحصائيات،  الرقمنة 
التي  الكبرى  اإلنجازات  تثمين  القطاع،  وإطارات 
عرفتها اإلحصائيات الجزائرية منذ نشأتها من جمع 
اإلحصائية  المعلومات  ونشر  واستخدام  وتخزين 
الجزائري  والمجتمع  السكان  باالقتصاد،  المتعلّقة 

على المستويين الوطني والمحلّي.
وعلى هامش هذا الحفل، شارك موبيليس في تكريم 
الوطني  الديوان  مسؤولي  وقدماء  سابقين  مسيرين 
لإلحصائيات والموظفين الذين أحيلوا للتقاعد عرفاًنا 
فيها بجهود هؤالء وإسهاماتهم المشهود بها في خدمة 

القطاع وتطويره.
وأشار المصدر إلى أن موبيليس، المتعامل المواطن، 
فخور بمرافقة هذا الحدث، مؤكدا التزامه بالمساهمة 

في تطوير المعلومة اإلحصائية ورقمنة المعرفة.
حياة �سرتاح

غرداية:

الأمن احل�صري الأول ي�صدد 
اخلناق على معتادي الإجرام

تدخالتها  من  بغرداية  الشرطة  مصالح  عززت 
أنواعها، خاصة  بشتى  الجريمة  لمكافحة  الميدانية 
و  العقلية  المؤثرات  و  المخدرات  ترويج  منها 
مؤخراً  تمكن  أين  أوصافها،  بمختلف  السرقات 
من  النيشان  شعبة  بحي  األول  الحضري  األمن 
المخدرات  بترويج  متعلقة  متفرقة  قضايا  معالجة 
الجرح  و  الضرب  السرقة   العقلية،  والمؤثرات 
العمدي، النصب و االحتيال، مع توقيف 15 شخصا 
الجهات  أمام  قدموا  قضائيا،  مطلوبين  بينهم  من 
إعالمي  بيان  حسب  القضايا  القضائية.وتفاصيل 
لذات المصالح أمس تمكنت أفراد األمن الحضري 
األول  من معالجة 05 قضايا متعلقة بحيازة و ترويج 
الحثيثة  التحريات  العقلية،  المؤثرات  و  المخدرات 
لعناصر الضبطية مكنت من توقيف 06 أشخاص و 
حجز 43 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف 
بـ  يقدر  مالي  مبلغ  المخدرات،  من  كمية  األنواع، 
15500 دج من عائدات البيع، ليتم تحويل المشتبه 
فيهم لذات المصلحة الشرطية و اتخاذ اإلجراءات 
األمنية  لإلجراءات  مواصلة  و  الالزمة.  القانونية 
للحد من جرائم السرقات بمختلف أشكالها، تمكنت 
الحضري  باألمن  القضائية  الضبطية  عناصر 
األول من معالجة قضيتين في هذا الشأن، األولى 
سرقة  أجل  من  أشرار  جمعية  تكوين  بخصوص 
استحضار  و  الليل  توافر ظرف  مع  نارية  دراجة 
أما  فيهما،  مشتبه  شخصين  توقيف  مع  مركبة، 
من  السرقة  جنحة  بخصوص  فهي  الثانية  القضية 
داخل مسكن مع توقيف شخص.و في عمليات أمنية 
معالجة قضيتي  المصالح من  ذات  تمكنت  متفرقة 
أبيض  سالح  بواسطة  العمدي  الجرح  و  الضرب 
متبوع بالتهديد و السب، قضية النصب و االحتيال 
مكنت  فيما  فيهم،  مشتبه  أشخاص   04 توقيف  و 
و  للمركبات  اإلدارية  و  األمنية  المراقبة  عمليات 
األشخاص من توقيف شخصين مطلوبين من قبل 

العدالة محل أمرين بالقبض.
القضائية  الضبطية  عناصر  فإن  المصدر  وحسب 
أعدت ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، و تقديمها 

أمام الجهات القضائية.
حياة �سرتاح

خالل الثالثي الثالث من �سنة 2022

ارتفاع بـ 3.65 باملائة يف عدد 
امل�صرتكني يف الهاتف النقال يف اجلزائر

73l باملائة من الأ�صر اجلزائرية تتوفر على خط هاتفي ثابت
بلغ عدد امل�سرتكني يف الهاتف النقال )اجليلني الثالث والرابع( 48،50 مليون م�سرتك 

خالل الثالثي الثالث من �سنة 2022يف اجلزائر مقابل 46،79 مليون م�سرتك خالل 

نف�س الفرتة من �سنة 2021 اأي ما ميثل ارتفاعا يقدر ب 3،65 باملائة ح�سبما اأ�سارت 

اإليه �سلطة �سبط الربيد والت�سالت اللكرتونية يف تقريرها الأخري.
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