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تبقى الجزائر على مر العصور، وفية 
لقضيتها األولى ومتمسكة بمبادئها الشهمة 

المدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في 
االستقالل وإعالن القدس عاصمة أبدية 

لفلسطين، ولعل المواقف الجزائرية 
ومقاربتها الداعمة للقدس والفلسطينيين 
أضحت مرجعا تحتذى به عديد الدول 

المؤمنة بالحرية والداعمة للقضايا العادلة، 
فكل المناسبات والقرارات التي تصدر من 

أرض الجزائر لصالح فلسطين تزيد العرب 
شرفا وتوسع دائرة المتضامنين مع الشعب 

الفلسطيني.
ونحن نحيي منذ أيام ذكرى الرئيس الراحل 

الهواري بومدين، تستوقفنا مبادئ الرجل 
ومواقفه الشجاعة تجاه فلسطين، وهو 

صاحب المقولة الشهيرة الراسخة "نحن مع 
فلسطين ظالمة أو مظلومة"، عبارة توارثتها 

األجيال بعده، فتحولت من  شعار أطلقه 
الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين، 

إلى شعور تجسد في وجدان الجزائريين 
تجاه القضية الفلسطينية وشعبها، فعاد رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم ليمد يده 
لجميع الفصائل الفلسطينية دون إقصاء 
ويعلن عن مبادرة لم الشمل الفلسطيني 

التي القت ترحيبا ونجحت أخيرا في توحيد 
البيت الفلسطيني وإنهاء االنقسام، فكان لقاء 

14 فصيال فلسطينيا بالجزائر وجلوسهم 
على طاولة واحدة إنجازا شهدت كبريات 

العواصم بنجاح، خاصة وأن الفرقة طالت 

لعقود من الزمن.
ويسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

إلى استكمال مسار الصلح بين األشقة 
الفلسطينيين في خطوة يرمي من خاللها 

إلى تقوية الجبهة الداخلية بفلسطين وتوحيد 
الجميع من أجل العمل على أسس متينة 

والتخطيط الجيد السترجاع استقالل فلسطين 
وتحرير القدس الشريف.

ويبقى "إعالن الجزائر" وثيقة ثمينة تجمع كل 
االطراف على ضرورة االلتزام بمضمونها، 
وهو ما دعا إليه أول امس، المشاركون في 

احتفالية الذكرى الـ 58 النطالق الثورة 
الفلسطينية وتأسيس حركة فتح، حيث طالبوا 

من جميع الفصائل الفلسطينية بااللتزام 
بـ"إعالن الجزائر" للم الشمل الفلسطيني 
وتجاوز كل الخالفات، مؤكدين ضرورة 
توحيد العمل والجهد لمواجهة االحتالل 

الصهيوني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبدورهم، يكن الفلسطينيون محبة واحتراما 
خاصا للجزائر، بالنظر لمواقفها الثابتة 

والشهمة، خاصة وأن الجزائر تؤكد دوما 
وقوفها إلى جانب فلسطين دون شروط أو 
مصالح، فقد أشاد أمين سر حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني )فتح( بالجزائر، يوسف 

العابد، بالعالقة األخوية بين فلسطين 
والجزائر الضاربة جذورها في أعماق 

التاريخ، مقدرا دعم الجزائر رئيسا وشعبا 
وحكومة للحقوق الفلسطينية الثابتة والحق 

في العودة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
و عاصمتها القدس الشريف، كما ثّمن 

ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 
عالء الشبلي، مواقف الجزائر قيادة وشعبا 

وإصرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، على لم الشمل الفلسطيني من 

خالل "اعالن الجزائر" إلنهاء االنقسام، 
قائال "نحن اآلن ننتظر تطبيق بنود هذه 

المصالحة التي ينتظرها ليس الشعب 
الفلسطيني فحسب، بل كل الشعوب العربية 
المحبة للسالم من اجل النصر على العدو" 

الصهيوني.
وتواصل الجزائر دعمها ووقوفها مع 

فلسطين، رغم تبعات مواقفها والعداء الذي 
أوجده لها وقوفها في صف الفلسطينيين، 
فعلى الرغم من البعد الجغرافي، غير أن 

الروابط التاريخية واإليمان بصدق القضية 
جعل الجزائر تضع القضية الفلسطينية على 

رأس أولوياتها، فكانت القضية األساسية 
خالل انعقاد القمة العربية على أراضيها، 
وقبلها باشرت مساعي حثيثة لجمع شمل 

اإلخوة الفلسطينيين، إلى جانب تصريحات 
رئيس الجمهورية الجريئة والمشرفة التي 

انتقد من خاللها ما أسماه "الهرولة إلى 
التطبيع" في إشارة إلى تسابق بعض الدول 

العربية على إعالن تطبيعها مع الكيان 
الصهيوني، مشددا على أن الجزائر الوفية 

لمبادئها وإخوانها لن تشارك في هذه 
المهزلة.

ينظم مجلس األمة احتفالية نهاية األسبوع الثالث من يناير الجاري, 
بمناسبة إحياء الذكرى الـ25 لتنصيبه وهذا تحت شعار: "ربع 

قرن في مسار صرح دستوري.. من التقويم الوطني إلى الجزائر 
الجديدة", حسب ما أورده, أمس، بيان لذات الهيئة.

وستشهد هذه الفعاليات إقامة معارض متنوعة, ترمي إلى "تقوية 
العروة الوجدانية بين جيل الثورة واألجيال التي بعده وتحميل هذا 

الصرح المؤسساتي حمولة تاريخية تكرس اإلرث النوفمبري الملقن 
لجيل الحاضر والمستقبل", مثلما أشار إليه البيان، كما ستتضمن هذه 

االحتفالية عرض صور وأرقام "تروي التدرج والتطور التاريخي 
لنشأة مجلس األمة والرصيد االستراتيجي المكتسب في الحفاظ على 

كينونة الدولة وخدمة المصلحة الوطنية العليا", فضال عن إبراز 
المهام التي أضحى يضطلع بها مجلس األمة, اليوم, والتي ثبتها 

دستور الفاتح نوفمبر 2020.
ومن شأن ذلك --يوضح المصدر ذاته-- تمكين الجمهور العريض 

من "االطالع على أهم نشاطات وإسهامات مجلس األمة, التشريعية 
والسياسية والرقابية, ومختلف األنشطة األخرى المتعلقة بالدبلوماسية 

البرلمانية ومرافقتها للدبلوماسية التقليدية, فضال عن النشاطات 
الفكرية وترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية".

وبعد أن ذكر بانقضاء 25 سنة كاملة من "حياة حافلة وثرية لصرح 

دستوري, تم تنصيبه ذات الرابع من شهر يناير 1998", توقف 
البيان عند ظروف إنشاء الغرفة العليا للبرلمان الجزائري, حينما 

"ارتأى المؤسس الدستوري, آنذاك, وفي خضم أحداث عصيبة 
كادت أن تهد أركان الدولة, لوال لطف هللا ولوال تضحيات وجسارة 

بناتها وأبنائها, تبني مبدأ الثنائية البرلمانية", ليتم بذلك إرساء 
مؤسسات جديدة "كانت الغاية منها الحفاظ على كينونة الدولة وحماية 

خاصرة األمة, فكان بذلك مجلس األمة سندا لدولته ودعامة لها". 
وتابع المصدر ذاته مؤكدا بأن إحياء الذكرى الـ25 لتأسيس مجلس 
األمة, والتي تجيء في السياق المستمر للذكرى الثالثة لتأدية رئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليمين الدستورية, تمثل "وقفة لتجديد 

االنخراط في الدفاع عن قضايا األمة".
كما تعتبر هذه الذكرى أيضا -يتابع البيان- "بمثابة محطة نستوقف 
فيها بخشوع وإجالل ونستذكر أرواح من فقدناهم من نساء ورجال 
طيلة مسرى ربع قرن –رحمهم اللهم أجمعين- وهي في اآلن ذاته, 

عرفان يسدى لهم نظير جهودهم وتضحياتهم وإخالصهم, كما 
ألولئك الذين مازالوا يكدون ويجهدون في سبيل اإلتيان بمهامهم 

ومسؤولياتهم", والذين دعاهم إلى "مواصلة المسيرة وإنجاح الجهاد 
األكبر من أجل أن يبقوا في مستوى هذا الصرح الدستوري العتيد".

ع.ط

اإ. �س

مواقف ثابتة، دعم ال م�شروط ومبادرات للم ال�شمل

اجلزائر وفل�سطني ..
وفاء بالعهد والتزام بال�سمود

يعترب دعم اجلزائر الالم�شروط لفل�شطني، منوذجا م�شرفا ومرجعا لعديد الدول املدافعة عن الق�شايا العادلة، بالنظر لثبات 

مواقفها واإ�شرارها على مرافقة الفل�شطينيني يف حربهم �شد ال�شهاينة عرب اإطالق مبادرات للم ال�شمل وتوحيد ال�شفوف تهدف 

من خاللها اإىل تقوية اجلبهة الداخلية وانهام االنق�شام، ف�شال عن العالقات املتينة التي جتمع البلدين واملتجذرة يف التاريخ.

الرئي�س تبون ي�شتقبل رئي�س حركة جمتمع 

ال�شلم ومقري ي�شرح:

"ا�ستفدت كثريا من رئي�س 
اجلمهورية وحري�سون جميعا

 على م�سلحة البالد"
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بمقر الرئاسة، عبد الرزاق 

مقري رئيس حركة مجتمع السلم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي تصريح له على هامش االستقبال، قال رئيس حركة مجتمع السلم إنه 

استفاد كثيرا مما ذكره رئيس الجمهورية خالل اللقاء السيما فيما يتعلق بالملفات 
االقتصادية.

وقال مقري "في لقاء سابق مع رئيس الجمهورية أخيرني ان األبواب مفتوحة 
للحوار والنقاش مع الشخصيات واألحزاب ومع كل من يريد ان تكون هناك 
شراكة عامة في اطار مصلحة البالد.. وقد عبرت للسيد الرئيس عن بعض 

وجهات النظر حول الشأن السياسي واالقتصادي وبعض المالحظات في مختلف 
الملفات".

وفي هذا الصدد أكد رئيس حركة مجتمع السلم " أن اللقاء كان مفتوحا وجرى 
بأريحية كبيرة، وقد  استفدت كثيرا مما ذكره الرئيس فيما يتعلق بمختلف الملفات 

االقتصادية، وقد عبرنا عن العديد من وجهات نظرنا"، ووصف مقري هذا 
االستقبال بـ "السلوك الحضاري" وقال "نحن نثمنها من أجل أن تكون عالقة بين 

المعارضة والسلطات خاصة مع رئاسة الجمهورية". وتابع مقري " مهما كان 
هناك اختالف في اآلراء واألفكار فإننا جميعا حريصون على قوة ومكانة الدولة 

الجزائرية والتعاون من اجل مصلحة البالد".
م. ذ

منح �شالحيات وا�شعة للجماعات املحلية

و�سفة الرئي�س تبون لإزالة 
البريوقراطية وتطوير البالد

ينبغي أن تشكل الجماعات المحلية حلقة قوية في الجزائر الجديدة، بحيث تكمن 
أهمية الواليات والبلديات في البالد في دورها على استقطاب وتحقيق التنمية 

االجتماعية واالقتصادية.
ويصر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قضى جزءا كبيرا من مشواره 
في الجماعات المحلية، على منح هذه األخيرة صالحيات واسعة و كفاءات تكون 

في مستوى التحديات الراهنة، وعليه فإن كافة مناطق البالد مدعوة اليوم ألداء 
دور اقتصادي رئيسي. وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإنه يقع على عاتق الواليات 
التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب، خلق الثروة، إذ لم يعد 
الرئيس يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة، فهو على قناعة 
بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي البد 

أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولت.
وتأتي قوة االستقطاب في الجزائر وتنافسيتها من قدرتها على إشراك الوالة 

والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض االقتصادي للبالد..لذا فقد حان 
الوقت اليوم إلجراء تحول حقيقي على مستوى الوالية لتحقيق أهداف التنمية 
التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات 

المحلية وليس في اإلدارات المركزية، فبفضل جماعات محلية متحررة من ثقل 
البيروقراطية، ستصبح البالد حتما أكثر استقطابا وازدهارا وقوة.

ع.ط

ا�شتعر�شا �شبل تعزيز التعاون الق�شائي

 والقانوين بني البلدين

طبي ي�ستقبل �سفري الإمارات 
العربية املتحدة باجلزائر

 
استقبل وزير العدل حافظ األختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، سفير دولة 

اإلمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف سباع آل علي، حيث تم 
استعراض واقع العالقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين 

البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته أن"اللقاء الذي جاء بطلب من السفير اإلماراتي, تناول 

واقع العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت, السيما في المجال 
القضائي والقانوني وسبل تعزيزه وكذا تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم 

مصلحة البلدين.”
ق. و

املجل�س ال�شعبي الوطني: 

جل�سة عامة اليوم لطرح اأ�سئلة �سفوية 
على عدد من اأع�ساء احلكومة

يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية 
على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وستخص األسئلة 
الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة )25 سؤاال( قطاعات الطاقة والمناجم, التعليم 

العالي والبحث العلمي, السياحة والصناعة التقليدية, الصحة, وقطاع العمل 
والتشغيل والضمان االجتماعي, حسب ذات البيان.

ع.ط

حتت �شعار ربع قرن يف م�شار �شرح د�شتوري.

جمل�س الأمة يحيي الذكرى الـ 25 لتن�سيبه



وألن قوة الدول تقاس باقتصادها، فقد 
وضعت السلطات العليا في البلد نصب 

عينها، إصالح التشريعات والقوانين المتعلقة 
بالمنظومة االقتصادية، وهي المسألة التي 

تعد أولوية لتحسين مناخ االعمال واستقطاب 
االستثمارات األجنبية، وفي هذا الصدد 

سارعت الحكومة قبل نهاية السنة الماضية 
إلصدار قانون جديد لالستثمار.

وسعت الحكومة من خالل هذا القانون 
لوضع أسس تشريعية واضحة ومتينة فيما 

يتعلق باالستثمار، حيث قدم هذا القانون 
الجديد ضمانات للمستثمرين األجانب بشأن 
استقرار المنظومة التشريعية المتعبقة بهذا 
الشأن، األمر الذي كان له انعكاس إيجابي 

على مناخ األعمال في بالدنا في الفترة 
األخيرة من خالل ابداء العديد من الشركات 

األجنبية رغبتها في االستثمار ببالدنا.
وعلى هذا األساس، ينتظر أن تكون السنة 

الجارية بداية النطالقة فعلية القتصاد 
حقيقي بعيدا عن ريع النفط، وذلك في 

ظل وجود إرادة سياسية من لدن السلطات 
العليا في البالد، على راسها رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون الذي باشر 
جملة من اإلصالحات الهيكلية خالل 
السنوات الثالثة األخيرة، والتي تشير 

المعطيات أن تتوج في سنة 2023 بقطف 
ثمار هذه اإلصالحات بعد استكمال البناء 

المؤسساتي.
ويبدو أنه من جملة الرهانات التي 

رفعتها الحكومة تنويع الصادرات خارج 
المحروقات، وهو حجر الزاوية في التوجه 

االقتصادي الحالي، من خالل تشجيع 
المناولة ورفع نسبة االدماج في نحالف 
الصناعات، باإلضافة الى مسألة أخرى 

أساسية تتعلق بتشجيع المؤسسات الصغيرة 

والمبتكرة، حيث من شأن هذه األخيرة 
ان تكون رافدا حقيقيا لالقتصاد الوطني 
في المرحلة المقبلة بالنظر الى نجاعته 

االقتصادية الكبيرة.
ومن المنتظر أن تشهد خالل هذه السنة 

انضمام الجزائر الى مجموعة "البريكس"، 
والذي يشمل كبريات االقتصادات 

النامية في العالم " البرازيل، روسيا، 
الهند، الصين وجنوب افريقيا"، لتكون 

الجزائر سابع دولة تنضم الى هذا التكتل 
االقتصادي العالمي، وهو مؤشر على أن 
الجزائر في االتجاه الصحيح بخصوص 
النهوض بالواقع االقتصادي، وما يعزز 

هذا التوجه الخيارات االقتصادية الكبرى 
للدولة الجزائرية التي تنبني على تحليل 

الواقع واستشراف الغد.
إن ترحيب جل الدول المنضوية تحت هذا 

التكتل االقتصادي بانضمام الجزائر لـ 
"البريكس"، ليس "مجاملة" للجزائر، وانما 
ينطلق من مقومات ومؤهالت الجزائر كبلد 

محوري وذو إمكانيات اقتصادية كبيرة، 
ففضال عن موقعها االستراتيجي، من شأن 
هذا االنضمام أن يعزز مكانة هذه المنظمة 

االقتصادية في الفضاء الدولي، وذلك 
في ظل التحوالت الحيواستراتيجية التي 

يشهدها العالم.
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تنويع ال�ضادرات والإن�ضمام اإىل "الربيك�س"

اجلزائر ترفع �صقف الطموح االقت�صادي
تتجه اجلزائر نحو تعزيز موقعها كبلد حموري قاريا واإقليميا، اإذ من املرتقب ان ت�ضهد �ضنة 2023 

العديد من املكا�ضب القت�ضادية، يف ظل املوؤ�ضرات الإيجابية التي حملها قانون املالية لل�ضنة اجلارية،

 يف وقت رفعت اجلزائر �ضقف الطموح عاليا من خالل اإعالنها الن�ضمام اىل جمموعة "الربيك�س".

جميد. ذ

العملية �ضمحت بو�ضع منتجات ال�ضركة 

اجلزائرية يف ال�ضوق الأوروبية

امل�صيلة يف 2022..

�صنة ت�صدير مكونات 

التوربينات الغازية والبخارية
تميزت سنة 2022 بوالية المسيلة بتجسيد عديد 

العمليات التصديرية لشفرات قطع الغيار للتوربينات 
الغازية والبخارية المصنعة من طرف الشركة الجزائرية 
للصناعات الكهربائية والغازية، وحدة الصيانة والتصنيع 

لقطع الغيار لوالية المسيلة نحو هولندا.
وتعتبر هذه الطلبيات التي تم تجسيدها خالل سنة 2022 
) ثالث طلبيات منذ سنة 2021( فرصة سمحت بوضع 
منتج الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية 
في السوق االوروبية السيما و أن منتجات ذات الشركة 

تتوافق مع المعايير المطلوبة من طرف هذه السوق. 
وأكدت مديرية التجارة و ترقية الصادرات بأن شهادة 
المطابقة مع متطلبات السوق االوروبية قد تم منحها 
للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية.

وأوضحت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و 
الغازية بأن المعدات الموجهة للتصدير تقلل انبعاثات 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري, الفتة الى أن هذه 
المعدات تعمل باستخدام الغاز الطبيعي.وقد ساهمت 

صادرات الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و 
الغازية نحو هولندا بمضاعفة الجهود لتوسعة صادراتها 

باتجاه أسواق أخرى في العالم.
وأكد مدير الوحدة، حسين حاج عروسي، بأن األمر يتعلق 

بتلبية طلبيتين خالل سنة 2022 و 3 طلبيات في سنة 
2021 من أصل 18 طلبية لتصدير شفرات للتوربينات 
الغازية  و البخارية التزمت المؤسسة بتوريدها للمجمع 

الهولندي، مضيفا بأنه يتم حاليا التجهيز ل 12 طلبية من 
هذا النوع من قطع الغيار.

وأوضح حاج عروسي بأن الوحدة التابعة للشركة 
الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية "تعمل من 

أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة الهولندية و ذلك وفقا 
لالتفاقية المبرمة بين الشركتين في 20 أبريل 2017 من 
خالل تسخير امكانيات مادية و بشرية الزمة لتصنيع هذه 
النوع من قطع الغيار". وذكر من جهته، الرئيس المدير 
العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، في وقت سابق بأن 
هذه الصفقة تندرج ضمن سياسة المجمع في االندماج 

الصناعي الوطني و التقليل من االستيراد و تنويع مصادر 
العملة الصعبة.

ويبقى مجمع سونلغاز من خالل المؤسسات االنتاجية 
التابعة له "حريصا على توسيع دائرة التصدير نحو 

عدد من البلدان و ذلك في سنتي 2022 و 2023 ", 
حسب ذات المسؤول الذي لفت الى أن قطع الغيار هذه 

قد تم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات، مضيفا بأن 
قطع الغيار المنتجة في وحدة المسيلة "تتوافق مع معايير 
التصنيع العالمية". ويضم برنامج لتسليم متعدد السنوات 

لطلبيات أخرى تدخل في اطار اتفاق الشراكة بين الشركة 
الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية وجينيرال 

اليكتريك الهولندية قد يصل الى حجم سنوي يقدر ب 25 
مليون دوالر، حسبما أكدته مصالح المديرية الوالئية 

للتجارة و ترقية الصادرات.
وتعمل وحدة المسيلة على توسيع مجال صادراتها باتجاه 

بلدان افريقية و أوروبية و أمريكية نظرا لخبرتها المكتسبة 
في مجال صناعة التوربينات و قطع غيارها منذ 1990 ، 
حسبما أكدته مصالح الوالية. وأوضحت ذات المصالح بأن 

قيمة صادرات الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية 
و الغازية تمثل "70 بالمائة من مجموع صادرات والية 

المسيلة".
وذكر من جهته، رئيس المجلس التنفيذي المحلي،  دعم 

السلطات المحلية و مرافقتها للمؤسسات العمومية و 
الخاصة من أجل تطويرها وتنويع منتجاتها وولوجها 
السوق العالمية، مشيرا في ذات الصدد الى قيام وحدة 
المسيلة بعمليات تصدير عديدة.وباإلضافة الى التأثير 
االيجابي على االقتصاد الوطني، فان هذه الصادرات 

لشفرات التوربينات الغازية و البخارية تساهم في وضع 
منتجات الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و 

الغازية في السوق العالمية .
ر.ن

ترأس الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا 
للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي للقانون المتعلق 
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال 

واالتجار غير المشروعين بها، وتقديم عروض تخص عدة 
قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير االول.

 ويهدف مشروع هذا النص إلى توطيد االستراتيجية الوطنية 
في هذا المجال وتعزيز التدابير العالجية وكذا حماية الضحايا 
والتكفل بهم، السيما من خالل إقرار حماية خاصة للصيادلة 

وتشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية التي تطبق على مرتكبي 
الجرائم المتعلقة باالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
أما فيما يخص التحضيرات لشهر رمضان المعظم لسنة 

1444هـ/2023م، فقد استمعت الحكومة لعرض مشترك 
للسيدة والسادة الوزراء المكلفون بقطاعات التجارة والداخلية 
والطاقة والتضامن الوطني والفالحة والري والصيد البحري 

وكذا البريد، حول التحضيرات لشهر رمضان المعظم.
وقد سلط هذا العرض الضوء على التدابير المتخذة والترتيبات 
المعتمدة من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية والفالحية بأسعار 

معقولة والتموين المنتظم للسوق. وكذا تكييف تنظيم األسواق 
ومراقبتها قصد االستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين 

خالل هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة، باإلضافة 
إلى السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق 

العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن، السيما ما 
تعلق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها.

وفي مجال الطاقة، قدم وزير الطاقة والمناجم عرضا يتضمن 
وضع استراتيجية حول المزج الطاقوي. وفي هذا اإلطار، 

ومن أجل مواكبة التحوالت التي تشهدها الساحة العالمية في 

مجال الطاقة وكذا االضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة 
سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة، 
وضمان األمن واالنتقال الطاقويين بما يتماشى مع متطلبات 

التنمية االقتصادية من جهة أخرى، فقد شرعت الدولة في عملية 
تفكير معمق حول كافة عوامل إدراج المزج الطاقوي في النظام 
الطاقوي الوطني. ويهدف هذا المسعى إلى المساهمة في التنويع 
الطاقوي للبالد والمحافظة على الموارد التقليدية غير المتجددة 

وتمكين الجزائر من الولوج إلى التكنولوجيات المتطورة من 
أجل ضمان األمن الطاقوي للبالد على المدى الطويل.

وأخيرا، وفي مجال الفالحة، قدم كل من وزير الصناعة ووزير 
الفالحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات 
عرضين مشتركين حول: )1( نتائج عملية إحصاء إنتاج 

الحبوب والبقول الجافة، )2( ونتائج عملية إحصاء قدرات 
تخزين المواد الغذائية.وبهذا الشأن، تم تقديم عرض تقييمي 
حول اختتام حملة الحصاد والدرس 2021 /2022 وحول 

إنتاج البقول الجافة وكذا حول قدرات تخزين المواد الغذائية. 
ويرمي تقييم عمليات اإلحصاء هذه إلى التوفر على خارطة 

لقدرات اإلنتاج الوطنية وتخزين المواد الغذائية، تندرج 
في إطار االستراتيجية الخاصة بتطوير الفروع الفالحية 

االستراتيجية.
وعليه، سيسمح هذا التقييم بالتحقق من النتائج المحرزة في 
مجال تنفيذ األعمال والبرامج الموجهة لتعزيز قواعد األمن 
الغذائي، السيما ما تعلق منها بتوسيع المساحات الزراعية 

وتحسين مردوديتها، من أجل تعزيز التموين المنتظم للسوق 
الوطنية بالمواد الغذائية واسعة االستهالك وتقليص الواردات".

عزيز طواهر

اجتماع احلكومة يدر�ص م�ضروع قانون ويقدم عرو�ضا تخ�ص عدة قطاعات

احلكومة ت�صهر �صيف احلجاج على جتار املخدرات



 استعرضت المديرية االجراءات الجبائية 
الواردة في القانون والموزعة على أربعة 
أقسام وهي "تبسيط و مواءمة االجراءات 
الجبائية" و"تشجيع االستثمار" و "تعبئة 

الموارد" و "مكافحة الغش الجبائي".
فبخصوص تسهيل اإلجراءات الجبائية نص 
القانون على تطبيق اإلخضاع على الهامش 

بدل رقم األعمال، بعنوان الضريبة الجزافية 
الوحيدة، المنتجات ذات االستهالك الواسع 

المحددة هوامشها وأسعارها عن طريق 
التنظيم.

أما عن إعادة دفع االقتطاعات من المصدر 
للمرتبات واألجور والمنح والريوع الخاصة 

بالمكلفين بالضريبة ضمن النظام المبسط 
للمهن غير التجارية فيلزم القانون المكلفين 
بالضريبة الذين يقومون بإجراء اقتطاعات 

من المصدر بإعادة دفع هذه االقتطاعات 
فصليا. وبموجب قانون المالية يمنح 

أصحاب المهن غير التجارية الخاضعين 
لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إمكانية 

اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير 
التجارية وفق ما جاء في بيان المديرية 

العامة للضرائب التي لفتت الى ادراج الرفع 
من السقف القابل لخصم األعباء المدفوعة 
نقدا من 300.000 دج إلى مليون دج و 
كذا قبول خصم األعباء التي يتم تسديدها 

عن طريق الدفع في حساب بنكي في تحديد 
النتيجة الجبائية، باإلضافة إلي غيرها من 

وسائل الدفع المقبولة.
وتم كذلك رفع السقف القابل لخصم الرسم 

على القيمة المضافة الخاصة بالفواتير 
المدفوعة نقدا من 100.000 إلى 1 مليون 
دج عالوة على منح حق الخصم عندما يتم 

تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع في 
حساب بنكي. وفي السياق ذاته وبخصوص 
المداخيل الناتجة عن ايجار الملكيات المبنية 

وغير المبنية فجرى رفع سقف هذه المداخيل 
المعنية بالخضوع للمعدل المؤقت للضريبة 

والمحدد ب 7 بالمائة من 600.000 
دج إلى 8ر1 مليون دج. وبعنوان تعديل 
االلتزامات التصريحية فيما يخص الرسم 

على اإلقامة يدرج القانون اعادة دفع الرسم 
على اإلقامة المحصل شهريا من طرف 

المؤسسة الفندقية بواسطة جدول اإلشعار 
بالدفع في أجل ال يتعدى 20 من الشهر الذي 

يلي شهر تحصيلها على مستوى قباضة 
الضرائب حسب البيان.

من جهة أخرى نص قانون المالية على 
استثناء السيارات الخاصة ذات تسعة مقاعد 
وتمتلكها المؤسسات من مجال تطبيق الرسم 

السنوي على المركبات حسب مديرية 
الضرائب.وقصد تقليص آجال معالجة ملفات 

المنازعات الجبائية وتجسيد عدم تمركز 
القرارات نص قانون المالية على الرفع من 

عتبة اختصاص رؤساء مراكز الضرائب إلى 
70 مليون دينار ورؤساء المراكز الجوارية 

إلى 30 مليون دج من أجل إصدار القرارات 
النزاعية عوضا عن مديري الضرائب 

بالوالية.
وجرى كذلك اقرار إمكانية تفويض إمضاء 
مدير كبريات المؤسسات والمدير الوالئي 

للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس 
المركز الجواري للضرائب لفائدة األعوان 

الموضوعين تحت سلطتهم، بخصوص 
الحاالت المؤهلة إلجراء التخفيض التلقائي.

وبموجب المادة 45 من قانون المالية تم 
تخفيض مقدار المبلغ الواجب دفعه لالستفادة 

من التأجيل القانوني للدفع من 30 بالمائة الى 
20 بالمائة.

إعفاءات جبائية جديدة لتعاونيات 
الصيد و تربية المائيات 

وبخصوص تشجيع االستثمار تستفيد من 
االعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 
بشكل دائم تعاونيات الصيد البحري وتربية 

المائيات واتحاداتها المستفيدة من اعتماد 
تسلمه مصالح الوزارة الوصية قصد تشجيع 

إنشاءها فيما تعفى مؤقتا ولمدة 5 سنوات 
األرباح الناتجة عن اإليداع في حسابات 

االستثمار والمحققة في إطار العمليات البنكية 
التابعة للصيرفة اإلسالمية موازاة مع تخفيف 
تدابير المتعلقة بإعادة استثمار المزايا الجبائية 

الممنوحة في إطار أنظمة دعم االستثمار 
حسب قانون المالية.

ونص القانون في ذات االطار على إعادة 
استثمار 30 بالمائة من األرباح المقابلة 

لإلعفاءات أو التخفيضات الممنوحة وخصم 
المبلغ الواجب إعادة استثماره من الربح 

القابل للتوزيع للسنة المعنية في حدود 30 
بالمائة من هذا األخير وإعادة االستثمار 

في غضون أربعة )04( سنوات، كما يحدد 
النص أشكال إعادة االستثمار على غرار 

اقتناء األصول المادية أو المعنوية وسندات 

التوظيف وشراء األسهم أو الحصص 
االجتماعية أو األوراق المالية المماثلة 
شريطة التحرير الكامل لمبلغ االمتياز 

الواجب إعادة استثماره وكذا المساهمة في 
رأس مال مؤسسة حاملة لعالمة "مؤسسة 

ناشئة" أو "مؤسسة حاضنة".
ولتشجيع البحث وتطوير المؤسسات أدرج 

القانون مراجعة السقف من 100 مليون 
الى 200 مليون دج لخصم النتيجة الجبائية 

للنفقات المستثمرة في إطار البحث والتطوير 
ومنح نفس االمتياز الجبائي على النفقات في 

إطار برامج االبتكار مع المؤسسات الحاصلة 
على عالمة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة 

أعمال.
من جهة ثانية أسس قانون المالية نظام 

جبائي خاص ألنشطة المقاول الذاتي حيث 
يتم إخضاع األنشطة الممارسة ضمن النظام 

القانوني الخاص بهذه الفئة إلى الضريبة 
الجزافية الوحيدة ب5 بالمائة وأن ال يتعدى 

رقم األعمال السنوي 5 ماليين دج، كما 
تم -بموجب تعبئة الموارد- رفع مبلغ الحد 
األعلى لحقوق الطابع للمخالصة المطبقة 

على مختلف السندات )مثال: الفاتورة( 
المدفوعة نقدا من 2.500 دج إلى 10.000 
دج  وكذا إخضاع السجائر اإللكترونية للرسم 

الداخلي على االستهالك بمعدل 40 بالمائة.
ونص قانون المالية في اطار مكافحة الغش 
الجبائي على توسيع مجال إجراء التحقيق 
حول الوضعية الجبائية الشاملة للضريبة 

على الثروة حيث سيتم إجراء عملية الرقابة 
في مجال التحقيق المعمق للوضعية الجبائية  

على الضريبة على الدخل والضريبة على 
الثروة في آن واحد. وبشأن ممارسة حق 
االسترداد في حالة سحب المزايا الجبائية 

جاء في القانون أن احتساب اجل االسترداد 
يسري اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب 

من طرف السلطة اإلدارية المختصة وفق 
بيان المديرية.

عزيز.ط
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�شدد على اأهمية التكفل باإنتاج 

الأن�شولني واأدوية عالج ال�شرطان

عون يدعو اإىل بذل املزيد 
من اجلهود يف الإنتاج املحلي 

للأدوية احليوية
قام وزير الصناعة الصيدالنية, علي عون أول أمس 

بالجزائر العاصمة بزيارة عمل على مستوى عدة 
وحدات إنتاج بسيدي عبد هللا، دعا خاللها المتعاملين 
إلى بذل المزيد من الجهود في مجال اإلنتاج المحلي 

لألدوية الحيوية ال سيما األنسولين وأدوية عالج 
السرطان.

ر.ن
وقد بدأ الوزير, الذي كان مرفوقا بوالي الجزائر العاصمة 

عبد النور رابحي, زيارته على مستوى مجمع التصنيع 
"سانوفي"، حيث دعا القائمين على هذا الموقع إلى "تسريع 
إطالق إنتاج األنسولين" حتى لو كان ذلك يدويا في انتظار 
مكننة المسار. وصرح عون أنه "يمكن" أن يراجع برنامج 

استيراد أنسولين "سانوفي" إذا لم يلتزم هذا المخبر على 
المدى المتوسط بإنتاجه في الجزائر", محذرا من أن 

"الوضعية المريحة الستيراد األنسولين" التي يتمتع بها 
سانوفي "لن يطول أمدها"؟، كما دعا الوزير مسؤولي 

"سانوفي" لتوسيع الئحة منتجاتهم المصنعة في الجزائر 
إلدماج بعض االنواع التي تنتج في الوحدات االخرى 

خارج البالد، وتستوردها حاليا للجزائر.
وكانت المحطة الثانية لزيارة عون، مصنع لمخبر "ميدي 

فارما الدولي"، فرع للمجمع الصيدلي االردني "دار 
الدواء"، حيث اعلن ان اجتماعا سيعقد خالل الثالثي الثاني 

من سنة 2023 بين وزارة الصناعة الصيدالنية وكل 
المخابر العربية الناشطة في الجزائر وهذا قصد اعداد 
خريطة طريق  لتطوير التعاون بين الجزائر وهؤالء 

المتعاملين. واعلن الوزير، ردا على سؤال يخص عدم 
توفر االدوية المعالجة للسرطان في االسواق خالل لقاء 

صحفي على هامش هذه الزيارة، ان "االدوية التي تعرف 
تذبذبا في االسواق اليوم ال تتجاوز خمسة ادوية"، مؤكدا 

ان "حصص من هذه المنتجات متواجدة على مستوى 
المطار".

 الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدالنية ستوقع 
اتفاقية مع كلية الصيدلة

قام الوزير بتفقد مصنع المخبر الجزائري-التركي عبدي 
ابراهيم ريميد فارما ليتنقل بعدها لمخابر الكندي فرع م.س 
فارما. وخالل ندوة صحفية دعا الوزير المسؤولين عن هذا 
المخبر الى تسريع الوتيرة من اجل اطالق في اقرب وقت 

مشروع النتاج األدوية المعالجة للسرطان.
وأوضح مدير مركب الكندي, إبراهيم بن يوسف أن 

تجسيد هذا المشروع الذي من المتوقع أن ينطلق إنتاجه 
في 2024 "متوقف على آجال تسليم التجهيزات", مضيفا 
أن "المتعامل يبذل مجهودات مع ممونيه قصد تقليصها". 
وبهذه المناسبة أعلن عون عن التوقيع قريبا على اتفاقية 

بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية و كلية الصيدلة قصد 
إعداد حل كفيل بتقليص مدة دراسة ملفات تسجيل األدوية.

وأضاف أن الهدف يكمن, برأيه, في "القضاء في حدود 
السداسي األول 2023 على مشكلة نحو 300 إلى 400 

ملف تسجيل عالق على مستوى الوكالة الوطنية للمواد 
الصيدالنية مع رفع قدرات معالجتها من قبل الوكالة". 

استالم مركز البحث والتطوير الجديد لصيدال 
شهر سبتمبر

وكانت المحطة الخامسة من الزيارة تتمثل في مصنع 
المخبر االردني "حكمة", حيث دعا مسؤولي المخبر 

الى رفع التحفظات التي ابدتها مديرية االنتاج بالوزارة 
بخصوص وحدة انتاج سطاوالي في اقرب اآلجال، كما 

القى الوزير اللوم على هؤالء المسؤولين "بخصوص عدم 
احترامهم اللتزاماتهم التي تخص تسليم المنتجات الموجهة 

لطب االورام", داعيا ضرورة تسوية هذا الوضع في اقرب 
اآلجال نظرا لخطورته".

وبهذه المناسبة, قام عون بإطالق مشروع حكمة إلنجاز 
مصنع جديد إلنتاج االدوية بمحاذاة وحدتها الرئيسية 

و التي من المنتظر ان يتم استالمه في غضون سنتين. 
وألح الوزير في هذا السياق على احترام المخابر آلجال 
انجاز مشاريعهم، مذكرا انه "سيتم تقييمهم" بشأن هذه 

النقطة. وكانت المحطة االخيرة في زيارة الوزير المركز 
الجديد للبحث و التطوير لصيدال، و الذي "بلغت نسبة 

أشغال االنجاز به 65 بالمائة"، حسب شروحات مسؤول 
المشروع الذي أكد ان "هذا المركز سيتم استالمه في 

سبتمبر 2023". وأعطى عون تعليمات بأن يتم اطالق 
"التكوين و التوظيف و اقتناء التجهيزات ابتداء من اآلن"، 

داعيا إطارات صيدال الى االقتراب من الوكالة الوطنية 
للمواد الصيدالنية من أجل تكوين فرقهم.

بهدف دعم ال�شتثمار ومكافحة الغ�ش ال�شريبي وتعبئة املوارد

هذه هي اأهم التدابري والجراءات ال�ضريبية املقررة يف 2023
ت�شمن قانون املالية ل�شنة 2023 جملة من التدابري ال�شريبية الرامية اأ�شا�شا اىل دعم ال�شتثمار وتب�شيط الجراءات 

اجلبائية وتعبئة املوارد ومكافحة الغ�ش ال�شريبي، وفق ما جاء يف بيان للمديرية العامة لل�شرائب.

على اإثر تداول مقطع فيديو عرب من�شات التوا�شل الجتماعي 

تو�ضيح هام حول فيديو ال�ضرطي املطرود من ال�ضكن
أصدرت المديرية العامة لألمن الوطني بيانا توضيحيا على إثر 

تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل االجتماعي، سهرة 
االثنين2  جانفي 2023، كشفت فيه بأن ” مصالح المفتشية 

الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة، صاحبة االختصاص، باشرت 
تحقيقا إداريا حول تصريحات الشرطي صاحب هذا الفيديو.” 

وجاء في البيان : “من خالل التحقيق المنجز اتضح أن المعني 
باألمر، عون شرطة تابع ألمن دائرة سيدي عيسى )أمن 

والية المسيلة(، قد استفاد في شهر ديسمبر 2022 من عقار 
بمنطقة عمرانية بوسط مدينة سيدي عيسى باإلضافة إلى دعم 

مالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتكفل بمستخدمي األمن 

الوطني بالتنسيق مع السلطات المحلية.”
وأفاد البيان “أن المعني يُعد وريثا لسكن عائلي الئق يتواجد 
بوسط المدينة، وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد 
عملية االخالء، التي باشرتها المصالح المعنية يوم الخميس 
29 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحا.”وشددت 

المديرية العامة لألمن الوطني بأنها تتحفظ على نشر الممتلكات 
الخاصة بعائلة المعني حفاظا على الحياة الخاصة، إال أنها 

ستباشر االجراءات الالزمة للحد من هذه التصرفات المعزولة 
والالمسوؤلة.

رن



اإلذاعة  القناة  أمواج  على  له  تصريحات  في 
 3 اعتماد  حتمية  إلى  بوديسة  نّوه  األولى 
خطوات أساسية على أهبة القادم، وهي: اإلنتاج 
الغذائي،  األمن  ضمان  العالمية،  بالمواصفات 
في  ُصنع  عالمة  لتثمين  الواردات،  ومراقبة 
تأكيد  ترّقب  المسؤول،  ذات  وأبرز  الجزائر"، 

في  الجزائرية  االعتماد  بهيئة  الدولي  االعتراف 
غزو  مسار  سيعّجل  نحو  على  القادم،  فيفري 
دقلة  مثل  العالمية  لألسواق  الوطنية  المنتجات 
نور وزيت الزيتون وغيرهما، واستطرد: "نحن 
الزراعة  وزارات  من  العالمات  قوائم  ننتظر 

والتجارة والصناعة".

ورّكز بوديسة على أنّه ال يتم تفعيل أي حركية 
تنموية دون االتكاء على معيار الجودة، مضيًفا: 
إيجابًيا  حافًزا  صار  الجديد  االستثمار  "قانون 
مدير  وأوعز  التأخيرات".  تجاوز  من  يمّكن 
بهرم  الوفاء  أّن  لالعتماد  الجزائرية  الهيئة 
الجودة سيمّكن من لعب الدور المنتظر ومرافقة 
من  بّد  ال  أنّه  شارًحا  الجزائر،  في  التنمية 
ينافس  كي  الجزائري  للمنتوج  القاعدة  تحضير 
يستجيب  بحيث  المطابقة  يتطلب  وذاك  نظرائه، 
أنّه  على  ذاته  المتحدث  وألّح  العالمية.  للمعايير 
القطاعات،  كل  في  الجودة  ثقافة  تعميم  ينبغي 
راهنا  "نعيش  بقوله:  القادم،  باألفق  تفاؤاًل  مبدًيا 
والمؤسسات  الوزارات  وعي  مع  إيجابية  أكثر 
واقترح  الجودة".  برهان  والخاصة  العمومية 
ومراجعة  خماسي  عمل  برنامج  تحديد  بوديسة 
للحصول  األوروبيين  مع  االتفاقيات  من  كثير 
هرم  أّن  على  التأكيد  مجّدًدا  أحسن،  نتائج  على 
الجودة هو من يحمي ويرقي المنتجات الوطنية. 
معتمدة  هيئة   135 وجود  عن  بوديسة  وكشف 
في  يكمن  الهدف  أّن  إلى  مشيًرا  الجزائر،  في 
"نتطلع  وأضاف:   ،240 إلى  الهيئات  تلك  رفع 
في  وتسليمه  الجودة  دار  مشروع  تجسيد  إلى 
استيراد  موعد  اقتراب  وبشأن  اآلجال".  أقرب 
المسؤول  رأى  سنوات،   3 من  ألقل  السيارات 
الجزائرية  المخابر  لتأهيل  الوقت  أنّه حان  نفسه 
حتى تنخرط في سياسة مراقبة ومرافقة السياسة 
إلى  بوديسة  وانتهى  الجزائر.  في  الميكانيكية 
التشديد على استعداد الهيئة لدفع التعبئة والتأهيل 
لممارسة الجودة في الجزائر، مالحًظا أنّه جرى 

الشروع في اعتماد مخابر الطاقات المتجددة.

أّكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن "مراجعة مناهج التعليم 
يتيح  ما  وفق  أولوية  يُعّد  الثانوي،  التعليم  مناهج  كتابة  وإعادة  اإللزامي 
الوصول إلى األهداف، بالنوعية والكيفية واآلجال المحددة لتجسيد مخطط 

عمل الحكومة.«
و قال الوزير بلعابد أمس األول، لدى إشرافه على افتتاح ملتقى المجموعات 
هو  "المنهاج  إن  للبرامج،  الوطني  بالمجلس  التعليمية  للمواد  المتخصصة 
و  التربوية  و  الثقافية  و  المعنوية  الشخصية  ن  ويُكوِّ األجيال  يصنع  الذي 
المجتمعية للمواطن، و هنا تكمن أهميته، فهي رسالة كبيرة ونبيلة و حّساسة 
المجلس  أهمية  تأتي  هنا  من  و  المدرسة،  بها  تضطلع  الوقت،  نفس  في 
الوطني للبرامج في تنفيذ سياسة التربية الوطنية"، و ذّكر الوزير، حسب 
د بالموارد البشرية  ما نقله بيان للوزارة، بأن "المجلس الوطني للبرامج ُزوِّ
التربية والتعليم وخبراء من هيئات  الخبرات في مجال  الالزمة من ذوي 
مؤسساتية مختصة". و تتمثل الموارد البشرية، حسب الوزير في: "المجلس 

السامية  المحافظة  العربية؛  للغة  األعلى  المجلس  األعلى؛  اإلسالمي 
لألمازيغية والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
العلمية  المجاالت  في  وباحثين  جامعيين  من  وكذلك   ،1954 نوفمبر  أّول 
دور  أن  إلى  وأشار  المواد".  في  متخصصة  ومجموعات  والتخصصات، 
هؤالء هو "السهر على ضمان السند العلمي للبرامج التعليمية، كونهم العامل 
المجّسد لألفكار والضامن لالنسجام العمودي )داخل المادة نفسها( واألفقي 
)بين المواد( والعين الساهرة على المتابعة في الميدان". لإلشارة فأن ملتقى 
للبرامج، جاء  الوطني  بالمجلس  التعليمية  للمواد  المتخصصة  المجموعات 
بحضور المدير العام للتعليم، رئيس المجلس الوطني للبرامج، واألمين العام 
للمجلس الوطني للبرامج، ويعتبر هذا الملتقي المرحلة الختامية من مراجعة 
مناهج التعليم اإللزامي، والذي سيتناول من  لغاية اليوم 05 جانفي 2023 

موضوع مراجعة المناهج على ضوء مستلزمات التقييم النوعي.
�ش.زمو�ش

مع  بالتنسيق  الجزائر،  لوالية  التجارة  مديرية  شرعت 
المصالح الوالئية منذ أيام في حملة واسعة لمراقبة مدى 
تطبيق أصحاب المحالت للمرسوم 877، القاضي بمنع 
التجارية،  المحالت  خارج  والمنتجات  السلع  عرض 
النظافة  بشروط  تتعلق  التي  المخالفات  رصد  وكذا 

والنظافة الصحية وكذا المطابقة من حيث الوسم.
وحسب ما نشرته مديرية التجارة لوالية العاصمة عبر 
الماضية  األيام  بفايسبوك على مدار  الرسمية  صفحتها 
تم  للمديرية  التابعة  اإلقليمية  المفتشيات  اغلب  فأن 
كل  وردع  الرقابة  تفعيل  أجل  من  الفترة  هذه  تجنيدها 
التجار المخالفين خاصة ما تعلق بعرض السلع خارج 
للمفتشية  التابعون  االعوان  أمس  قام  وقد  المحالت. 
التدخالت  من  بالعديد  توتة  ببئر  للتجارة  اإلقليمية 

الوقوف  أجل  من  توتة  لبئر  اإلدارية  المقاطعة  بإقليم 
على  مختلف النشاطات التجارية خاصة نشاط االطعام 
النظافة  بشروط  تتعلق  مخالفات  عدة  على  والوقوف 
والنظافة الصحية وكذا عدم احترام شروط حفظ المواد 
الغذائية. من جهتهم قام أعوان الرقابة التابعون للمفتشية 
الدرارية أمس األول بخرجة ميدانية  للتجارة  االقليمية 
الطرفة  بواد  الدائرة  مصالح  و  األمن   مصالح  رفقة 
درارية في إطار محاربة   ظاهرة عرض السلع على 
للتجارة  اإلقليمية  المفتشية  أعوان  قام  كما  الرصيف. 
الشراقة و في إطار الرقابة اليومية منذ يومين  بحجز 
منتوجات غذائية متنوعة غير مطابقة من حيث الوسم، 
أيضا   وقام  بها.  المعمول  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 
بزرالدة  للتجارة  االقليمية  بالمفتشية  الرقابة  أعوان 

بعدة  خرجات ميدانية  على مستوى بلديات المقاطعة 
الغذائية  بالمواد  التموين  لضمان  لزرالدة  االدارية 
النشاطات  مختلف  مراقبة  وكذا  االستهالك  الواسعة 
السلع  يتعلق بعرض  فيما  التجاوزات  التجارية ورصد 
لسيدي  اإلدارية  المقاطعة  وعبر  المحالت.  خارج 
عبد هللا فقد حرر أعوان الرقابة حسب ما وقفت عليه 
حق  في  المؤقت  الغلق  قرارات  من  العديد  "الرائد" 
عرض  بمنع  الخاصة  التعليمة  تطبيق  رفضوا  تجار 
السلع خارج المحالت، ويأتي هذه اإلجراء الردعي في 
التعليمة وضمان  هذه  لتطبيق  الصارمة  المتابعة  إطار 
أصحاب  وإجبار  الواقع،  أرض  على  الفعلي  تجسيدها 
المحالت على احترامها حتى ال تكون حبرا على ورق 
التي  التجارية  الممارسات  تنظيم  ضمان  وكذا  فقط، 

طغى عليها مؤخرا نوع من الفوضى وجعلت المحالت 
الخرجات  تظهر وكأنها أسواق فوضوية.  وتبقي هذه 
الميدانية وما تبعها من إجراءات ردعية  السبيل الوحيد 
لتنظيم النشاط التجاري بالعاصمة والذي أصبح  يسوده 
الكثير من الفوضى فالعديد من التجار باتوا يتورطون 
العمومية  المساحات  على  ويستولون  التجاوزات  في 
التعليمات  كل  بذلك  ضاربين  حق،  وجه  أي  بدون 
القرارات  من  العديد  صدور  رغم  الحائط،  عرض 
والتعليمات  في هذا الصدد غير أن بعض التجار دائما 
ما يتهربون من تطبيقها وان تم تطبيقها فيقتصر االمر 
على األيام االولي التي تلي صدور التعليمة او القرار 

لتعود التجاوزات بعد ذلك.
�ش.زمو�ش
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يف مقدمتها دقلة نور وزيت الزيتون، بودي�سة يعلن:

اعرتاف دويل بـ "اأجلرياك" �سي�سمح بغزو 
املنتجات الوطنية الأ�سواق العاملية

lاإح�ســاء 135 هيئـــة اعتمـــاد يف اجلــزائــر
اأعلن اأم�س املدير العام للهيئة اجلزائرية لالعتماد "اأجلرياك"، نور الدين بودي�سة، عن موعد االعرتاف الدويل بهيئة االعتماد 

اجلزائرية والذي �سيكون يف فيفري القادم، على نحو �سيعّجل م�سار غزو املنتجات الوطنية لالأ�سواق العاملية مثل دقلة نور وزيت 

الزيتون وغريهما، موؤكدا اأن لتمكني العالمات اجلزائرية من غزو االأ�سواق العاملية يحتاج لثالثة خطوات.

�ش.زمو�ش

فيما طلبت النقابة الوطنية الأ�ساتذة 

التعليم �سبه الطبي بتوظيف دفعة 2021

�سايحي يجدد التزامه 
بحل امللفات العالقة بقطاعه 

الحق سايحي  المستشفيات عبد  والسكان وإصالح  الصحة  تعهد وزير 
كافة  مطالب  في  والنظر  بقطاعه  العالقة  والقضايا  الملفات  كافة  بحل 
الشركاء االجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية ألساتذة التعليم شبه الطبي 

والتي تطالب بتوظيف دفعة .2021
أن  المستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  لوزارة  بيان  أمس  وكشف 
وزير الصحة، عبد الحق سايحي، قد أستقبل مساء أمس األول  أعضاء 
النقابة الوطنية ألساتذة التعليم شبه الطبي SNPEPM برئاسة بن يوسف 
بن يوسف، وبحضور إطارات من اإلدارة المركزية. وخالل هذا اللقاء  
أشاد الوزير بمدى أهمية ومكانة األستاذ والتدريس في المجتمعات وأنه 
للفخر  وأكثرها مدعاة  والتبجيل  التقدير  تستحق  التي  المهن  أحسن  من 
المعرفية  األسس  عليها  تبنى  التي  الراسخة  القاعدة  كونه  واالعتزاز، 
وحتى  بل  المهني  مسارهم  طوال  المتلقين  من  أجياال  ستقود  كونها 
وتحسين  تعزيز  في  عليها  يعّول  التي  اللبنة  منهم  وتصنع  الشخصي 
الوزير  وأّكد  برمتها.  المنظومة  محور  يشكل  الذي  بالمريض  التكفل 
مجددا، حسب بيان الوزارة، على أهمية اإلصغاء والتكفل بكل المسائل 
واالنشغاالت المطروحة من طرف الشركاء االجتماعيين للرقي بالقطاع 
البشرية  بالموارد  االهتمام  على  التأكيد  مجددا  المستويات.  أعلى  إلى 
المتواصل  التكوين  من خالل ضمان  الصحي  األداء  تحسين  أجل  من 
لكافة مستخدمي قطاع الصحة مع تنظيم أيام دراسية وتكوينية بإدراج 
مداخالت حول أهمية التكوين، بشكل مستمر للخروج بأرضية مشتركة 
الطبي  شبه  التعليم  ألساتذة  الوطنية  النقابة  وعبرت   . القطاع  لترقية 
على لسان رئيسها عن ارتياحها بمدى التزام الوصاية بمبدأ الحوار مع 
النقابات الصحية و النظر في االنشغاالت المطروحة من قبل مستخدمي 
القطاع، كما شكر بن يوسف إطارات الوزارة و أعضاء اللجنة المكلفة 
بالحوار بالتنسيق الدائم المستمر. وتطرق أعضاء النقابة إلى مجموعة 
المتمثلة أساسا في توظيف دفعة 2021 و  الطلبات  من االنشغاالت و 
اقتراح تنظيم يوم  تّم  السياق  القانون األساسي الخاص بهم و في ذات 

دراسي وطني لشبه الطبيين.
�ش.زمو�ش

لفائدة 50 طبيبا يف رتبة مالزم اأول

احلماية املدنية تعلن عن م�سابقة 
توظيف جديدة يف �سفوفها

أساس  على  مسابقة  تنظيم  المدنية عن  للحماية  العامة  المديرية  أعلنت 
الشهادة لتوظيف 50 طبيبا في رتبة مالزم أول، وأوضحت أن إيداع 
إشهار  أول  تاريخ  من  ابتداء  يوما،   30 خالل  يكون  الترشح  ملفات 

للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وكشف المصدر في بيان لها أمس أن من شروط التوظيف، أن يكون 
المترشح ذا جنسية جزائرية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، أال تحمل 
الحماية  سلك  نشاط  وطبيعة  تتنافى  مالحظات  العدلية  سوابقه  شهادة 
المدنية، أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو 
معفى منها ألسباب غير طبية، أن ال يتجاوز سن المترشح عند تاريخ 
للمترشحين  م   1.70 عن  القامة  تقل  ال  أن  سنة،   30 المسابقة  إجراء 
يتمتع بحدة رؤية  المترشح أن  للمترشحات.كما يجب على  1.65 م  و 
العينين تعادل 20/15 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على 
أن ال تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 10/07، أن ال يكون حامال 
للوشم على جسده، أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من 
قبل إدارة الحماية المدنية.ويتكون ملف التقدم إلى الترشح لهذه المناصب 
الوطنية،  التعريف  بطاقة  من  األصل  طبق  نسخة  خطي،  طلب  على 
سارية المفعول، نسخة طبق األصل من الشهادة المطلوبة تكون مرفقة 
طبية  شهادات   3 للمترشح،  الدراسي  بالمسار  المتعلق  النقاط  بكشف 
تخص الطب العام والصدري والعيون باإلضافة إلى شهادة قياس القامة 
واستمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة 

العمومية   www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح.
حياة �سرتاح

وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد يوؤكد:

اإعادة كتابة مناهج التعليم الثانوي ومراجعتها اأولوية

بداأتها مديرية التجارة لوالية اجلزائر بالتن�سيق مع امل�سالح الوالئية منذ اأيام 

حملة وا�سعة لر�سد جتاوزات التجار وعقوبات ت�سل لـ"الغلق" يف حق املخالفني 



يف عملية مكنت من توقيف

 �ضخ�ص م�ضتبه يف عدة ق�ضايا

اأمن دائرة بريان ي�سرتجع
 03 دراجات نارية ويحجز

 03 �صفائح من الكيف املعالج
مواصلة لجهود لمصالح الشرطة بغرداية للحد من الجرائم بمختلف أصنافها، 
خاصة ما تعلق بترويج الممنوعات و سرقة الممتلكات، منها الدراجات النارية، 
تمكنت مصالح أمن دائرة بريان في عملية نوعية نفذتها مؤخراً، من اإلطاحة 
من  كمية  و  المعالج،  الكيف  من  صفائح   03 حجز  مع  سنة(   29( بشخص 
المؤرثات العقلية، استرجاع 03 دراجات نارية محل سرقة، و رابعة تستعمل 

في عملية الترويج باإلضافة إلى سالح أبيض محظور.
العملية حسب بيان إعالمي صدر عن ذات المصالح أمس األربعاء  تفاصيل 
تعود إلى تاريخ نهاية ديسمبر الفارط، على إثر استغالل معلومات حول تواجد 
لقوات  الفوري  التدخل  بريان،  الممنوعات وسط مدينة  شخص بصدد ترويج 
المؤثرات  فيه مع حجز كمية من  المشتبه  توقيف  بالميدان مكن من  الشرطة 
العقلية و الكيف المعالج، سالحين أبيضين محظورين و مبلغ مالي، باإلضافة 

إلى الدراجة النارية التي كان يستعملها في عملية نقل و ترويج هذه السموم.
التحريات الحثيثة من قبل أفراد الشرطة بعد التحقيق المعمق في قضية الحال 
بالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية، بما فيها القيام بتفتيشات، أفضت إلى حجز 
كميات أخرى من الممنوعات متمثلة في 03 صفائح وقطع من الكيف المعالج 
بوزن إجمالي )280 غرام(، في حين تم استرجاع 03 دراجات نارية محل 

سرقة مؤخراً كانت مخبأة بكوخ مهجور مستغل من طرف المشتبه فيه.
ووفق المصدر ذاته فإن أفراد الضبطية القضائية قاموا بإعداد ملفات جزائية 
الجهات  أمام  تقديمه  مع  فرار(      حالة  )في  له  و شريك  فيه  المشتبه  ضد 

القضائية التي أودعته المؤسسة العقابية.
حياة �ضرتاح

خن�ضلة:

 156م�صتثمرة فالحية  ت�صتفيد 
من الطاقة الكهربائية خالل �صنة 2022

والغاز  الكهرباء  لتوزيع  الجزائرية  بالشركة  باإلعالم  المكلف  أمس  كشف 
محمد الطاهر بوكحيل أنه تم بوالية خنشلة ربط 156 مستثمرة فالحية بالطاقة 

الكهربائية خالل سنة .2022
وأوضح محمد الطاهر بوكحيل لـوأج أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء 
للتنمية  التكميلي  البرنامج  إطار  في   2022 سنة  خالل  قامت  بخنشلة  والغاز 
الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة والية خنشلة بوضع حيز 
الخدمة لعمليات الربط بالشبكة الكهربائية لفائدة 156 مستثمرة فالحية عبر 12 
جماعة محلية. وأضاف ذات المسؤول بأن األمر يتعلق بربط 120 مستثمرة 
فالحية بالكهرباء الفالحية ضمن برنامج تهدف الحصة األولى منه إلى ربط 
الجنوبية  بالمنطقة  مستثمرة  و521  الشمالية  بالمنطقة  فالحية  مستثمرة   436
للوالية بالطاقة الكهربائية على طول شبكة توزيع بـ500كلم بغالف مالي يقدر 
بئرا ارتوازية جماعية   34 السياق ربط  تم في ذات  ب1,25 مليار دج. كما 
بلدية  جنوب  بأقصى  شباب  يستغلها  فالحية  بمحيطات  فرديين   )2( بئرين  و 
بابار بصحراء النمامشة ضمن برنامج ثاني يهدف إلى ربط 81 بئرا جماعية 
الفالحية على طول شبكة توزيع تقدر ب300 كلم بغالف  بالكهرباء  وفردية 
مالي يقدر ب980 مليون دج، وفقا لذات المصدر. وذكر أيضا بأنه تم خالل 
شهر نوفمبر من سنة 2022 إعطاء إشارة انطالق أشغال ربط 86 مستثمرة 
بالكهربائية الفالحية بجنوب والية خنشلة على طول شبكة توزيع تقدر ب 400 
كلم خصص لتجسيده غالف مالي بقيمة 1مليار دج. وأشار بوكحيل إلى أن 
أشغال ربط 968 مستثمرة فالحية بالكهرباء بوالية خنشلة بغالف مالي يقدر ب 

2,5 مليار دج ال تزال جارية لتدخل حيز الخدمة خالل سنة .2023
س.زموش

باتنة:

فتح 515 كلم من امل�صالك  الغابية 
واإجناز 91 بئرا  ارتوازية اآفاق 2030

تتطلع محافظة الغابات ومديرية المصالح الفالحية بوالية باتنة إلى فتح 515 
 2030 آفاق  ارتوازية في  بئرا   91 الغابية والريفية وإنجاز  المسالك  كلم من 

ضمن مشروع إعادة تأهيل للسد األخضر، الذي سينطلق في .2023
وفي هذا الصدد أكد امس األول مسؤوال الهيئتين سهيل زعبوبي ومحمد علي 
مودع أن فك العزلة وحشد الموارد المائية يعدان من أهم العوامل التي ستساهم 
من  بلدية   35 عبر  فيها  األخضر  السد  يمتد  التي  بالوالية  العملية  إنجاح  في 
إجمالي ال61 التي تحصيها وتقع 7 بلديات بداخله بنسبة 100 بالمائة وهي 
تكوت.   وكذا  وتالخمت  سليمان  وأوالد سي  ونقاوس وسفيان  تيغانيمينوبومقر 
وأردف محافظ الغابات محليا قائال: "تدعيما لما تم تجسيده في هذا الفضاء إلى 
19 حوضا مائيا مع غرس األشجار  إنجاز  الوصاية  اقترحنا على  حد اآلني 
المثمرة والتركيز على األصناف المقاومة للجفاف وشح األمطار وتلك المالئمة 
لمناخ المنطقة ومن بينها التين الشوكي".  فيما تطرق مدير المصالح الفالحية 
إلى اقتراح مصالحه إنجاز 48 حاجزا مائيا وتسجيل عمليات تشجير واسعة 
النطاق تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 7.755 هكتارا إلى آفاق سنة 2030.  
ويشهد فضاء السد األخضر عبر المناطق الغابية بالوالية حاليا عملية غراسة 
تفوق ال 700 هكتار بمختلف األصناف النباتية مع إدماج أصناف غير معتادة 
بالجهة كالزيتون البري والخروب وأيضا الدردار، حسب مصالح هذا القطاع. 
�ص.زمو�ص
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حياة �ضرتاح

و تهدف هاته الدورة اإلرشادية الى تحسيس 
من  الفتيات  لدى  األمني  الوعي  وزيادة 
لحياة  وإعدادهن  العمرية،  الفئات  مختلف 
ذو  إطارات  عليها  أشرف  حيث  الرشد، 
قاموا  والتحسيس،  التوعية  مجال  في  خبرة 
بإيصال رسائل هادفة تتمحور حول مختلف 
حيث  الخلقي،  واالنحالل  االجتماعية  اآلفات 
للجريمة  شامل  تعريف  خاللها  من  قدم 
واالجتماعية  النفسية  وتأثيراتها  االلكترونية 
ذات  قامت  كما  الفتيات،  على  تقع  التي 
طرق  على  الضوء  بتسليط  المصالح 
المالحقة  وكذا  لها  التصدي  وكيفية  الحماية 
إعطاء  مع  الجرائم،  هذه  لمرتكبي  القانونية 
في عدم  تمثلت  واإلرشادات  النصائح  بعض 
عدم  باألخالق،  الماسة  المواقع  إلى  الولوج 
في  والصور  الخاصة  المعلومات  إرسال 
مواقع التواصل االجتماعي، وطرق مواجهة 
إلى  إضافة  االلكتروني،  والتشهير  االبتزاز 

العامة  الطبيبة  تقديم  من  أخرتين  مداخلتين 
األسرة  دور  إلى  منوهين  النفسانية  والطبيبة 
بعض  عرض  وكذا  الموضوع،  هذا  في 
والجهود  مصالحنا  طرف  من  اإلحصائيات 
لألمن  العامة  المديرية  قبل  من  المبذولة 

الوطني في مكافحة الجريمة االلكترونية.
االتصال  بدعائم  التعريف  أيضا  تم  كما 
الخضراء  األرقام  غرار  على  المتوفرة 
 48-15 الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية 
الخاص   104 الرقم  و   17 النجدة  رقم  و 
بالفئات الهشة، تطبيقة )ألو شرطة( منصات 
الفايسبوك  )صفحة  االجتماعية  التواصل 
الخاصة بالمديرية العامة لألمن الوطني وكذا 
صفحة الفايسبوك الخاصة بأمن والية توقرت 
لتلقي كل انشغاالتهم وبالغاتهم واإلجابة على 

استفساراتهم 24/24 سا.
وفي إطار الحمالت التحسيسية التوعوية التي 
تشرف عليها خلية اإلتصال والعالقات العامة 

الشباب  مديرية  مع  وبالتنسيق  الجهاز  بذات 
أول  أمس  المصالح  ذات  نظمت  والرياضة، 
من  الوقاية  حول  توعوية  تحسيسية  حملة 
مخاطر حوادث المرور على مستوى ملعب 

حي 120 مسكن ببلدية تسبسبت.
الحمالت  هذه  تنشيط  على  أشرف  حيث 
إطارات أمن الوالية، قاموا من خاللها بإيصال 
رسائل هادفة لفائدة أطفال النوادي الرياضية 
التي  والسلوكات  المرورية،  السالمة  حول 
عبورهم  عند  األطفال  بها  يتحلى  ان  يجب 
الطريق حفاظا على سالمتهم الجسدية وتجنب 
تعرضهم لحوادث المرور، والسلوكات التي 
والخروج  الدخول  عند  بها  يتحلوا  أن  يجب 
في  اللعب  بعدم  توعيتهم  وكذا  النادي،  من 
من  وذلك  الرصيف،  على  والسير  الطريق 
أوساطهم،   في  المرورية  الثقافة  غرس  اجل 
إرشادية  وملصقات  مطويات  توزيع  تم  كما 
تحتوي على إشارات المرور وآداب الطريق.

نحو   2022 خالل  وأدرار  ورقلة  بواليتي  الفالحية  المصالح  سعت 
تطوير مساحات زراعة الحبوب بالنظر إلى ما تتوفر عليه الواليتين 
من عوامل طبيعية مالئمة و ما ترصده الدولة من إمكانيات لدعم هذه 
أقطاب  استحداث  بغية  الجنوب  بمناطق  سيما  اإلستراتيجية  الزراعة 

لزراعة الحبوب لكسب رهان األمن الغذائي.
الحالي  الفالحي  للموسم  للحبوب  البذر  و  الحرث  حملة  قد عرفت  و 
الماضي،  بالموسم  22% مقارنة  بنسبة  المزروعة  المساحة  زيادة في 
 13.900 من  أكثر  منها  هكتار   20.300 مساحة  استهدفت  حيث 
هكتار تحت الرش المحوري، حسبما نقلته أمس األول واج عن مدير 
المساحة  تلك  تتوزع  و  هشام.  محمد  مقدم  بأدرار  الفالحية  المصالح 
على أكثر من 13.000 هكتار للقمح الصلب و 80 هكتارا للقمح اللين 
الرش  تحت  وكلها  للخرطال  هكتار   148 و  للشعير  هكتار   629 و 
التقليدية  الزراعة  مساحة  تتمثل  كما  مقدم.  به  أفاد  مثلما  المحوري، 
للحبوب داخل الواحات في 50 هكتارا للقمح الصلب و 4.336 هكتار 
للقمح اللين إلى جانب 1.318 هكتار للشعير و 415 هكتار للخرطال، 
البقول  و  الحبوب  تعاونية  مصالح  وخصصت  ذاته.  المسؤول  يقول 
الجافة كافة اإلمكانيات المادية و البشرية إلنجاح حملة الحرث والبذر 
لهذا الموسم من خالل توفير أزيد من 40.000 قنطار بذور معالجة 
اللين  القمح  بذور  من  قنطار   2.760 من  أكثر  و  الصلب  القمح  من 
و أكثر من 1.000 قنطار من بذور الشعير. كما تم توفير أكثر من 
الفوسفاتية اآلزوتية إلى جانب  39.000 قنطار من األسمدة بنوعيها 
رش  عتاد  و  الحرث  آالت  و  الجرارات  من  معتبرة  حصة  تسخير 
األسمدة و آالت تسوية التربة، إستنادا لما كشف عنه مدير التعاونية, 

حمداني مختار. و بدورها, قامت مصالح بنك الفالحة و التنمية الريفية 
بأدرار بضمان المرافقة المالية للمستثمرين الفالحيين من خالل توفير 
هذا  في  تمت  حيث  الصيغ،  بمختلف  القروض  من  البنكية  المنتجات 
الصدد المصادقة على تمويل 40 ملفا إستثماريا بقرض "التحدي" من 
أجل توسيع المساحة المسقية لزراعة الحبوب، إلى جانب فتح شباك 
موحد لتمكين الفالحين من استيفاء إجراءاتهم اإلدارية بوتيرة أسرع. 

مو�ضم فالحي "متميز" لل�ضعبة بوالية ورقلة

ويعتبر الموسم الفالحي الجديد "متميزا" بوالية ورقلة بعد أن عرفت 
المساحات الزراعية المخصصة إلنتاج الحبوب قفزة نوعية بوصولها 
إلى 5.037 هكتار، أي بزيادة قدرت ب 1.700 هكتار مقارنة بالموسم 
الفالحي الماضي. وشهدت تلك المساحات تطورا "متسارعا" حيث لم 
تكن المساحات تحت الرش المحوري تتجاوز 131 هكتار في 2004 
التي تلتها توسعا لتصل إلى 2.500 هكتار في  لتعرف في السنوات 
الموسم الفالحي 2019-2020 هكتار، ثم 2.784 هكتار في الموسم 
الموالي قبل أن تقفز في الموسم الفالحي 2021 -2022 إلى 3.337 
هكتار و بإنتاج فاق 90 ألف قنطار من مختلف أصناف الحبوب، وفقا 
لمديرية المصالح الفالحية بالوالية. وساهمت مجهودات الدولة للربط 
بالكهرباء الفالحية في توسع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، 
حيث أثمرت تلك المجهودات لحد اآلن على إنجاز 110 كلم من خطوط 
اإلنجاز، و  كلم أخرى في طور   170 الفالحية، مع وجود  الكهرباء 

100 كلم في طور الدراسة. 
�ص.زمو�ص/واج

بف�ضل ما تتوفر عليه الواليتني من عوامل مالئمة

زيادة معتربة يف م�صاحات زراعة احلبوب
 بواليتي ورقلة واأدرار

اإ�ضافة اإىل تاأطري ندوة تتعلق بال�ضالمة املرورية

 ا�ضتفاد منها اأطفال النوادي الريا�ضية

اأمن توقرت يح�ص�س الفتيات 
حول اجلرمية االلكرتونية وخماطرها

�ضاركت م�ضالح اأمن والية توقرت ممثلة يف عن�ضر اإطار موؤنث يف دورة اإر�ضادية حول اجلرمية االلكرتونية 

وخماطرها على الفتاة عقدت االإثنني املا�ضي وفق ما اأو�ضحه بيان �ضدر عن خلية االإعالم بذات اجلهاز االأمني اأم�ص 

االأربعاء، واأو�ضح امل�ضدر اأن العملية هذه تاأتي يف الن�ضاطات االت�ضالية التي ت�ضرف عليها خلية االت�ضال والعالقات 

العامة على م�ضتوى اأمن والية توقرت، وبالتن�ضيق مع الك�ضافة االإ�ضالمية اجلزائرية، الفوج الك�ضفي ال�ضيخ عبد 

الرحيم جواد ببلدية تب�ضب�ضت.



هناك العديد من النّصائح التي يجب إتباعها للعناية بالّرموش، وفيما يأتي 
سنذكر بعضاً منها:

إزالة مكياج العين في نهاية اليوم: فمن المعروف أن طبقة الجلد المحيطة 
بالعين رقيقة جداً؛ وبقاء المكياج على العين يُضر بها، وبإزالته لياًل تُمنح 

الراحة للّرموش وللبشرة المحيطة بالعين. 
كما يُنصح بإزالته بلطف وحذر؛ ألن إزالته بعنف تُسبب تساقط الّرموش 
وقتاً  تأخذ  الّرموش  أن  الصحي، خاصة  بالشكل  نُمّوها  وعدم  وتكسرها 

للنمّو من جديد.
 تقليم الّرموش: إذ يُنصح بتقليم الّرموش كل شهرين أو ثالثة أشهر تحت 
إشراف أخصائي؛ وذلك ألن التقليم يُحّفز بصيالت الّرموش على النمّو 

بسرعة. 
إتباع نظام غذائي صحي: حيث يجب إتباع نظام غذائي متوازن للمحافظة 
على الرموش صحيّة، فنمّو الرموش مرهون بصّحة الجسم الذي يحتاج 

إلى كميات مناسبة من البروتين، واألغذية الصحيّة.
 ومن األطعمة التي تساعد على تعزيز صحة الرموش ما يأتي:
 الفواكه: مثل التفاح، والتوت البري، والحمضيات، والفراولة.

 الخضراوات: كالبازيالء، والطماطم.
 البروتين: مثل البيض، واللحوم الخالية من الدهون، واألسماك، والحليب. 

الدهون الصحية: كالتي توجد في اللوز، وبذور عباد الشمس.
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 ولضمان الحفاظ على حاّسة السمع سليمة وتجنب إلحاق الضرر بها هناك 
العديد من األطعمة التي تحمي حاّسة السمع وتعمل على تقويتها، فاألغذية 
تقوية  على  تعمل  ومنتجاته  الحليب  مثل  -د-  وفيتامين  بالكالسيوم  الغنية 
العظام المكّونة لألذن وباألخص عظام القوقعة، كما أّن لفيتامين )أ( دور 
مهم في تقوية السمع لدى اإلنسان، وتتمثل أهميته في قدرة األذن الداخلية 
الفيتامين  هذا  ويتوفر  منها،  المنخفضة  وخاصًة  األصوات  سماع  على 

بكثرة في كل من البطاطا الحلوة والجزر.
 ال يقل معدن المغنيسيوم أهمية عن هذه الفيتامينات، فإّن حصول الجسم 
عليه بوفرة يساهم بدرجة واضحة في المحافظة على صّحة األذن وحاّسة 
السمع، ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول الفواكه المجففة وكميات 

مناسبة من األرز البني المسلوق.

تشخيص وعالج سبب ضعف السمع لدى طبيب مختص.
العالية، ومصادر الضوضاء؛ كمكبرات الصوت، أو   تجنّب األصوات 
الموسيقى العالية في الحفالت، والحرص على ارتداء سدادات لألذنين؛ 

لوقايتها من الضرر.
الزائد،  الصمغ  من  للتخلص  باستمرار؛  الطبيب  عند  األذن  تنظيف   

والمتراكم فيها الذي يُقلّل من القدرة على السمع بوضوح. 
الغنية  األغذية  تناول  على  بالتركيز  وذلك  الغذائي:  النمط  تحسين 
بالكالسيوم وفيتامين د؛ كالحليب ومشتقاته، فهذه نافعة للحفاظ على صحة 
فيها،  العظام  وكّل  األذن،  قوقعة  تقّوي  أنها  كما  السمع،  وسالمة  األذن 
الشائعة  المشاكل  من  األذن  لحماية  أ؛  فيتامين  أغذية  تناول  إلى  إضافًة 

كالبطاطا الحلوة والجزر وغيرها.

جمال ور�شاقة

ما ت�شعر به احلامل
طويلة  فترة  الحمل 
شهور  تسعة  إلى  تمتد 
بقليل،  أقل  أو  متواصلة 
العديد  فيها  وتختلف 
الحياة  في  األشياء  من 
الروتينية للمرأة الحامل، 
الشهور  في  خاصة 
الحمل،  من  األولى 
تعاني  قد  من  فهناك 
األعراض  بعض  من 

أو  شعور  أي  ينتابهن  ال  قد  أخريات  نساء  عكس  الفترة،  لهذه  المرافقة 
يصيبهن أية أعراض، أولى هذه التغيرات أو األعراض التي تظهر على 
المخصبة  البويضة  عن  الناجمة  الهرمونية  التغيرات  هي  الحامل  المرأة 
حديثاً، فهذا سيسبب التعب، الغثيان، القيء، اإلمساك، االنتفاخ والحاجة إلى 
التبول المتكرر، إضافة إلى حدوث تشنج للرحم، وقد تختلط مشاعرها بين 

السعادة والقلق وتقلب المزاج واإلحباط. 
ينشأ الغثيان عادة نتيجة لزيادة في مستويات هرمون HCG ، الذي يعمل 
البيئة  تهيئة  ألجل  وهذا  البروجستيرون  هرمون  مستويات  زيادة  على 

المناسبة لنمو البويضة المخصبة. 
بزيادة  تتعلق  التي  تلك  تحدث هي  أن  يمكن  التي  البسيطة  التغيرات  أما   
هرمون  مستويات  الرتفاع  نتيجة  للروائح  والحساسية  الشم  على  القدرة 
إلى  تحتاج  فهي  وزنها  في  لزيادة  الحامل  المرأة  تتعرض  اإلستروجين. 
كمية سعرات حرارية أكثر مما كانت عليه في قبيل فترة الحمل، وغالباً ما 

تكون الزيادة بين 11 إلى 16 كيلو جراماً. 
والحوض  الورك  منطقة  في  خاصة  بالضغط  الحقاً  ستشعر  أنها  كما 
والساقين، إضافة إلى التقلصات التي تشعر بها في آخر فترة الحمل وقبيل 

فترة الوالدة.
الغنية  األصناف  وتناول  اليوم،  خالل  متكررة  خفيفة  وجبات  تناول   
بالبروتينات فهي قد تقوم بالتخفيف من أعراض الغثيان، كما يجب تجنب 
االستلقاء بعد تناول الطعام، كما ينصح بتجنب األطعمة الدهنية التي تأخذ 

وقتاً أطول للهضم، كما يجب تجنب التوابل، األطعمة المقلية. 
ينصح باستخدام فرشاة األسنان بعد تناول الطعام وشطف الفم بعدها جيداً، 
وكذلك ينصح بشرب السوائل بين الوجبات، لكن يجب الشرب بعد امتالء 

المعدة بالطعام.
 الحصول على الهواء النقي للتخفيف من الشعور بالغثيان، إضافة إلى أخذ 
الفيتامينات ما قبل الوالدة مع الطعام أو قبل النوم، والبعض ينصح بشرب 

الزنجبيل فهو عامل مساعد للتخلص من غثيان المعدة. 
ذات  الحلوى  مص  أو  بالنعناع  الشاي  شرب  إلى  الحوامل  بعض  وتلجأ 
النكهات المختلفة خاصة بنكهة النعناع فهي تغير من طعم الفم وتخفف من 

الشعور بالغثيان. 
يمكن للمرأة الحامل أن تساعد نفسها بنفسها إضافة إلى مراجعة الطبيب 
المختص، فيجب عليها االعتناء بنوعية وكمية الطعام الذي تتناوله، إضافة 

إلى أخذ قسط كاف من النوم و االسترخاء والراحة.

تنظيم وتق�شيم اأعمال ترتيب الغرف
أعمال  بتقسيم  يُنصح   
التنظيم والترتيب للغرف 
المنزليّة لقسمين، وهما:

التنظيف  أعمال 
والترتيب اليومّية:

تنظيف  أعمال  تشمل   
وغرف  النوم  غرف 
والصالونات  المعيشة 

اليوميّة، ما يأتي: 

لحين  بأماكنها  ووضعها  الوسائد  من  والتخفيف  السرير  أغطية  طّي 
استخدامها لياًل. 

السلة لضمان  الغسيل، وفحص  في سلة  المتسخة  المالبس  تنظيم ووضع 
عدم ُمراكمة القطع بداخلها، وغسلها بانتظاٍم فور امتالئها.

 ترتيب المالبس واألحذية النظيفة بأماكنها في الخزائن أو األدراج، وإعادة 
األشياء إلى مكانها الصحيح. 

إزالة ألعاب األطفال وجمعها، إضافًة لألدوات المدرسيّة أو أدوات المطبخ 
من أكواٍب وغيرها، وإعادة كل شيء في موقع الصحيح في المنزل.

 مسح األرضيات وكنسها من الغبار واألوساخ. 
تنظيف قطع الكنب وإزالة البقع التي تتسخ على أي من قطع األثاث فور 

حدوثها بالطريقة المناسبة.
 أعمال التنظيم والصيانة األسبوعّية والشهرّية: 

مسح األجهزة اإللكترونيّة والمعدات الموجودة في الغرف وإزالة األوساخ 
والغبار عنها وتعقيمها بالمناديل الُمرّطبة.

بشكٍل  الُمتسخة  بالقطع  أو  بالوسائد  الخاصة  واألغطيّة  المالءات  غسل   
ُمنتظم. 

عمل صيانة لألثاث وإصالح األجزاء المكسورة أو التالفة وعدم إهمالها.
المعيشة،  غرف  في  وغيرها  والكنب  األسّرة  تحت  المناطق  من  التحقق 

وفحصها لضمان عدم وجود آفاٍت وحشرات منزليّة ضاّرة.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

ن�شائــح للعنايــــة بالّرمـــو�ش

�شحتك

االعتناء بر�شاعة الطفل ونومه

تكوني  أن  فيجب  إذا كنت ترغبين في إرضاع طفلك رضاعة طبيعية، 
على معرفة بأّن الطفل يحتاج إلى الرضاعة كل ساعتين على مدار 24 

ساعة كي يرضع بشكل جيّد ويشعر بالشبع وينمو بشكل سليم.
 لذلك يجب أن تحرصي على تناول الطعام الجيد المغذي مثل ) الحليب، 
والسكريّات(،  الدجاج،  ومرق  والتمر،  والعصائر،  واللحوم،  والبيض، 
ويجب تناول الطعام كّل ساعتين حتى تستطيعي إرضاع طفلك وتوفير 
بالحليب  باالستعانة  ترغبين  كنت  وإذا  له.  والمفيد  المغّذي  الحليب 
الصناعي بجانب الرضاعة الطبيعية فيمكنك ذلك أيضاً، وخصوصاً إذا لم 

تكوني ربّة منزل واضطررت للخروج للعمل أو ألّي سبب كان، فإنّه من 
المفّضل االستعانة بالرضاعة الصناعية للطفل كي تعّوضيه عن فترات 
غيابك عنه. عند إرضاع الطفل الحليب الصناعّي فسوف تالحظين أنّه لم 
يعد بحاجة للرضاعة الطبيعية كل ساعتين، فتكفيه الرضاعة كّل ثالث أو 

أربع ساعات بعد كل رضعة.
 يجب التأّكد دائماً من تعقيم المياه والرضعة جيداً. 

بعد كّل رضعة سواء كانت طبيعية أو بواسطة الرضاعة، فيجب التأّكد 
من نظافة حفاظ الطفل وجفافها حتى ينام بهدوء وراحة.

طرق 
تقوية ال�شمع

الأ�شخا�ص  بع�ص  لدى  طفيف  ب�شكل  ال�شمع  حا�ّشة  ت�شعف  قد 

نتيجًة للأ�شوات العالية التي يتعر�شون لها يف حياتهم اليومية 

كاأ�شوات بوق ال�شيارات اأو مكربات ال�شوت التي يكرت ا�شتخدامها 

ال�شعب  من  يكون  والتي  والأعرا�ص  احلفلت  يف  خا�ص  ب�شكل 

جتنب ال�شتماع لها يف بع�ص الأطفال.



أعرب المدير الفني للاير مدريد، اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي عن استيائه رغم االنتصار بنتيجة )0-1( 
خالل مواجهة كاسيرينيو، مساء أول أمس، ضمن 
إسبانيا،  ملك  كأس  بطولة  32 من  دور  منافسات 
على ملعب "األمير فيليب«، وسجل هدف المباراة 

جويس  رودريغو  البرازيلي  مدريد  للاير  الوحيد 
تصريحات  خالل  أنشيلوتي  69.وقال  الدقيقة  في 
"مع  اإلسبانية:  ديبورتيفو  موندو  صحيفة  نقلتها 
عشب مثل هذا ال يمكنك لعب كرة القدم، لقد لعبنا 
رياضة أخرى وليس كرة القدم«، وأضاف: "مثل 

التي  للفرق الصغيرة  المباريات تكون رائعة  هذه 
جماهيرهم،  أجل  من  الكبيرة  الفرق  ضد  تقاتل 
جيدة«.وتابع:  مباراة  رؤية  تريد  الجماهير  لكن 
"لم نتمكن من إظهار أفضل ما لدينا ألن العشب 
نعتد  ولم  جيد،  بشكل  الكرة  بتدوير  لنا  يسمح  لم 
وفعلنا  للغاية،  جيد  بشكل  تكيفنا  لكننا  ذلك،  على 
قاتل  "الفريق  به«.وواصل:  القيام  يتعين علينا  ما 
منذ الدقيقة األولى حتى النهاية وأنا راض، وكان 
علينا أن نلعب كرات طويلة، وعانى العبون مثل 
كان  ما  فعلوا  جميعا  لكنهم  وهازارد  رودريغو 
التعادل في أي  أقلق من  "لم  فعله«، وأتم:  عليهم 
وقت، وجودة فريقنا تتيح لنا القتال والمنافسة في 

جميع المسابقات".
الوكاالت
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الن�صر قدم جنمه اجلديد

 يف حفل كبري، رونالدو: 

جئت اإىل هنا كي اأحقق النجاحات 
واأ�سبح جزءا من املجتمع ال�سعودي 

ملعب  احتضن 
في  بارك"  "مرسول 
السعودية  العاصمة 
أول  مساء  الرياض، 
أمس، حفل تقديم نادي 
القدم،  لكرة  النصر 
النجم  الجديد  العبه 
كريستيانو  البرتغالي 
ظهر  و . و لد نا و ر
رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بالكرة الذهبية ألفضل 
عشرات  أمام  اليوم  مرة  ألول  مرات،  خمس  العالم  في  العب 
مدرجات  في  احتشدوا  الذي  النصر،  نادي  مشجعي  من  اآلالف 
الصحفي  المؤتمر  خالل  رونالدو  بارك«.وقال  "مرسول  ملعب 
هذا  بخوض  فخور  "أنا  بارك":  "مرسول  ملعب  في  عقد  الذي 
التحدي الجديد مع النصر، وأود تقديم صورة رائعة عن السعودية 
السعودية  في  بالتواجد  سعيدة  "عائلتي  وتابع:  كله«،  للعالم 
ودعمت قراري باالنتقال إلى النصر، وأنا جئت إلى هنا كي أحقق 
النجاحات وأصبح جزءا من المجتمع السعودي«. وأضاف: "من 
بين أهدافي الحالية تغيير عقلية األجيال الجديدة ومساعدة الفريق 
العديد  "حطمت  رونالدو:  وواصل  النجاحات«،  تحقيق  على 
السعودية«.وكشف:  في  هنا  للمزيد  وأسعى  القياسية  األرقام  من 
البرازيل وأستراليا وأمريكا لكني  "وصلتني عروض عديدة من 
أعطيت كلمتي إلى النصر«، وتابع رونالدو: "ال أهتم كثيرا بما 
يقال عن انتقالي إلى النصر وأنا جاهز من الغد لمساعدة الفريق«، 
وأردف: "أنهيت مهمتي في أوروبا بعدما حققت كل شيء واآلن 
البرتغالي:  النجم  النصر«.وكشف  مع  الجديد  للتحدي  الوقت  هو 
"لم يكن سهال علي اتخاذ هذا القرار. جئت إلى النصر من أجل 
منتخبات  من  المفاجآت  من  الكثير  شهدت  العالم  وكأس  الفوز. 
في  المنافسة  قوة  "أعرف  رونالدو:  واختتم  وإفريقية«،  آسيوية 

الدوري السعودي... وأنا جاهز ألستمتع بلعب كرة القدم".
الوكاالت

تلقى ا�صتقباال فاترا من جمهور البي اأ�س جي 

ممر �سريف ملي�سي
 يف تدريبات باري�س �سان جريمان

العبو   حرص 
سان  باريس 
جيرمان، على تكريم 
األرجنتيني  زميلهم 
في  ميسي،  ليونيل 
تدريبية  حصة  أول 
له معهم عقب انتهاء 
العالم.ونشر  كأس 
الرسمي  الحساب 
االجتماعي، صور  التواصل  موقع  لباريس سان جيرمان، على 
المونديال. عقب  األولى  للمرة  التدريبات  لملعب  ميسي  نزول 
بممر  البرغوث  النادي،  وموظفو  والمدربون  الالعبون  واستقبل 
تصفيق  وسط  تكريمي  درع  على  ميسي  حصل  كما  شرفي، 
أسبوعين  لمدة  إجازة  على  البرغوث  وحصل  الحضور،  جميع 
عقب تتويجه بكأس العالم مع منتخب األرجنتين.لكن ميسي تلقى 
أي  هناك  يكن  لم  حيث  الباريسي،  الجمهور  من  فاترا  استقباال 
التدريبات،  مركز  إلى  وصوله  فيديو  خالل  انتظاره  في  مشجع 

الذي نشره الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان.
ميسي،  وصول  فيديو  جيرمان،  لسان  الرسمي  الحساب  ونشر 
عقب  مرة  ألول  الفريق،  تدريبات  مركز  إلى  أمس،  صباح 
أي  بقطر  العالم  بكأس  المتوج  استقبال  في  يكن  ولم  المونديال، 
قبل  النادي  مسؤولي  بمصافحة  البرغوث  اكتفى  حيث  مشجع، 
تهنئة  على  جيرمان  سان  العبو  زمالئه.وحرص  إلى  االنضمام 
ميسي بالبطولة عقب عودته إلى غرفة مالبس الفريق الباريسي.
الوكاالت

الفني  المدير  أرتيتا،  ميكيل  اإلسباني   أعرب 
الحكم عن احتساب  لتغاضي  آلرسنال، عن أسفه 
ضربتي جزاء لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد خالل 
أول  مساء  السلبي  بالتعادل  انتهت  التي  المباراة 

أمس بالدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيطر آرسنال على مجريات المباراة لكنه عجز 
ليهدر  لنيوكاسل  الحصينة  الدفاعات  اختراق  عن 

نقطتين على ملعبه للمرة األولى هذا الموسم.
أندرو  الحكم  معاقبة  لعدم  تحسره  أرتيتا  وأبدى 
قميص  خلع  في  تسببه  بعد  برن  لدان  مادلي 
غابرييل ماغاليس داخل منطقة الجزاء في الشوط 
آرسنال  فيه العبو  أحاط  الذي  الوقت  في  الثاني، 
بالحكم في الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد محتملة 

ضد البديل جاكوب ميرفي داخل منطقة الجزاء.
ايه ميديا عن  البريطانية بي  ونقلت وكالة األنباء 
أرتيتا قوله "أشعر بالفخر حقا للطريقة التي لعبنا 
المباراة،  على  بها  سيطرنا  التي  الطريقة  بها، 

طريقة لعبنا منذ البداية«.
وأضاف "افتقدنا البريق في الثلث األخير لتسجيل 
المناسبة  اللحظة  إلى  للوصول  السبق،  هدف 
لنا  لكن الحت  الهجمات،  إنهاء  مهارة  من  وقليل 
من  بالقرب  أفضل  بشكل  نؤدي  لكي  فرص  عدة 
منطقة الجزاء«، وأوضح "ثم أن هناك مخالفتين 
ليست  أم  جزاء  ضربة  هي  كالهما،  واضحتين، 

ضربة جزاء؟ كالهما ضربة جزاء".
الوكاالت

ريال مدريد يتاأهل للدور الـ16 من كاأ�س امللك االإ�صبانية

عرفت تواجد 

هاالند فيني�صو�س 

جينيور بيلينغهام ومو�صياال

مبابي يت�سدر قائمة 
اأغلى العبي العامل

ناحية  من  الالعبين  أعلى  قائمة   ضمت 
جود  األلماني  الدوري  ثنائي  السوقية،  القيمة 
وجمال  دورتموند،  بوروسيا  العب  بيلينغهام 
شبكة  ميونخ.وألقت  بايرن  العب  موسياال 
التي  القائمة  على  الضوء  سبورت"  "سكاي 
نشرتها منصة "فوتبول بانس مارك" الخاصة 

بالتحليالت والبيانية المتعلقة بكرة القدم.
جود  العبين،   10 أغلى  قائمة  في  وتواجد 
محتاًل  دورتموند،  بوروسيا  نجم  بيلينغهام 
 142.30 إلى  وصلت  بقيمة  الرابع  المركز 
تواجد  أيًضا،  البوندسليغا  ومن  يورو،  مليون 
بايرن  وسط  العب  موسياال  جمال  األلماني 
ميونخ، الذي احتل المركز السابع ببلوغ سعره 

117.70 مليون يورو.
الفرنسي  المهاجم  األولى  المرتبة  في  وجاء 
كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي 

بلغت قيمته 222.90 مليون يورو.
في  ثانًيا  هاالند  إيرلينك  النرويجي  وحل 
قيمة مهاجم مانشستر سيتي  بلغت  إذ  القائمة، 
فينيسيوس  البرازيلي  يليه  175 مليون يورو، 
 150.90 بقيمة  مدريد،  لاير  جناح  جونيور 
إنجليزي  تواجد  الخامس،  المركز  في  مليوًنا، 
آخر وهو فيل ودين، العب المان سيتي، الذي 
بفارق  يورو،  مليون   136.40 قيمته  بلغت 

ضئيل عن مواطنه بيلينغهام.
الوكاالت

اأرتيتا: "اآر�سنال حرم 
من ركلتي جزاء اأمام نيوكا�سل"

اأن�سيلوتي منفعال: 
"مل نلعب كرة قدم �سد كا�سريينيو"

م�صوؤولوه واثقون من بقاء مورينيو

روما يغلق الباب اأمام الربتغال والربازيل
روما  لنادي  الرياضي  المدير  بينتو  تياغو   أعرب 
البرتغالي  المدرب  استمرار  في  ثقته  عن  اإليطالي، 
المثارة حول  التكهنات  للفريق، رغم  جوزيه مورينيو 

اقترابه من الرحيل لتدريب منتخب بالده.
وبعد خروج البرتغال من دور الثمانية لمونديال قطر 
2022 على يد المغرب تمت اإلطاحة بالمدرب فرناندو 
سانتوس، ليصبح مورينيو مرشحا قويا للمنصب، كما 
المنتخب  تدريب  في  تيتي  لخالفة  أيضا  مرشح  أنه 
البرازيلي، ولكن بينتو يتوقع بقاء مورينيو مع روما، 
حيث يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023 /2024.

أول  سبورت"  ديللو  غازيتا  "ال  لصحيفة  بينتو  وقال 
أمس: "عندما تحصل على مدرب مثل مورينيو، ينبغي 
المرة  الشائعات«، وأضاف: "هذه هي  تعتاد على  أن 
األولى خالل 18 شهرا التي يبدي فيها ناد أو اتحاد كرة 
اهتماما به، ليس لدينا أي ارتباك في الملعب التدريبي، 

نركز فقط على العمل«.
برتغالي  "أنا  روما:  لنادي  الرياضي  المدير  وأوضح 
يكون  المدرب  تغيير  على  فيها  نقدم  مرة  كل  وفي 
مورينيو مرشحا، لكننا نعول عليه من أجل المستقبل".

الوكاالت 

فريقه اأهدر نقطتني على ملعبه للمرة االأوىل هذا املو�صم
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ريا�ضي
لعب اأ�سا�سيا و�ساهم يف فوز فريقه

 واحتالله الو�سافة يف الكالت�سيو

بن نا�سر من �أح�سن 
العبي مبار�ة ميالن و�سالرينيتانا

الجزائري  الدولي   شارك 
فوز  في  ناصر  بن  إسماعيل 
ميالن على مضيفه ساليرنيتانا 
هدف  مقابل  هدفين  بنتيجة 
واحد، ظهيرة أمس، في الجولة 

16 من الدوري اإليطالي.
فرصة  ميالن  منح  االنتصار 
القبض على المركز الثاني في 
جدول ترتيب الدوري اإليطالي 
متأخرا   ،36 للنقطة  بوصوله 

عن نابولي المتصدر بفارق 5 نقاط.وحصل متوسط ميدان المنتخب الوطني على 
تقييم مرتفع بلغ 7 درجات من 10، بحسب موقع "سوفاسكور" المتخصص، ليأتي 
التشكيلة  لياو.وشارك بن ناصر في  تونالي ورافائيل  ثالثا خلف زميليه ساندرو 
األساسية للفريق اللومباردي، ليبقى في أرض الملعب حتى نهاية المباراة، ولمس 
الالعب الدولي الجزائري الكرة 78 مرة على مدار المباراة، لتبلغ دقة تمريراته 
86%.وتميز بن ناصر على الصعيد الدفاعي بعدما تفوق في 8 صراعات ثنائية 
مع العبي أصحاب األرض من أصل 14 محاولة، أما على مستوى الصراعات 
الهوائية، فبلغت نسبة نجاح بن ناصر 100%، فيما ارتكب الالعب 3 مخالفات 
وتعرض لمثلها، وقام بـ4 تدخالت على العبي المنافس، وقام بإبعاد كرة وحيدة 

عن منطقة جزاء فريقه.
ق.ر

مدافع اخل�سر اجلديد اأمام فر�سة جديدة لإثبات نف�سه

�ضفقة تبادلية ت�ضع �آيت نوري
 على �أبو�ب �إ�ضبيلية �لإ�ضباين

للمنتخب  الجديد  الوافد  يتجه 
نوري،  آيت  ريان  الوطني 
فترة  خالل  األجواء  لتغيير 
الجارية،  الشتوية  االنتقاالت 
نادي  داخل  وضعه  بسبب 

ولفرهامبتون.
"ليكيب"  صحيفة  وذكرت 
نوري،  آيت  أن  الفرنسية 
أعماله  وكيل  مع  وبالتنسيق 
مينديز،  خورخي  الشهير 
يستعدان لحسم صفقة نقله في األسابيع القادمة إلى الدوري اإلسباني، وأكدت أن 
نادي  بالفعل في مفاوضات متقدمة مع  األيسر دخال  البرتغالي والظهير  الوكيل 
إشبيلية اإلسباني، الراغب في االستفادة من خدمات الالعب الذي ال يتجاوز الـ21 
تزامنا  نوري،  آيت  مستقبل  بخصوص  السريعة  التطورات  هذه  عاما.وجاءت 
مع وصول المدرب اإلسباني جوليان لوبيتيغي للنادي اإلنجليزي، وعدم وضعه 

لالعب الجزائري في حساباته مؤخرا.
وكان لوبيتيغي قد أعلم إدارة "الذئاب" برغبته في استقدام بطل العالم األرجنتيني، 
األندلسي،  للنادي  نوري  آيت  انتقال  سيستغل  مما  إشبيلية،  من  أكونيا  ماركوس 

باعتبار أن كليهما راغب في ضخ دماء جديدة لمركز الظهير األيسر.
الفرنسية  من  الرياضية  جنسيته  مضت  أسابيع  منذ  غير  نوري  آيت  أن  يذكر 
للجزائرية، وسيكون وبصفة رسمية العبا ضمن كتيبة محاربي الصحراء خالل 

فترة التوقف الدولية القادمة لشهر مارس.
ق.ر

اجلولة الرابعة ع�سرة لبطولة الرابطة الثانية هواة 

�حتاد عنابة - مولودية ق�سنطينة
 قمة �جلولة �لر�بعة ع�سرة

الرابعة  الجولة  اتحاد عنابة ومولودية قسنطينة، قمة  بين  الشرق  سيكون ديربي 
عشرة لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، المقررة غدا وبعد غد، بينما يقوم 
ترجي مستغانم، متصدر مجموعة "وسط-غرب" بتنقل صعب إلى ميدان صفاء 

خميس مليانة بنية العودة الي سكة االنتصارات.
ففي مباراة متكافئة ومفتوحة على كل االحتماالت، يستضيف اتحاد عنابة مولودية 
جمعية  الرائد،  من  مقربة  على  البقاء  بغية  جديد  فوز  تحقيق  بهدف  قسنطينة 
الخروب، الذي سيلعب على بساط من حرير باستضافته لصاحب المركز األخير 
حمراء عنابة.أما اتحاد سوف المتواجد في المركز الثالث، فستكون مهمته صعبة 
على ميدان اتحاد خميس الخشنة، شأنه في ذلك شأن نجم التالغمة ووفاق سور 
الغزالن المتواجدين سويا في المركز الرابع، واللذين يلعبان خارج قواعدهما أمام 

فريقين متواجدين في وسط الترتيب وهما اتحاد الحراش واتحاد الشاوية.
بالنسبة لمجموعة "وسط-غرب" التي تجري مبارياتها يوم الجمعة، فسيقوم رائد 
المحلي،  الصفاء  لمالقاة  الخميس  إلى  صعبة  بسفرية  مستغانم  ترجي  الترتيب 
وسيعمل مالحقا الرائد، نجم بن عكنون وشباب المشرية على تحقيق الفوز أمام 
وداد تلمسان وشباب تموشنت لمواصلة مهمة المطاردة، أما وادي سلي فسيلعب 
المجموعة  الجولة على مستوى  أمام نصر حسين داي وتتميز هذه  على ميدانه 
لقاء وسط  وأيضا  تيارت وغالي معسكر،  شبيبة  بين  واعد  محلي  بلقاء  الغربية 
الترتيب بين أولمبي المدية، ووداد بوفاريك، وفي أسفل الترتيب، يستقبل رائد القبة 
جمعية وهران بهدف العودة الي سكة االنتصارات، بينما يستقبل المتذيل سريع 

غليزان مولودية سعيدة في مهمة معقدة ألصحاب "االخضر واالبيض«.
ق.ر/واج

اللجنة  ان  أمس  إعالمية  مصادر   كشفت 
المحليين  لالعبين  إفريقيا  لكأس  المنظمة 
وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات الكروية 
المعروفة عالميا لحضور حفل افتتاح المنافسة 
زين  األصل  الجزائري  ويتقدمها  الكروية، 

الدين زيدان.
التنظيم  لجنة  ان  المصادر  ذات  وأضافت 
تحرص على أن يكون حفل االفتتاح عالميا، 
الشخصيات  وأشهر  أكبر  تسجيل  خالل  من 
بينها  ومن  العالمي،  المستوى  على  الكروية 
المصري أبو تريكة، السنغالي حاج ضيوف، 
يضاف  ليبي،  مارسيلو  اإليطالي  والمدرب 
ويتقدمهم  والفيفا  الكاف  مسؤولي  إليها 

موتسيبي وأنفانتينو.
والرياضة  الشباب  وزير  تحدث  جهته،  من 
عبد الرزاق سبقاق، عن بعض تفاصيل حفل 
افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين، الذي سيقام 
يوم 13 جانفي الجاري بملعب نيلسون مانديال 

ببراقي.
"إلذاعة  تصريح  في  سبقاق،  الوزير  وقال 
افتتاح النطالق  أم": "سيكون حفل  جيل أف 
عرس قاري، وسيحضر العديد من الضيوف 
من أسرة كرة القدم، سواء من على مستوى 

القارة اإلفريقية أو على المستوى الدولي".
وأضاف وزير الشباب والرياضة: "سيحضر 

ووزراء  اإلفريقية،  الدول  وزراء  بعض 
خاص  برنامج  وهناك  الشقيقة،  الدول  بعض 
بحفل االفتتاح صادق عليه االتحاد اإلفريقي، 
"رئيس  وتابع:  األخرى"،  المفاجآت  وبعض 
الكاف سيكون حاضرا، كما سيحضر رئيس 
الفيفا" من جهة أخرى، قال سبقاق أن هناك 

تنسيق  وفق  تحضيره  تم  كبيرا،  برنامجا 
مستوى  على  سواء  ثرية  وبرامج  حكومي، 
إقامة  خالل  من  والثقافة،  السياحة  وزارتي 
التقليدية  الصناعة  في  ومعارض  حفالت 

ومسارات سياحية للتعريف بالجزائر.
ق.ر

عبر  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية   أعلنت 
المديرية الفنية الوطنية عن فتح باب الترشح 
الشبانية  لألصناف  وطنيين  مدربين  النتداب 
بالنسبة  أقل من 20 سنة وأقل من 15 سنة، 

للذكور، وأقل من 20 سنة، وأقل من 17 سنة 
بالنسبة لإلناث.

واألجانب  الوطنيين  المترشحين  وعلى 
لمناصب مدربي منتخبات األصناف الشبانية 

المحصل عليها  للشهادات  يكونوا حاملين  أن 
في التكوين )إجازة أ - كاف أو إجازة االتحاد 
االوروبي "يويفا" أو إجازة محترف "يويفا"( 
وشهادة  بمعادلتها  معترف  شهادة  أي  أو 
السوابق العدلية للمترشحين لمناصب مدربي 
خبرة  الفاف  الذكور.واشترطت  منتخبات 
عشر سنوات على األقل لشغل منصب مدرب 
وطني بالنسبة لمنتخبي أقل من 20 سنة وأقل 

من 15 سنة للذكور.
وطني  مدرب  لمنصب  للمترشحين  وبالنسبة 
تقديم  عليهم  سنة،  و17   20 من  أقل  للفتيات 
ب  كاف  إجازة  أو  أ،  كاف  إجازة  شهادة 
حسب نفس المصدر.ويجب أن يتضمن طلب 
الشهادات،  من  نسخة  تحفيز،  شهادة  الترشح 
مع  الخدمات،  وجدول  المهني،  والمسار 

توضيح المنتخب المطلوب تدريبه.
بالمديرية  ملفاتهم  إيداع  المترشحين  وعلى 
البريد  عنوان  إرساله على  أو  الوطنية  الفنية 
لتقديم  أجل  آخر  وحدد  للفاف،  االلكتروني 

الترشيحات يوم األحد 15 جانفي 2023.
ق.ر

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة المرشحين للفوز 
بجائزة أفضل العب لشهر ديسمبر المنصرم في ناديه مانشيستر سيتي 
مانشستر  نادي  أمس.وأعلن  الفريق  عنه  أعلن  حسبما  اإلنجليزي، 
سيتي اإلنجليزي، عن قائمة الالعبين المرشحين لجائزة أفضل العب 
الوطني،  المنتخب  قائد  القائمة  ضمن  وجاء  المنصر،  ديسمبر  لشهر 
رفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هاالند، باإلضافة للظهير الشاب ريكو 
التي  الجيدة  مستوياته  بعد  الخضر،  لنجم  الترشيح  هذا  لويس.ويأتي 

قدمها مع السيتيزنس خالل مباريات شهر ديسمبر.
من جهة أخرى، ينتظر أن يشارك محرز، في مواجهة فريقه مانشستر 
قمة  في  بريدج"،  "ستامفورد  ملعب  في  اليوم،  تشيلسي  لنادي  سيتي 

مباريات األسبوع الـ19 لبطولة الدوري اإلنجليزي.
ووفقا لما كشفته صحيفة "مانشستر إيفينينغ ستاندارد" اإلنجليزية، فإنه 
بإجراء  للسيتي،  الفني  المدير  غوارديوال،  بيب  يقوم  أن  المتوقع  من 
تغييرات على فريقه بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون في الجولة الماضية، 
أرسنال  مع  اللقب  سباق  في  الصدارة  عن  بعيًدا  السيتي  ترك  الذي 

متصدر الترتيب.وأضافت الصحيفة أن فيل فودن من الممكن أن يعود 
الثنائي محرز  ليتعرض  تشيلسي،  مواجهة  في  األساسي  التشكيل  إلى 

وجاك جريليش لخطر الغياب عن المشاركة منذ بداية المباراة.
ورغم غيابه عن المشاركة خالل النصف األول من الموسم الحالي، 
الثالث  في  سيتي  مانشستر  مع  أساسي  بشكل  لعب  محرز  أن  غير 
مباريات الماضية، حيث شارك أمام ليفربول في كأس رابطة األندية 
اإلنجليزية، فضال عن ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري اإلنجليزي، 

وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.
أيضا، وقد  للمشاركة  البرتغالي جواو كانسيلو  يعود  المتوقع أن  ومن 
إلى  عودته  بعد  الفريق  صفوف  ألفاريز  جوليان  األرجنتيني  يعزز 
سيتي  مانشستر  ويفقد   ،2022 العالم  بكأس  تتويجه  عقب  التدريبات 
في  الركبة،  أوتار  في  إصابته  بسبب  دياز  روبن  البرتغالي  خدمات 
الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة إيمريك البورت بسبب 

مشكلة في الظهر.
ق.ر

الوزير �سبقاق يوؤكد ح�سور موت�سيبي انفانتينو 

فتحت باب الرت�سح وو�سعت �سروطها للمرت�سحني اجلزائريني والأجانب

يرتقب م�ساركته اأ�سا�سيا يف مواجهة ت�سيل�سي اليوم 

�ضخ�ضيات كروية عاملية تلقت �لدعوة حلفل 
�فتتاح "�ل�سان" يتقدمها زيد�ن

�لفاف يف رحلة �لبحث عن مدربني
 للمنتخبات �لوطنية �ل�ضبانية

حمرز مر�ضح جلائزة لعب �ضهر دي�ضمرب يف �ل�ضيتي
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تعتبر االعالمية والشاعرة وحيدة الطيب ابنة 
عين تادلس بوالية مستغانم اطار نسوي فاعل 

في العديد من المجالت على غرار الثقافة، الفن 
والشعر حتى الملحون نهيك عن القصائد الوطنية 

والعاطفية ولها مساهمات متعددة في ما ذكرت 
على مدار يقارب 25 سنة وفي جل التظاهرات 

حاضرة بأعمالها ونشطاتها.
وكان اخر حضور لإلعالمية والشاعرة في 

المهرجان الوطني للشعر الملحون الخاص بالولي 
الصالح ومداح الرسول صلى هللا عليه وسلم 
والمجاهد سيدي لخضر ابن خلوف بشعرها 

الملحون رفقة العديد من الشعراء ومن الجنسين، 
وكان لها حضور قوي في لجنة تقييم االعمال 

وفي المناسبات الوطنية باألخص حضورها دائم، 
نهيك عن تشريفها للوالية بواليات أخرى.

 وحيدة الطيب اكدت لـ "الرائد" ان االعمال 

واالنشطة الفنية والثقافية بما فيها المهرجانات 
كانت حاضرة بقوة وذوقها فعال وبأسلوب 

عصري حديث في فترة وزيرة الثقافة والفنون 
الحالية صوريا مولوجي، ومستغانم على غرار 

الواليات االخرى كان لها نصيبها في هذا المجال 
وعلى جميع االصعدة، ومديرية الثقافة والفنون 
بجميع ما تملك بذلت كل ما في وسعها لترقية 
الموروث الثقافي المميز الذي تحتويه الوالية.
 وكان للمسؤول االول للقطاع الدكتور محمد 

مرواني وطاقمه بصمة خاصة وتبقى دار الثقافة 
ولد عبد الرحمان كاكي الفضاء المميز للعروض 

واالقبال بالرغم من انجاز عدة منشآت وهياكل 
وحتى المسرح الجهوي سي الجياللي عبد الحليم 

يعرف نشاط خاص به، تضيف المتحدثة التي 
ثمنت كذلك انشطة المكتبة الرئسية للمطاعلة 

موالي بلحميسي.

انطلقت أمس من دار الثقافة مالك حداد، بقسنطينة قافلة "الثقافة للجميع" ستجوب 
مختلف بلديات الوالية بهدف الترويج للحدث الكروي اإلفريقي "شان 2023<<. 
وأوضحت راضية بلجدوي رئيسة لجنة اإلعالم وتكنولوجيات االتصال بالمجلس 
الشعبي الوالئي التي بادرت إلى تنظيم هذه التظاهرة الثقافية لـ)وأج(  أن الهدف 

من هذه القافلة التي تدوم إلى غاية 18 مارس المقبل هو نشر وتعميم النشاط 
الثقافي عبر البلديات خاصة منها البعيدة عن عاصمة الوالية.

وأبرزت المتحدثة أن هذا النشاط الثقافي المتنوع يندرج أيضا في إطار الحملة 
التحسيسية و الترويجية وإرساء ثقافة مواطنة راقية لتسويق صورة تليق بحجم 
والية قسنطينة خالل احتضانها جزءا من منافسات بطولة أمم إفريقيا لالعبين 
المحليين لكرة القدم )شان 2022 المؤجلة إلى سنة 2023( التي ستحتضنها 

الجزائر في الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير من السنة الجارية من خالل برنامج 
خاص معد من طرف المجلس الشعبي الوالئي للمساهمة في إنجاح هذا الحدث 

الرياضي القاري.
وسيشمل البرنامج الثقافي والترفيهي للقافلة الثقافية المسطر من طرف المجلس 

الشعبي الوالئي والذي يتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية، حيث ستحط القافلة 
الرحال في يومها األول بالمركز الثقافي مالك بن نبي ببلدية ابن باديس لتقديم 
عروض مسرحية لألطفال وأخرى بهلوانية وورشات للرسم ومسابقات فكرية 

وألعاب الخفة ومونولوج والحكاية ومسابقات الكتشاف مواهب .
للتذكير، فقد سبق لوالي الوالية، عبد الخالق صيودة، أن أكد في عديد لقاءاته 

الدورية مع مختلف الفاعلين في المجال و المجتمع المدني على ضرورة تقديم 
وجه مشرف لقسنطينة و من خاللها الجزائر بصفة عامة وذلك بهدف إنجاح 

الطبعة السابعة للشان كخطوة من شأنها أن تمكن الجزائر من تعزيز ملف ترشحها 
الحتضان كأس أمم إفريقيا لسنة 2025.

ر.ن

ابنة عني تادل�س مب�ستغامن واحدة من الإطارات الن�سوية الفاعلة

الإعالمية وال�ضاعرة وحيدة الطيب.. ح�ضور ثقايف مميز

اإ�سـهـــار

مرت�سح �سابق للرئا�سيات 

ومنا�سل يف الأرندي

عز الدين ميهوبي 
يعتزل العمل ال�ضيا�ضي 

ويتفرغ للكتابة
أعلن وزير الثقافة األسبق، عز الدين ميهوبي، اعتزاله 
العمل السياسي والحزبي وتفرغه التام للكتابة وتكريس 

جهده للعمل األدبي والفكري.
وقال ميهوبي في بيان نشره في صفحته الرسمية 
بموقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”، إن إعالن 

اعتزاله العمل السياسي والحزبي جاء بسبب ورود 
اسمه في أخبار ومقاالت بمواقع إلكترونية وفي 

قراءات وتكهنات وصفها بـ”المغرضة”، مضيفا: 
“بعد مسيرٍة مهنيّة ثريّة ومنتجة في المجالين الثقافي 
واإلعالمي والممارسة السياسيّة تبّوأُت خاللها عديَد 
المواقع والمسؤوليات في اإلدارة ومؤّسسات الّدولة 

وقّدمُت ما استشعرُت أنُّه جهٌد صادٌق واجتهاٌد مطلوب 
في أداِء المهام المنوطِة بي وساهمُت في االستحقاقات 

التي عرفتها البالد في كّل الفترات من منطلِق 
المواطنة والوطنيّة.. أجدد مرة أخرى للرأي العام 

اعتزالي للعمل السياسي والحزبي”.
وأوضح األمين العام بالنيابة السابق لحزب األرندي 

أنه سيعود للكتابة وتكريس جهده للعمل األدبي 
والفكري الذي بدأ به مسيرته قبل أربعين عاًما، قائال: 

” ُمساِهًما في الفعل الثقافي الذي يُشّكُل ركيزًة هاّمة في 
عها وهويّتها وإشعاعها  بناء كيان الّدولة وتعزيز تنوُّ

على العالم”.
وأضاف: “وسأبقى، كما كنُت دائًما، داعًما لمؤّسسات 
الدولة وهيئاتها الرسميّة، وسنًدا لجهودها في التّطّور 

والتجديد، والحفاظ على المكاسِب التي حّققها المجتمع 
الجزائري في كل المجاالت، واإلرتقاء بروح الحوار 

والمبادرة واإلبداع، انطالًقا من قيم ثورة نوفمبر 
العظيمة”. وتجدر اإلشارة أن عز الدين ميهوبي قد 

ترشح لرئاسيات 12 ديسبمر 2019 وجاء في المرتبة 
قبل األخيرة بحصوله على  نسبة 7.26 بالمائة من 
ر.ن األصوات.    

ق�سنطينة حتت�سن جزء من مناف�سات بطولة اأمم اإفريقيا لالعبني املحليني لكرة القدم 

انطالق قافلة "الثقافة للجميع" نحو بلديات الولية للرتويج ل�ضان 2023

الرتبة
عدد

 املنا�ضب
مالحظاتمنط التوظيفاملوؤهل املطلوب



السينمائية  وفي مداخلته بعنوان "الصورة 
اليوم  أشغال  ضمن  الجزائرية"  والثورة 
"طاغست"  السينمائية  األيام  من  الثاني 
أوضح  األربعاء  أمس  الجزائري  للفيلم 
الكتابة  في  الباحث  خشاب  جالل  األستاذ 
التفاعل  هذا  بأن  والسينمائية,  المسرحية 
"يمر حتما عبر أعمال سينمائية في شكل 

أشرطة تعرف بالثورة الجزائرية.«
هذه  أشغال  خالل  الباحث  ذات  وأشار 
مديرية  بتنظيمها  بادرت  التي  التظاهرة 
الثقافة والفنون بالتنسيق مع كل من المركز 
الجزائري  والمركز  للسينما  الجزائري 
"السينما  شعار  تحت  السينما  لتطوير 
عقدت  واليوم"  األمس  بين  الجزائرية 
إلى  بالوالية  "الطاهر وطار"  الثقافة  بدار 
الوطني  التحرير  جبهة  رأته  "ما  ذلك  أن 
إبان الثورة التحريرية عامال مهما في نقل 
اهتمامات وتطلعات الشعب الجزائري إلى 
الهيئات العالمية.«وذكر, من جهة اخرى, 

أفالم  مع  كانت  الجزائري  السينمائي  للمشروع  الفعلية  االنطالقة  بأن 
"معركة الجزائر" )1966( و"ريح األوراس" )1966( ثم "األفيون و 
العصا" )1969( وغيرها من األعمال األخرى موضحا بأن "االقتباس 
و  "األفيون  فيلمي  في  السينمائي" ممثال  العمل  أهم مرتكزات  كان من 

العصا" و"ريح الجنوب.(1975( «
بن  بهاء  األستاذة  تطرقت  جانبها,  من 
الذي  السينمائي  المشروع  إلى  نوار 
بهوية  ارتباطه  إلى  بالنظر  مهما  "يعد 
وثقافته"  وتاريخه  الجزائري  المجتمع 
التقنية  الجوانب  على  الضوء  مسلطة 

السينماتوغرافية.
السينما  أن  السياق  ذات  في  أبرزت  و 
ليست مجرد فن مستقل عن سائر الفنون 
اخرى  فنون  عدة  على  متفتحة  هي  بل 

كالرواية و المسرح.
والسينمائي  المسرحي  الممثل  أشار  فيما 
عبد الحق بن معروف إلى أن "تنظيم مثل 
هذه التظاهرات مع بداية السنة يعد بشرة 
خير ومحركا للفعل الثقافي", مشيرا الى 
اهمية السينما الجزائرية في الحفاظ على 
الهوية الوطنية و ضرورة بعث الصناعة 

السينمائية من جديد.
الخميس  ياليوم  التظاهرة  هذه  وستختتم 
بتقديم عروض لعدة أفالم سينمائية على غرار "زبانة" و"البئر" والفيلم 
الوثائقي "على آثار المحتشدات" و كذا "أنريكو ماتي والثورة الجزائرية" 

و"دورية نحو الشرق" و"فاطمة نسومر".
حياة �سرتاح

11 الثقايف

 www.elraed.dz

انطلقت يوم أمس األربعاء من دار الثقافة مالك 
حداد، بقسنطينة قافلة "الثقافة للجميع" ستجوب 
للحدث  الترويج  بهدف  الوالية  بلديات  مختلف 

الكروي اإلفريقي "شان .’’2022
لجنة  رئيسة  بلجدوي  راضية  أوضحت  و 
بالمجلس  االتصال  تكنولوجيات  و  اإلعالم 
هذه  تنظيم  إلى  بادرت  التي  الوالئي  الشعبي 
لـ)وأج(  أن الهدف من هذه  الثقافية  التظاهرة 
المقبل  مارس   18 غاية  إلى  تدوم  التي  القافلة 

هو نشر و تعميم النشاط الثقافي عبر البلديات 
خاصة منها البعيدة عن عاصمة الوالية.

الثقافي  النشاط  هذا  أن  المتحدثة  أبرزت  و 
الحملة  إطار  في  أيضا  يندرج  المتنوع 
التحسيسية و الترويجية و إرساء ثقافة مواطنة 
والية  بحجم  تليق  صورة  لتسويق  راقية 
منافسات  من  جزءا  احتضانها  قسنطينة خالل 
لكرة  المحليين  لالعبين  إفريقيا  أمم  بطولة 
 )2023 سنة  إلى  المؤجلة   2022 )شان  القدم 

 13 من  الفترة  في  الجزائر  ستحتضنها  التي 
من  الجارية  السنة  من  فيفري   4 إلى  جانفي 
المجلس  معد من طرف  برنامج خاص  خالل 
الشعبي الوالئي للمساهمة في إنجاح هذا الحدث 

الرياضي القاري.
للقافلة  والترفيهي  الثقافي  البرنامج  سيشمل  و 
الشعبي  المجلس  طرف  من  المسطر  الثقافية 
المدرسية  العطلة  مع  يتزامن  الذي  و  الوالئي 
الشتوية، حيث ستحط القافلة الرحال في يومها 
ببلدية  نبي  بن  مالك  الثقافي  بالمركز  األول 
لألطفال  مسرحية  عروض  لتقديم  باديس  ابن 
و أخرى بهلوانية و ورشات للرسم ومسابقات 
الحكاية  و  مونولوج  و  الخفة  وألعاب  فكرية 

ومسابقات الكتشاف مواهب. 
الخالق  عبد  الوالية،  لوالي  سبق  فقد  للتذكير، 
مع  الدورية  لقاءاته  عديد  في  أكد  أن  صيودة، 
مختلف الفاعلين في المجال و المجتمع المدني 
لقسنطينة و  تقديم وجه مشرف  على ضرورة 
من خاللها الجزائر بصفة عامة و ذلك بهدف 
إنجاح الطبعة السابعة للشان كخطوة من شأنها 
ترشحها  ملف  تعزيز  من  الجزائر  تمكن  أن 

الحتضان كأس أمم إفريقيا لسنة 2025.
حياة �سرتاح

موجهة  قصصية  مجموعة  اصدار  عن  والفنون  الثقافة  وزارة  أعلنت 
لألطفال بتقنية البراي موجهة إلى فئة المكفوفين, توزع على المكتبات 
والمدارس والمراكز التكوينية, حسبما جاء أمس أول في بيان للوزارة.

و يوضح البيان أن الوزارة قامت بنشر "تسعة عناوين" و ستقوم بتوزيع 
"ألف نسخة من كل عنوان كمرحلة أولى.«

و تضم المجموعة قصة "ثعلوب و تاج الكذب" و "أسنان الذهب" اليمان 
الحنين"  من  "قصيص  الدراجي,  لبوزيان  الصبا"  "أغاني  مباركي, 
لخالد غانم, "سلسلة حكايات" لعلي كشرود, "الرحلة الخضراء" لصالح 

و  "الذئب"  قصص  و  دهينة,  بن  لمصطفى  القناديل"  "أنشودة  عباش, 
"العالم الجميل" لفارس الياس.

و تأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
فئة  لصالح  البراي  بتقنية  ونشرها  الكتب  طباعة  "ترقية  إلى  الرامية 
بهذه  الصادرة  الكتب  توفير  في  المجانية  "مبدأ  إقرار  مع  المكفوفين", 
العلمية  المعارف  "ترقية  قصد  ذلك  و  التخصصات"  كل  في  التقنية 

والثقافية الخاصة بهذه الفئة", حسب ذات البيان.
حياة �سرتاح

قدم يف �إطار فعاليات

 "�أيام خن�سلة مل�سرح �لطفل"

"ال�سم�ض النائمة" عر�ض م�سرحي ميتع 
الأطفال بدار الثقافة علي �سوايعي

"الشمس  المسرحي  العرض  الماضي  الثالثاء  الذين حضروا  األطفال  استمتع 
فعاليات  إطار  في  بخنشلة  سوايعي  علي  الثقافة  بدار  تقديمه  تم  الذي  النائمة" 
الحضور  تفاعل  كما  أمامهم،  المقدم  بالعرض  الطفل«،  لمسرح  خنشلة  "أيام 
الذين غصت بهم قاعة العروض مع العمل المسرحي الذي قدمته فرقة "فرح 
الفنون عين البيضاء" )أم البواقي( على مدار قرابة الساعة بشكل ملفت حيث 
صفقوا مطوال على أبطاله قبل أن يتقدموا ألخذ صور تذكارية مع الممثلين بعد 

نهاية العرض.
و أدى أدوار هذا العرض المسرحي أربعة ممثلين شبان هم: زكريا معمري 
وهناء شابي و بوجمعة بوعزيز وإسالم مرزوقي في حين أعد السينوغرافيا 
مجريات  خالل  المقدمة  الموسيقى  انتقى  و  معمري  رضوان  به  الخاصة 

المسرحية سليم رحماني.
اللذين  ><ثليجة<<  و  ><ثليج<<  مغامرة  حول  العمل  هذا  أحداث  تدور  و 
يطلبان من الشمس أن ال تستيقظ حتى ال يذوبا لكن اصطدامهما بحقيقة ضرورة 
استيقاظ الشمس ونورها الفعال لحياة الكائنات الحية جعلهما يستسلمان لألمر 
الواقع ويفضالن المصلحة العامة على المصلحة الشخصية حيث يطلبان من 

الشمس أن تشرق مجددا حتى تعيش باقي الكائنات.
هذا وتختتم أيام خنشلة لمسرح الطفل اليوم الخميس من خالل عرض "مفاتيح 
الحكيم" لمسرح قسنطينة الجهوي بعدما كانت قد انطلقت بتاريخ 25 ديسمبر 
الفارط بدار الثقافة علي سوايعي وعرفت تجاوبا كبيرا لألطفال مع العروض 
بسكرة  من  لكل  الجهوية  للمسارح  التابعة  الفرق  طرف  من  تقديمها  تم  التي 

والعلمة )سطيف( و أم البواقي وسكيكدة.
حياة �سرتاح

يف �فتتاح تظاهرة �لأيام �ل�سينمائية 

"طاغ�ست" للفيلم �جلز�ئري

احتفاء خا�س باملخرجني يف �سوق اأهرا�س
شهدت األيام السينمائية "طاغست" للفيلم الجزائري التي إفتتحت أمسية الثالثاء 
الماضي بسوق أهراس تكريم عدد من المخرجين والممثلين الذين تألقوا في عدة 
أعمال فنية.وقد تم تكريم كل من المخرج عيسى جوامع الحائز على الجائزة 
الكبرى في المهرجان الدولي لسينما إفريقيا 2022 عن فيلمه الوثائقي "سيليما" 
ورابح سليماني المتوج بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي "صحاري" الذي 
احتضنته مدينة تندوف خالل أكتوبر الماضي باإلضافة إلى تكريم عبد الحق 
بن معروف من عنابة الذي شارك في الملحمة التي حملت عنوان "ساقية سيدي 
يوسف" للمخرج فؤاد روايسية من سوق أهراس.هذا ونظمت أمس على موعد 
مع ندوة بعنوان "الصورة السينمائية والثورة الجزائرية" نشطها كل من األستاذ 
جالل خشاب واألستاذة بهاء بن نوار بدار الثقافة فيما سيتم تنظيم ورشة بعنوان 
"مبادئ اإلخراج السينمائي" يؤطرها األستاذ محمد قشابية وذلك بمتحف السينما 
بوسط المدينة.وسيتم خالل هذا الموعد تقديم عروض لعدة أفالم سينمائية على 
غرار "زبانة" و"البئر" وفيلم وثائقي "على آثار المحتشدات" و"أنريكو ماتي 

والثورة الجزائرية" و"دورية نحو الشرق" و"فاطمة نسومر.«
وأوضح الوالي لوناس بوزقزة في كلمة وجيزة له خالل حفل االفتتاح أن "سنة 
2023 ستكون انطالقة حقيقية للفعل الثقافي بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهالت 
فنية فضال عن الهياكل الالزمة لضمان النهوض بالثقافة على غرار دار الثقافة 
والمسرح الجهوي ومسرح الهواء الطلق.«و قامت سلطات الوالية في مستهل 
سينمائية جزائرية  لوحات ألعمال  تضمن  أجنحة معرض  عبر  بجولة  الحفل 
ثورية و وطنية.وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة بدار الثقافة "الطاهر وطار" 
الثقافة والفنون  بمبادرة من مديرية  الخميس  اليوم  إلى غاية  والتي ستتواصل 
السينما  لتطوير  الجزائري  والمركز  للسينما  الجزائري  المركز  مع  بالتنسيق 
الوالية و ذلك  بين األمس واليوم" ، سلطات  الجزائرية  تحت شعار "السينما 

بحضور وجوه فنية وممثلين مسرحيين محليين.
حياة �سرتاح

�خلمي�س  05 جانفي 2023 �ملـو�فق لـ 13 جمادى �لثانية 1444هـ

�لنطالقة �لفعلية للم�سروع كانت مع "معركة �جلز�ئر"

 "ريح �لأور��س" و"�لأفيون و�لع�سا"

خمت�سون يوؤكدون �سرورة التفاعل
 مع اأحداث الثورة اجلزائرية �سينمائيا

�أكد �أ�ساتذة وباحثون يف �لكتابة �مل�سرحية و�ل�سينمائية على �سرورة �لتفاعل مع �أحد�ث �لثورة �جلز�ئرية من خالل �لأعمال 

�ل�سينمائية، موؤكدين على �أن �لنطالقة �لفعلية للم�سروع �ل�سينمائي �جلز�ئري كانت مع �أفالم "معركة �جلز�ئر" )1966( 

و"ريح �لأور��س" )1966( ثم "�لأفيون و �لع�سا".)1969( 

ترويجا للحدث �لريا�سي "�سان 2022" �لتي حتت�سنه �جلز�ئر

"الثقافة للجميع" قوافل لتعميم الثقافة 
ببلديات عا�سمة اجل�سور املعلقة

lعرو�س م�سرحية، ور�سات للر�سم، م�سابقات واألعاب اخلفة لكت�ساف مواهب 

قامت �لفقيدة بعدة بحوث ميد�نية من بينها 

عرق تيهود�ين بالأهقار و�ل�سرق �جلز�ئري

وزيرة الثقافة تعزي

 يف وفاة الباحثة يا�سة �سفيعة
نعت وزيرة الثقافة والفنون ُصورية ُمولوجي بكثير من الحزن واألسى، وفاة 
قبل  ما  في عصور  للبحوث  الوطني  بالمركز  الباحثة  بإذن هللا  لها  المغفور 
التاريخ علم االنسان والتاريخ ياسة شفيعة، التي توفيت أمس أول عن عمر 

ناهز 58 سنة.
والفقيدة متحصلة على شهادة مهندس دولة في الجيولوجيا سنة 1991، وبعدها 
على شهادة الماجيستر في نفس التخصص، توظفت بالمركز الوطني للبحوث 
في عصور ما قبل التاريخ علم االنسان والتاريخ عام 1992 كملحقة بالبحث 
في جيولوجيا الزمن الرابع، حيث قامت بعدة بحوث ميدانية من بينها عرق 
تيهوداين )باألهقار( ومنطقة الشرق الجزائري ) تبسة، سوق أهراس وبئر 
العاتر(، كما كانت مسؤولة على تسيير مخبر جيولوجيا الزمن الرابع وتحليل 

الرواسب المتواجد بذات المركز.
الفقيدة  عائلة  إلى  مولوجي  الوزيرة  تقدمت  الجلل،  المصاب  هذا  وأمام 
الصادقة، داعيًة هللّا سبحانه  التّعازي األخوية والمواساة  وزمالئها، بأخلص 
الصبر  جميل  أهلها  يُلهم  وأن  وغفرانه  رحمته  بواسع  يتغّمدها  أن  وتعالى، 

والسلوان.
حياة �سرتاح

�ستقوم بتوزيعها على �ملكتبات، �ملد�ر�س و�ملر�كز �لتكوينية

وزارة الثقافة والفنون ت�سدر جمموعة ق�س�سية بتقنية الرباي
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احتجاجات غا�سبة بالرباط واملغرب على �سفيح �ساخن
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ف�شل رغم الأغلبية..

 االنق�سام يحوم فوق بداية 
اجلمهوريني "الكارثية" 

مبجل�س النواب
بينما تصّور أكثر الجمهوريين تشاؤما بداية عسيرة في اختيار 

رئيس جمهوري لمجلس النواب األميركي، لم يتخيل أحدا أن ينتهي 
يوم الثالث من يناير الجاري دون حسم هذه النقطة الخالفية بين 

تيارات الحزب، ليكشف عن بداية "كارثية" للجمهوريين بعد فوزهم 
المتواضع في االنتخابات النصفية بنوفمبر الماضي.

وفشل النائب الجمهوري من والية كاليفورنيا كيفين مكارثي في 
الحصول على األغلبية المطلوبة لفوزه، رغم تكرار التصويت 3 
مرات دون نجاح، وهو ما دفع إلرجاء مجلس النواب التصويت 

حتى أمس. ويبلغ عدد الجمهوريين في المجلس الجديد 223 نائبا، 
مقابل 212 لنواب الحزب الديمقراطي. ويحتاج زعيم األغلبية 

الجمهورية مكارثي إلى 218 صوتا لكي يُنتخب رئيسا، غير أن 
الخالفات داخل أغلبيته أفشلت ذلك على ما يبدو.

وتُعد هذه المرة الثانية في التاريخ األميركي التي يفشل فيها مجلس 
النواب في اختيار رئيس له، وسبق للكونغرس الفشل في اختيار 

رئيسا لمجلس النواب قبل قرن من الزمان، عندما انتزعها فريدريك 
جيليت بعد 9 جوالت من التصويت. ودون رئيس لمجلس النواب، 
يصبح المجلس في حالة جمود وال يمكنه القيام بأي نشاط. ولم يؤّد 
أعضاء المجلس الجدد اليمين الدستورية رسميا، التي ال يمكن أن 

تتم حتى انتخاب رئيس جديد له. ورغم كل هذه اإلثارة والفوضى، 
ال يتوقع الخبراء أن تخرج النتيجة النهائية بعيدا عن انتخاب رئيس 

جمهوري للمجلس، سواء كان كيفين مكارثي أو مرشحا آخر.
وأثبتت ما توصف بـ"كارثة" اختيار رئيس جمهوري لمجلس 

النواب أن الجمهوريين ال يزالون في حالة فوضى وأزمة هوية 
حزبية تسبب فيها باألساس الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث 

اصطدم مكارثي مبكرا بتجمع الحرية )مجموعة من أنصار ترامب 
اليمينيين( ألسباب مختلفة. والبعض من هؤالء لم يغفر لمكارثي 

موقفه بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون 
الثاني 2021، عندما قال إن ترامب يتحمل المسؤولية، وأخبر 

زمالءه أن الرئيس السابق يجب أن يستقيل.غير أن مكارثي حاول 
ونجح بعد 3 أسابيع في الحصول على مباركة ترامب، بعدما توّجه 

إلى مقر إقامة الرئيس السابق بوالية فلوريدا لالعتذار عن موقفه.
وكشف مكارثي عن والئه لترامب عندما أصبحت ليز تشيني، التي 

كانت ذات يوم العضو الجمهوري الثالث في مجلس النواب، من أشد 
المنتقدين لمحاوالت ترامب قلب خسارته في االنتخابات، إذ أيّد مكارثي 

طردها من القيادة، وقام في وقت الحق بحملة ضد إعادة انتخابها.
ويجمع بين رافضي مكارثي الوالء الشديد للرئيس السابق ترامب، لذا 
تجنب زعيم األغلبية اإلشارة لترامب في انتقاده لألعضاء المعارضين 
له. وقال إن الذين ينظمون معارضة ضد انتخابه هم "يحاولون القتال 

من أجل أغراضهم الشخصية بدال من القتال من أجل البالد".
ويصف بوب جود، عضو المجلس الجمهوري من والية فرجينيا، 

وهو من أشد أنصار ترامب، مكارثي بأنه عضو في "كارتل 
المستنقعات الحزبية بواشنطن"، في حين اعتبر سكوت بيري، 

عضو المجلس الجمهوري عن والية بنسلفانيا، بأنه فشل "مرارا 
وتكرارا في إظهار أي رغبة في تغيير الوضع الراهن في 

واشنطن". ووصفه مات غايتز، العضو الجمهوري من فلوريدا، 
مكارثي بأنه "أكبر تمساح في مستنقع واشنطن".

وعلى النقيض، عبر بعض أشد مؤيدي ترامب عن دعمهم لمكارثي 
وعن غضبهم من زمالئهم. ووصفت النائبة مارغوري تايلور 

غرين )جمهورية من والية جورجيا(، الفشل في انتخاب رئيس 
للمجلس بأنه "أسوأ شيء يمكن أن يحدث". وقالت إن المعترضين 

الجمهوريين "يلعبون لعبة الروليت الروسية مع أغلبيتنا الجمهورية 
التي اكتسبناها بشق األنفس".

أوضح غالي الزبير في تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية, ان المغرب 

استغل األزمة األوكرانية من أجل 
رفع صادرات المنتجات الفوسفاتية 
كاألسمدة المعدنية, والتي مصدرها 

الصحراء الغربية, جانيا أرباحا 
كبيرة من نهب ثروات الشعب 

الصحراوي الذي يناضل من اجل 
حقه في الحرية واالستقالل وسيادته 
الكاملة على ثرواته الطبيعية.وأفاد 
في السياق أنه جار اآلن التحضير 
لتقرير مفصل حول حصيلة نهب 
االحتالل المغربي لثروات الشعب 

الصحراوي خالل 2022, بما فيها 
الفوسفات, والذي يصدر في شهر 

أبريل من كل عام.
وكان مكتب الصرف المغربي قد 

ذكر نهاية شهر ديسمبر الماضي أن 
مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت 

بنسبة 54,8 في المائة لتتجاوز 
108,04 مليار درهم )حوالي 

7ر9 مليار يورو( عند نهاية نوفمبر 
2022 مقابل 69,78 مليار درهم 
)حوالي 2ر6 مليار يورو( خالل 
نفس الفترة من 2021.وأوضح 

المكتب في مؤشراته الشهرية 
األخيرة للمبادالت الخارجية أن هذا 
االرتفاع يعزى إلى تزايد صادرات 
األسمدة الطبيعية والكيماوية )زائد 

30,024 مليار درهم/69ر2 مليار 
يورو( الراجع إلى ارتفاع تأثير 

السعر.
ولفت غالي الزبير الى أنه يصعب 
في ظل االحتالل المغربي معرفة 
األرقام الحقيقية المتعلقة باستغالل 

منجم "بوكراع" للفوسفات 
بالصحراء الغربية لسببين رئيسين, 

األول أن الشركة المغربية التي 
تستحوذ بصورة مطلقة على إنتاج 

الفوسفات في الجزء المحتل من 
الصحراء الغربية ال تقدم أرقاما 

تفصيلية حول مبيعاتها و أرباحها 
السنوية, بسبب تهرب مسؤوليها 

من إدراج الشركة بالبورصة لتبقى 
األرقام سرية.

أما السبب الثاني, يضيف, هو أن 
صادرات الفوسفات من الصحراء 

الغربية ال تقدم بصورة منفصلة 
عن صادرات الفوسفات المغربي, 

حيث تتصف المعطيات المتعلقة 
بالفوسفات الصحراوي وكل الموارد 
الطبيعية للصحراء الغربية المنهوبة, 

بالغموض المتعمد و السرية من 
طرف سلطات االحتالل المغربي. 
وأبرز المتحدث ذاته أن الفوسفات 

أكثر الثروات المعدنية أهمية 
في االقتصاد الصحراوي نتيجة 

لضخامة االحتياطات التي تختزنها 
أراضي الصحراء الغربية من هذا 

المعدن, مؤكدا أن اكتشاف الفوسفات 
الصحراوي بكميات كبيرة كان أحد 

األسباب لمحاولة المغرب فرض 
سيادته المزعومة على الصحراء 

الغربية.
وندد رئيس الهيئة الصحراوية 

للبترول والمعادن مجددا باستمرار 
نهب االحتالل المغربي لثروات 

الشعب الصحراوي, والتي يستغلها 
في تبييض صورته دوليا وتشويه 

كفاح الشعب الصحراوي و 
الحيلولة دون حصوله على حريته 

و استقالله.واستدل في هذا االطار 
بفتح االحتالل المغربي ل16 مكتبا 
لشركة الفوسفاط المغربية بعدد من 

الدول االفريقية, في اطار سياسة 
شراء الذمم, مشيرا الى ان عائدات 
المغرب من نهب الثورات الطبيعية 

تستغل ايضا في مختلف المحافل 
الدولية مثل البرلمان االوروبي,  

لتعطيل مسار تصفية االحتالل في 
الصحراء الغربية مثلما تنص عليه 
الشرعية الدولية.ومن المنتظر ان 

يصدر قريبا كتاب من تأليف غالي 
الزبير حول الثروات التي ينهبها 
االحتالل المغربي من الصحراء 
الغربية تحت عنوان "الثروات 

الطبيعية الصحراوية غنى يتهدده 
النهب", يحتوي على فصل كامل 

عن ثروة الفوسفات.
وكشف في هذا االطار أن الكتاب 
الموجود حاليا قيد الطبع, يتضمن 

خمسة ابواب, حيث أفرد الباب 
االول لمعلومات وحقائق حول اقليم 

الصحراء الغربية, أما الباب الثاني 
فيتحدث عن الثروات التي تتمتع 
بها الصحراء الغربية )المعدنية, 

البحرية, الطاقوية, الفالحية و 
الحيوانية, المياه الجوفية(.

وخصص الكاتب الباب الثالث الى 
نهب و استنزاف الثروات الطبيعية 
للصحراء الغربية, وفيه يفصل في 

نهب االحتالل المغربي لهذه الثروات 
والشركات والمؤسسات االجنبية 

المتورطة في ذلك والمخاطر التي 
تواجهها األخيرة, باإلضافة الى 

اآلثار البيئية المتعلقة بذلك.وخصص 
الفصل الرابع من الكتاب الى 

المعركة القانونية لحماية الثروات 
الطبيعية الصحراوية والوضع 

القانوني للصحراء الغربية, ارفقه 
بموجز لمراحل التقاضي لحماية 

الثروات الطبيعية الصحراوية, في 
حين تضمن الباب الخامس و االخير 

تجربة الجمهورية الصحراوية في 
ادارة الموارد الطبيعية.

نظم المئات من المرشحين المتحان األهلية لمزاولة مهنة 
المحاماة بالمغرب , أول أمس, وقفة احتجاجية بالعاصمة 

الرباط, للمطالبة بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي 
ومحاسبته عن الخروقات التي شابت االمتحان منذ يوم 

االعالن عنه بموقع الوزارة الى يوم صدور نتائجه التي 
وصمت بشبهات التزوير والمحاباة .

وذكرت وسائل إعالم مغربية أن نتائج االمتحان الكتابي 
لمزاولة مهنة المحاماة أثارت غضبا واسعا بالبالد, وسط 
اتهامات بوجود تزوير وتالعب في النتائج, التي اظهرت 
أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي 

إلى عائالت نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة 
ومحامين, من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي.

ورفع عدد من المقصيين والمقصيات من مباراة ولوج 
مهنة المحاماة خالل وقفتهم أمام مقر البرلمان بالرباط , 

شعار "ارحل" في وجه وزير العادل , مطالبين بفتح تحقيق 
في نتائجها وإقالة الوزير ومحاسبة المتورطين في هذه 

الفضيحة محاسبة قانونية.
وبكل جرأة ودون ايالء اي اعتبار "للمرسبين" , خرج 

الوزير المغربي ليدافع أمام كاميرات وسائل اإلعالم على 
نجاح أبناء المحامين والمسؤولين العموميين, كما هاجم من 

انتقدوا وجود العديد من األشخاص الذين يحملون االسم 
العائلي "وهبي" ضمن قائمة الناجحين, لكن التصريح األكثر 

استفزاز و إثارة للجدل كان بخصوص ابنه, حيث قال إنه 
"نجح ألنه حاصل على إجازة من مونلاير, وألن والده ثري 

دفع المال ليدرسه في الخارج".وعلق المحتجون بأن هذه 
التصريحات تظهر أن "الرجل ليس في المكان المناسب", 
وبأنها تصريحات استفزازية في ظرفية حساسة ال تراعي 
نبض الشارع, وال تراعي الشباب الذين يتجرعون مرارة 

اإلقصاء.
 ورفع المحتجون شعارات أكدوا فيها أنهم "لم يرسبوا في 

االمتحان بل ُرسبوا", وأنهم "تعرضوا إلقصاء ممنهج 
من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة, بسبب عدد من 

االختالالت التي عرفها االمتحان وانهم كانوا ضحية إقصاء 
طبقي واجتماعي ومادي" .ونقلت مواقع اخبارية عن إحدى 

مؤطرات الوقفة: "يحز في أنفسنا أن نتعرض لإلقصاء 
الطبقي والمجتمعي )...( لقد تفاجأنا باعتماد نظام +ناقص 

واحد+ في التنقيط, وهذا ال يعمل به سوى من يملك عقلية 
التمييز, ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع".

وقد اثارت الفضيحة جدال وغضبا واسعين لدى الكثير 
من االوساط الحقوقية وعلى مواقع التواصل االجتماعي, 

ودشنت وسوم حولها , حيث أدانت المنظمة المغربية لحقوق 
اإلنسان ومحاربة الفساد التصريحات التي أطلقها وزير 
العدل أول أمس االثنين في أول خروج إعالمي له بعد 

الجدل الذي أثارته نتائج امتحان المحاماة.
وقالت المنظمة في بيان تنديدي :"تابعت األمانة العامة 

للمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان ومحاربة الفساد , 
مسلسل التصريحات االستفزازية لوزير العدل, وخاصة 
المشهد الذي أعقب إعالن نتائج امتحان األهلية لمزاولة 
مهنة المحاماة, دورة ديسمبر الماضي , وسط جدل أثار 

استنكار الجميع لحجم الخروقات القانونية والتنظيمية 
والتقنية والسيما عدم االلتزام بالبرنامج المعتمد في االختبار 

الكتابي, إلى جانب اعتماد الزبونية و المحسوبية في 
تمتيع أسماء عائلية ألقارب محسوبين على قطاع العدل 

ومسؤولين قضائيين نافذين, و أبناء المحامين وشخصيات 

سياسية وحزبية, على حساب عموم المتبارين".وأعلنت 
المنظمة المغربية عن شجبها لتصريحات وخرجات 

الوزير "المستفزة تجاه الشعب المغربي بمختلف شرائحه 
االجتماعية".

من جهته, قرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية ضد 
وزير العدل أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط, 

وضد كل المستفيدين من نتائج االمتحانات بـ"طرق 
مشبوهة"، كما طالب تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب 

من وزير العدل الكشف عن اإلجراءات المتخذة في شأن 
االختالالت التي طالت نتائج االختبار الكتابي المتحان 

الحصول على األهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
فضيحة اخرى إذن يضيفها الوزير المغربي لسجله في 
الفضائح التي طالته ,منذ أن بدأ عمله على رأس وزارة 

العدل في 7 أكتوبر 2021, أبرزها صراعه مع المحامين 
على خلفية المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون 
المالية لسنة 2023, ثم دفاعه عن تصريحات مغني الراب 

"إلغراندي طوطو" الذي تحدث بشكل علني عن تعاطيه 
للمخدرات.

رئي�س الهيئة ال�شحراوية للبرتول واملعادن يك�شف تالعبات نظام املخزن

 ارتفاع وترية نهب الفو�سفات يف ال�سحراء 
الغربية من طرف االحتالل املغربي 

قال رئي�س الهيئة ال�شحراوية للبرتول واملعادن, غايل الزبري, اأم�س, اإن الحتالل املغربي رفع من وترية 

نهبه للفو�شفات ال�شحراوي خالل �شنة 2022 نظرا لرتفاع الطلب العاملي عليه, منددا بنهب املخزن لرثوات 

ال�شحراويني من اأجل تبيي�س �شورته عامليا وتعطيل م�شار ا�شتقالل اقليم ال�شحراء الغربية عرب �شيا�شة 

�شراء الذمم.
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دويل

اإلمارات  فإّن  دبلوماسية،  لمصادر  ووفًقا 
والصين طلبتا من مجلس األمن، االجتماع 
في جلسة مفتوحة اليوم، لمناقشة التطورات 
ذلك،  ويأتي  المحتلة،  القدس  في  األخيرة 
محمود  الفلسطيني،  الرئيس  وجه  فيما 
عباس، بالتحرك فورا على مستوى مجلس 
االعتداءات  ووقف  إلدانة  الدولي  األمن 
الصهيونية على المسجد األقصى، فيما تعقد 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
على  االعتداءات  هذه  لتدارس  جلسة  اليوم 

المسجد األقصى. 
بالده  بعثة  الفلسطيني  الرئيس  وكلّف 
األمم  في  الفوري  بالتحرك  نيويورك  في 
ووقف  إلدانة  األمن  ومجلس  المتحدة 
على  المتواصلة  الصهيونية  االعتداءات 
األقصى، وأشار الرئيس عباس إلى أّن هذه 
الخطوة تم التنسيق لها مع األردن وعدد من 
الفلسطينية في األمم  المؤيدة للقضية  الدول 

المتحدة. 
األمن  مجلس  فلسطين  دولة  وطالبت 
تحمل  بضرورة  الدوليين  والمجتمع 
واإلرهاب  للعنف  حد  ووضع  مسؤولياتهم 
الذي يمارسه الكيان الصهيوني وميليشيات 
المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب 

الفلسطيني وأماكنه المقدسة ووجوده.
الُمدينة  الفعل  ردود  توالت  ذلك،  إلى 
للمسجد  صهيوني  مسؤول  اقتحام  لجريمة 
هذه  أثارت  حيث  المبارك،  األقصى 
واسعة  استنكار  موجة  الخطيرة  التطورات 
وتعالت  والدولي،  العربي  المستويين  على 
األمن  مجلس  تحمل  بضرورة  المطالب 
الفلسطيني  الشعب  تجاه  مسؤوليته  الدولي 

ومقدساته.

و��سنطن: �أي خطوة تغّي �لو�سع 

�لقائم يف فل�سطني "غي مقبولة"

التنديد  األربعاء  أمس  يوم  واستمر  هذا 
باقتحام  والدولي  والعربي  الفلسطيني 
الثالثاء  الصهيوني،  بالكيان  مسؤول 
الماضي ساحات المسجد األقصى المبارك، 
والمخططات  الممارسات  عواقب  ومن 
فلسطين  المتطرفة وتداعياتها على  اليمينية 
السلم  على  وانعكاساتها  بأسرها  والمنطقة 
تعقيبا  واشنطن  أكد  المقابل  في  العالمي، 

بأنها  لألقصى  غفير"  "بن  اقتحام  على 
ترفض أي خطوة تهدف إلى تغيّر الوضع 

القائم في فلسطين.
المتحدة  الواليات  اعتبرت  السياق  وفي 
الوضع  تغيّر  خطوة  أي  أن  األميركية، 
مدينة  في  المقّدسة  المواقع  في  القائم 
مقبولة"،  "غير  ستكون  المحتلة،  القدس 
في  القومي  األمن  اقتحام وزير  أعقاب  في 
باحات  غفير،  بن  إيتمار  االحتالل  حكومة 
الناطقة  المبارك .وقالت  األقصى  المسجد 
إن  جان-بيار،  كارين  األميركية،  الرئاسية 
الحفاظ على  تؤيد بحزم  المتحدة  "الواليات 
المقّدسة  المواقع  احترام  مع  القائم  الوضع 
في القدس"، مضيفًة أن "أي خطوة أحادية 
هي  القائم  الوضع  للخطر  تعّرض  الجانب 
الناطق  قال  جانبه،  مقبولة .«من  غير 
نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم 
وزير  زيارة  من  بالقلق  "نشعر  برايس، 
األمن القومي الصهيوني إلى باحة المسجد 
إلى  تؤدي  أن  الممكن  من  والتي  األقصى، 
وأضاف  العنف«،  وإثارة  التوترات  تفاقم 
في مؤتمر صحفي، "نحن قلقون للغاية من 
أي إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي 
إلى تفاقم التوترات على وجه التحديد ألننا 
نريد أن نرى العكس يحدث«، وتابع: "نريد 
نرى  أن  نريد  تنخفض.  التوترات  نرى  أن 

التوترات تتضاءل.«
تقف  المتحدة  "الواليات  أن  برايس  وأكد 
بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن 
المقدسة  باألماكن  يتعلق  فيما  التاريخي 
إجراءات  أي  أن  إلى  مشيرا  القدس"،  في 
الراهن  التاريخي  الوضع  تقوض  أحادية 
غفير  بن  زيارة  "إن  وقال  مقبولة،  غير 
التوترات  تفاقم  إلى  تؤدي  أن  المحتمل  من 
وإثارة العنف. ما زلنا نشعر بقلق عميق من 

العنف المتصاعد في الضفة الغربية".

 �خلارجية �لفل�سطينية:

 نرحب بالإجماع �لدويل �لر�ف�س 

لقتحام بن غفي

الخارجية  وزارة  رحبت  حين  في 
الفعل  بردود  الفلسطينية،  والمغتربين 
االقتحام  تجاه  والدولية  واإلسالمية  العربية 
االستفزازي والعدواني الذي ارتكبه الوزير 

المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد األقصى 
المبارك، ورأت الخارجية في بيان صحفي 
عن  تعبر  الردود  تلك  أن  األربعاء،  أمس 
رفض  في  فقط  ليس  واضح  دولي  اجماع 
وادانة ممارسات دولة االحتالل في القدس، 
ال  جزءا  باعتبارها  معها  التعامل  وإنما 
منذ  المحتلة  الفلسطينية  األرض  من  يتجزأ 
الشرعية  قرارات  مع  انسجاما   1967 عام 
الدولية، في رسالة عالمية صريحة المعالم 
لحكومة نتنياهو المتطرفة، تتضمن تحذيرا 
من  خطوات  أو  إجراءات،  أي  تنفيذ  من 
شأنها االجحاف بالوضع في القدس، وعموم 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل 
لتنفيذ  الدولي،  االجماع  هذا  على  البناء 
بشأن  عباس  محمود  الرئيس  توجيهات 
الدولي  األمن  لمجلس  طارئة  جلسة  عقد 
بهذا الخصوص، وبشأن عقد أي توجيهات 
أخرى تدرسها القيادة الفلسطينية بهذا الشأن 
العربي واإلسالمي، وذلك  المستويين  على 
بالتنسيق الكامل مع األشقاء العرب، وبشكل 
بما  الهاشمية،  األردنية  المملكة  مع  خاص 
يؤدي إلى استمرار وتصاعد حالة الرفض 
اجراءات  ألي  ودوليا  واسالميا  عربيا 
نتنياهو  حكومة  عليها  تقدم  قد  أخرى 
الحماية  توفير  إلى  يؤدي  وبما  المتطرفة، 
وللمسجد  عامة،  الفلسطيني  للشعب  الدولية 

األقصى بشكل خاص.

 ثالث ر�سائل مل�سوؤولني �أممني 

 |لوقف �لنفجار �لو�سيك
 للو�سع يف فل�سطني �ملحتلة

في حين بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين 
لدى األمم المتحدة، الوزير رياض منصور، 
متطابقة  رسائل  ثالث  األربعاء،  أمس  يوم 
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  من  كل  إلى 
ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )اليابان(، 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  ورئيس 
ومجلس  الدولي  المجتمع  بدعوة  استهلها 
االنفجار  لوقف  الفوري  للتحرك  األمن 

الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة.
تعليمات  على  بناء  جاءت  منصور،  دعوة 
العتداء  للتصدي  الفلسطيني  الرئيس 
واقتحامه  غفير،  بن  المتطرف  الوزير 

في  الفوري  بالتحرك  األقصى،  للمسجد 
ذلك  بما في  األمن،  المتحدة ومجلس  األمم 
ومنظمة  العربية  المجموعة  خالل  من 
إلى  منصور  ونوه  اإلسالمي،  التعاون 
على  جديد  باقتحام  بدأ  الجديد  العام  أن 
قبل  من  الشريف  والحرم  األقصى  المسجد 
المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى 
غفير،  بن  أيتمار  القومي"،  األمن  "بوزير 
الماضي،  الثالثاء  صباح  اقتحم  والذي 
من  كبيرة  بكتيبة  األقصى  المسجد  باحات 
للقانون  جسيم  انتهاك  في  االحتالل  قوات 
اتباع  ألحد  دعوته  إلى  إضافة  الدولي، 
لتقسيم  علني  بشكل  اإلرهابية  كاخ  حركة 
اليهودية  الشعائر  وأداء  الشريف  الحرم 
القانوني  للوضع  انتهاك صارخ  في  هناك، 

والتاريخي القائم في الموقع المقدس.
قيام  ضرورة  على  أيضا  منصور  وشدد 
الصهيوني،  الكيان  بمطالبة  األمن  مجلس 
انتهاكاتها  بوقف  باالحتالل،  القائمة  القوة 
والحرم  األقصى  المسجد  على  واعتداءاتها 
اللتزاماتها  التام  واالمتثال  الشريف، 
بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية 
جنيف الرابعة وقرارات األمم المتحدة ذات 
الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي 
والقانوني القائم في المسجد األقصى والحرم 
الشريف واحترام سلطة األوقاف اإلسالمية 
الهاشمية  األردنية  المملكة  ووصاية 
للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.

ارسال  ضرورة  على  منصور  أكد  كما 
رسالة قوية إلى الحكومة الصهيونية، والتي 
يُسمح  لن  أنه  مفادها  تطرفا،  األكثر  تعتبر 
أية ذريعة وأن  االنتهاكات تحت  لمثل هذه 
العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية، 
المجتمع  أن  إلى  منصور  أشار  كذلك، 
الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه ألي 
مطالبات الصهيونية بالسيادة على أي جزء 
من األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 
القدس وأماكنها المقدسة، وأنه يتوجب على 
مجلس األمن تذكير الكيان الصهيوني بأنها 
سيادية  حقوق  أي  لها  وليس  المحتلة  القوة 
وشدد  المحتلة،  فلسطين  في  اإلطالق  على 

كما  التأكيد،  إعادة  ضرورة  على  منصور 
لن  المجلس  بأن   ،2334 القرار  في  جاء 
يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 
بالقدس،  يتعلق  ما  ذلك  في  بما   ،1947
من  الطرفان  عليها  اتفق  التي  تلك  بخالف 
أيضا  أكد  المفاوضات .منصور  خالل 
أمامه  األمن  مجلس  أن  رسائله،  عبر 
للعام  المسار  وتحديد  للعمل  الفرصة  اآلن 
الجديد والذي لن يتم السماح فيه إلى انتهاك 
وعلى  االنسان،  وحقوق  الدولي  القانون 
لمسؤولياته  األمن  مجلس  تحمل  ضرورة 
والتأكيد على أولوية الميثاق وسيادة القانون 
وإنقاذ  الدينية  والحرب  االنفجار  لتجنب 
واألطفال  والنساء  الرجال  ماليين  أرواح 
هذا  بسبب  للخطر  المعرضين  الفلسطينيين 
االحتالل االستعماري غير الشرعي ونظام 
الفصل العنصري .ودعا منصور أيضا إلى 
التخاذ  األمن  لمجلس  طارئ  اجتماع  عقد 
إجراءات فورية، بناء على تعليمات عباس، 
تمثلها  التي  الشديدة  لألخطار  مواجهًة 
سيما  ال  المستمرة،  الصهيونية  اعتداءات 
الشريف  والحرم  األقصى  المسجد  على 
والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد 
المزيد من األطفال، من بينهم آدم عياد )15 
عاما(، والشابان محمد سامر حوشية )22 
عاما(،   25( عابد  محمود  وفؤاد  عاما(، 
خالل  صهيونية  عسكرية  مداهمات  خالل 
هذين اليومين .وحث منصور مجلس األمن 
االستجابة  على  بأسره  الدولي  والمجتمع 
تجاه  لنداءاتنا، وتحمل مسؤولياتهم  بسرعة 
تمارسه  الذي  واإلرهاب  للعنف  حد  وضع 
وميليشيات  والجيش  الصهيونية  الحكومة 
المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب 
ووجودهم،  المقدسة  وأماكنهم  الفلسطيني 
مقدمة  في  تكون  أن  ضرورة  على  وشدد 
من  للمساءلة  ملموسة  إجراءات  الجهود 
قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول 
والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية 
المجتمع  داعيا  الدولية،  الجنائية  والمحكمة 
تأخير  ودون  الفوري  التحرك  إلى  الدولي 

من أجل تحقيق العدالة والسالم.

من �إعد�د: حياة �سرتاح

حممود عبا�س دعا للتحرك �لفوري لإد�نة ووقف �لعتد�ء�ت �ل�سهيونية على �لأق�سى

�جتماع مرتقب ملجل�س �لأمن ملناق�سة 
�آخر �لتطور�ت يف فل�سطني �ملحتلة

lو��سنطن: �أي خطوة تغرّي �لو�سع �لقائم يف فل�سطني« غري مقبولة»
l�خلارجية: نرحب بالإجماع �لدويل �لر�ف�س لقتحام بن غفري

من �ملقرر �أن يعقد جمل�س �لأمن �لدويل جل�سة مفتوحة، �ليوم �خلمي�س، ملناق�سة �عتد�ء�ت �لحتالل �ل�سهيوين على �مل�سجد �لأق�سى و�لتي كان �آخرها

 ت�سلل م�سوؤول بالكيان ل�ساحات �حلرم �لقد�سي �ل�سريف، �مل�سجد �لأق�سى وتدني�سه للمكان �ملقد�س.

دخل األسيران ناصر أبو سرور ومحمود أبو سرور من بيت 
لحم، عاميهما الـ31 في سجون االحتالل الصهيوني.

قبل  المعتقلين  القدامى  األسرى  أبو سرور هما من  واألسيران 
اتفاق أوسلو، وعددهم 25 أسيرا، من بينهم األسير كريم يونس، 
الذي سيفرج عنه اليوم الخميس بعد 40 عاما من األسر، حيث 
رفض االحتالل اإلفراج عنهم، ضمن صفقات التبادل السابقة، 

وكذلك اإلفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.
من  الرابع  في  اعتقل  ناصر  األسير  أن  األسير  نادي  وأوضح 
جانفي عام 1993، وحكم عليه االحتالل بالّسجن مدى الحياة، 
وخالل سنوات اعتقاله فقَد والده، وبقيت والدته تواصل زيارته، 
رغم كبر سنها، وما أصابها من أمراض، وتمكن من استكمال 

دراسته داخل األسر، حيث حصل على درجة البكالوريوس في 
العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في ذات التخصص، وصدر 
له ديوان شعر بعنوان: "عن السجن وأشياء أخرى"، ومؤخرا 
صدرت روايته "حكاية جدار" التي رشحتها دار اآلداب لجائزة 
سجن  في  اليوم  ويقبع   ،2023 لعام  العربية  للرواية  البوكر 

"هداريم.«
أما األسير محمود، فقد اعتقل في الخامس من جانفي 1993، 
وحكم عليه االحتالل بالّسجن مدى الحياة، وخالل سنوات اعتقاله 
فقَد والده عام 2008، ووالدته عام 2014، وتمكن من الحصول 
البكالوريوس في العلوم السياسية، والماجستير في  على درجة 

الدراسات اإلقليمية.

�أكدت �أن هذه �لت�سرفات نتاج

 طبيعي للحكومات �ل�سهيونية �لفا�سية

«�لعليا ل�سوؤون �لكنائ�س» تدين �لعتد�ء 
على مقربة �لأ�سقفية �لإجنيلية

متطرفين  اعتداء  فلسطين،  في  الكنائس  شؤون  لمتابعة  العليا  الرئاسية  اللجنة  أدانت 
الصهيونية على مقبرة تابعة للكنيسة األسقفية اإلنجيلية بالقدس، وتدنيس حرمة القبور، 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  الرئاسية،  اللجنة  رئيس  الصلبان.وأوضح  وتكسير 
التحرير رمزي خوري، في بيان، صدر عنه أمس األربعاء، أن هذا االعتداء العنصري 
المقدسات،  لحرمة  ومستوطنيها  الصهيوني  الكيان  النتهاك  استمرار  هو  والمتطرف 
مشيرا إلى تعرض أماكن أخرى من مقابر ودور عبادة اسالمية ومسيحية الى انتهاكات 
متعددة، منها االعتداء اللفظي والجسدي على رجال الدين.وأضاف أن هذه التصرفات 
العنصرية والمتطرفة من قبل المستوطنين نتاج طبيعي للحكومات الصهيونية الفاشية، 
التي توفر لهم الحماية والغطاء، لتنفيذ مخططاتهم ومساعيهم لتهويد المدينة المقدسة، 
القدس من سكانها األصليين.وأشار إلى أن فلسطين طالبت  والضغط في تجاه تفريغ 
األمم المتحدة مرارا باتخاذ موقف رادع تجاه هذه التصرفات العنصرية للمستوطنين، 
العالم بشكل عام تبني  المتعاقبة، وناشدت كنائس  التي ترعاها الحكومات الصهيونية 
فيها  استنكروا  التي  البيانات  التي أصدرت عددا من  المحلية  الكنائس  موقف رؤساء 
اعتداءات المستوطنين على االماكن المقدسة ورجال الدين، وعبروا عن مخاوفهم من 

تصعيد التطرف الذي يهدد الوجود الفلسطيني في القدس.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد من تف�سري �سورة البينة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»التفسير المنير – الزحيلي« )27/ .)51
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يُرتقب  المقبل،  فيفري  شهر  وفي 
وهي  صالونات  خمسة  تنظيم 
للمؤسسات  الدولي  المعرض 
فيفري(،   5 إلى   2 )من  الصغيرة 
صالون الكهرباء والطاقات المتجددة 
)من 23 إلى 26 فيفري(، الصالون 
الدولي للصيدلة في الجزائر )من 15 
الدولي  الصالون  فيفري(،   18 إلى 
 18 إلى   15 )من  التجميل  لمواد 
ألنظمة  الدولي  الصالون  فيفري(، 
)من  الحرائق  ضد  والحماية  األمن 

26 فيفري إلى الفاتح مارس(.
يرتقب  مارس،  شهر  وبخصوص 
صالون  تنظيم  صافكس  برنامج 
مارس(،   8 إلى   2( من  المرأة 
للمشروبات  الجزائري  المعرض 
صالون  مارس(،   9 الى   6 )من 
السياحة والمغامرة في الهواء الطلق 
الصالون  مارس(،   10 إلى   7 )من 
الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات 
التنقل  أجل  من  والخدمات  والتجهيز 
أوتو"  "ايكيب  افريقيا  شمال  في 
صالون  مارس(،   16 إلى   13 )من 
 18 إلى   14 )من  والطفل"  "األم 

لألجهزة  الدولي  والصالون  مارس( 
 20 إلى   16 )من  الكهرومنزلية 
والثقافي  التجاري  والحدث  مارس(، 
 21 )من  القصر"  في  "رمضان 

مارس إلى 18 أفريل(.
خالل  المنتظرة  التظاهرات  وتتمثل 
الصالون  من:  كل  في  ماي  شهر 
البناء واألشغال  للبناء ومواد  الدولي 
العمومية "باتيماتاك" )من 7 إلى 11 
ماي(، معرض الزفاف والوالدة )من 
26 إلى 31 ماي( والمعرض الدولي 
للعتاد الفالحي وتربية المواشي )من 

22 الى 25 ماي(.
سيشهد  جوان،  لشهر  وبالنسبة 
تنظيم  إجراء  المعارض  قصر 
المعرض المهني للصناعات الغذائية 
جوان(   8 إلى   5 )من  "جازاغرو" 
 19 )من  الدولي  الجزائر  ومعرض 

إلى 24 جوان(.
وأوت،  في جويلية  فترة راحة  وبعد 
في  برنامجها  "صافكس"  ستستأنف 
شهر سبتمبر بتنظيم صالون الدخول 
 11 إلى   1( والتسوق  المدرسي 
للخشب  الدولي  الصالون  سبتمبر(، 

والتكنولوجيات  والمعدات  والنجارة 
صالون  سبتمبر(،  18إلى21  )من 
التجارة االلكترونية )من 20 إلى 23 
لألمن  الدولي  والصالون  سبتمبر( 
"سيكورا" )من 19 إلى 21 سبتمبر(.
فستنظم  أكتوبر،  شهر  في  أما 
وهي:  معارض  خمسة  "صافكس" 
للصناعة  الدولي  المهني  الصالون 
الصالون  أكتوبر(،   12 إلى   9 )من 
 11 )من  واالطعام  للفندقة  المهني 
الوطني  الصالون  أكتوبر(،   14 إلى 
للشكوالتة والقهوة "شوكاف")من 11 
الجزائر  صالون  أكتوبر(،   14 إلى 
أكتوبر(   14 إلى   11 )من  للنظافة 
والصالون الدولي للمخابر والتصوير 

الطبي )من 25 إلى 28 أكتوبر(.
خمسة  إجراء  أيًضا  المقرر  ومن 
هي  نوفمبر  شهر  في  تظاهرات 
 12-  7( والديكور  التهيئة  صالون 
لألشغال  الدولي  الصالون  نوفمبر(، 
العمومية )من 13 إلى 17 نوفمبر(، 
الصالون الدولي لصناعة السيراميك 
)من 13 إلى 16 نوفمبر(، الصالون 
الدولي إلعادة تدوير وتثمين النفايات 
 16 إلى   13 )من  الجزائر  في 
للمناولة  الدولي  المعرض  نوفمبر(، 
)من 14 إلى 17 نوفمبر( والصالون 
في  الصناعية  للصيانة  الدولي 

الجزائر )من 28 الى 30 نوفمبر(.
الشركة  تعتزم  المقبل،  ديسمبر  وفي 
والتصدير  للمعارض  الجزائرية 
اإلنتاج  معرض  تنظيم  "صافكس" 
الجزائري )من 17 إلى 26 ديسمبر( 
والتأمينات  البنوك  معرض  وكذلك 

والمنتجات المالية في الفترة نفسها.
حياة �سرتاح

للمراقبة  الوطنية  المؤسسة  دعت 
المركبات  أصحاب  للسيارات  التقنية 
 2021 سنة  ترقيم  تحمل  التي 
التقنية  للمراقبة  مركباتهم  لعرض 
شهر  من  ابتداء  للسيارات،  الدورية 
مستوى  على  الجاري،  جانفي 

قبل  من  المعتمدة  المراقبة  وكاالت 
المؤسسة،  وأوضحت  النقل.  وزارة 
موقعها  على  نشرته  إعالن  في 
إلى  "تنهي  أنها  أمس  اإللكتروني، 
علم كافة أصحاب المركبات الخاصة 
أنهم   2021 سنة  ترقيم  تحمل  التي 

للمراقبة  مركباتهم  بعرض  ملزمون 
التقنية الدورية لدى وكاالت المراقبة 
النقل،  وزارة  قبل  من  المعتمدة 
الموزعة عبر كامل التراب الوطني، 

ابتداء من 2 يناير 2023«.
المراقبة  أن  المصدر  ذات  وأضاف 
الدورية تجرى "حسب تاريخ  التقنية 
اإلصدار المسجل على بطاقة الترقيم 
في  الموجود  بالمركبات  الخاصة 

األعلى على اليسار«.
سبيل  على  المؤسسة،  وأوضحت 
المثال، أن المركبة ذات بطاقة ترقيم 
معنية   ،2021 يناير   2 في  صادرة 
الدورية  التقنية  المراقبة  بإجراء 
تلك  و   ،2023 يناير   2 تاريخ  قبل 
الصادرة في 1 فبراير 2021 معنية 
قبل  الدورية  التقنية  المراقبة  بإجراء 

تاريخ 1 فبراير 2023.
من  "يطلب  المؤسسة،  تقول  وعليه، 
المعنية  المركبات  أصحاب  كافة 
لدى  مركباتهم  بعرض  االلتزام 
للسيارات  التقنية  المراقبة  وكاالت 

المعتمدة في اآلجال المحددة".
حياة �سرتاح
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على م�ستوى الوكاالت املعتمدة من قبل وزارة النقل

مكنت من حجز

 3 كلغ من املخدرات

الإط�حة ب�أفراد
 ع�ص�بة تت�جر 

ب�لكوك�يني يف الع��صمة 
والواليات ال�ساحلية

المركزية لمكافحة  المصلحة  تمّكن عناصر 
من  للمخدرات  المشروع  غير  اإلتجار 
بمادة  تتاجر  منظمة  إجرامية  شبكة  تفكيك 

الكوكايين.
العامة لألمن الوطني،  للمديرية  بيان  وذكر 
اإلجرامية  الشبكة  أن  األربعاء  أمس 
المنظمة، التي تم تفكيكها من قبل المصلحة 
المشروع  غير  اإلتجار  لمكافحة  المركزية 
من  أشخاص،   8 من  تتكّون  للمخدرات 
بمخدر  اإلتجار  في  تختص  امرأة،  بينهم 
والية  بإقليم  نشاطها  يتمركز  الكوكايين، 
لبعض  امتداد  ولها  العاصمة،  الجزائر 

الواليات الساحلية بشرق البالد.
النوعية،  العملية  هذه  أن  المصدر  ويشير 
أسفرت عن ضبط وحجز3 كلغ و40 غ من 
الكوكايين، وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية 
 5 إلى  باإلضافة  سنتيم،  مليون   600 يفوق 

مركبات سياحية ودراجة نارية.
وكيل  أمام  فيهم،  المشتبه  تقديم  تم  وقد  هذا 
امحمد  سيدي  محكمة  لدى  الجمهورية 
تكوين  قضية  عن  العاصمة،  بالجزائر 
اإلعداد  قصد  منظمة،  إجرامية  جماعة 
للمخدرات  والبيع  والتخزين  النقل  لجناية 

بطريقة غير مشروعة.
حياة �سرتاح

البي�س:

اأمر ب�لإيداع 
يف حق 3 مروجني 
للموؤثرات العقلية

تمكنت عناصر أمن دائرة بوقطب بأمن والية 
البيض من حجز 123 كبسولة من المؤثرات 
العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ و مبلغ مالي 
قدره : 6500 دج من عائدات الترويـج مع 
تتـراوح  فيهم  مشتبه  أشخاص  ثالثة  توقيف 

أعمارهم ما بيـن22 و27 سنة .
تحصل  إثــر   ، القضية  حيثيات  وتعــود 
معلومات  على  بوقطب  دائرة  أمن  عناصر 
مؤكدة    مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 
24 سنة  يـقـوم بترويج المؤثرات العقلية في 
الوسط الشباني ، عليه تــم وضع خطة أمنية 
محكمة أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس و 
ضبط بحوزته 123  كبسولة من المؤثرات 
العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ و مبلغ مالي 
قدره : 6500 دج من عائدات الترويـج  ليتم 
وفتح  بوقطب  دائرة  أمن  مقر  إلى  تحويله 
تحقيق في القضية ، الذي أفضت نتائجه عن 
من  يبلغان  فيهما   مشتبه  شخصين  توقيف 

العمر 22 و 27 سنة .
استكمال  بعد  تم  فقد  ذاته  المصدر  وحسب 
اإلجراءات القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام 
،أين  بوقطب  محكمة  لدى  الجمهورية  نيابة 
المؤسسة  في  باإليداع  أمر  حقهم  في  صدر 

العقابية.
حياة �سرتاح

بغية الوقاية من اجلرمية 

مبختلف اأ�سكالها

�سرطة غرداية توا�سل 
مداهم�ته� الأمنية 

الأوكار اجلرمية 
عالجت مختلف مصالح الشرطة بأمن والية 
قضايا  عدة  األخيرة  الفترة  خالل  غرداية 
مكنت  والتي  السموم،  هذه  بترويج  متعلقة 
من توقيف 06 أشخاص باإلضافة إلى حجز 
و  عقلية  مؤثرات  كبسوالت   103 إجمالي 

كمية من الكيف المعالج.
التي  القضايا  مختلف  تفاصيل  وتمثلت 
الشرطة،  مصالح  مختلف  قبل  من  عولجت 
أمس  المصالح  لذات  أمني  بيان  حسب 
الحضري  األمن  أفراد  قيام  في  األربعاء 
األول من توقيف 03 أشخاص )من29 إلى 
 06 به  بحوزتهم على مشط  34 سنة( عثر 
نوع  من  العقلية  المؤثرات  من  كبسوالت 
Bregabaline 300mg ، من جهتها أفراد 
اعباز  سيدي  بحي  الثاني   الحضري  األمن 
السريع   التدخل  كتيبة  عناصر  مع  بالتنسيق 
بتوقيف شخص )19 سنة( على متن  قامت 
حافلة لنقل المسافرين خط حاسي مسعود – 
تلمسان  مع حجز 87 كبسولة من المؤثرات 
العقلية من نفس النوع. كما أسفرت العمليات 
األمنية و المداهمات الليلية  ألفراد أمن دائرة 
ضاية بن ضحوة على توقيف شخص  )40 
مؤثرات  حيازة  قضية  بخصوص   سنة( 
عقلية لغرض البيع مع حجز 10 كبسوالت 

من المؤثرات العقلية من نفس النوع.
قامت  بونورة  دائرة  أمن  مصالح  بدورها 
بتوقيف حافلة لنقل المسافرين تعمل عبر خط                                      
المراقبة  عملية  وأثناء  غرداية،    – زلفانة 
تم ضبط شخص  للمركبة  واإلدارية  األمنية 
بـ  قدرت  المعالج  الكيف  من  قطعة  بحوزته 

0.09 غرام.
الضبطية  أفراد  فإن  ذاته  المصدر  وحسب 
القضائية لمختلف المصالح، و بعد اإلستيفاء 
بخصوص  القانونية  اإلجراءات  كافة  من 
ملفات  بإنجاز  قامت  المعالجة،  القضايا 
الجهات  أمام  تقديمها  بالخصوص و  جزائية 

القضائية.               
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يف ريا�سة كرة القدم داخل القاعة

60 متناف�سا 
على جوائز املهرجان 
الوطني ملدار�س ال�صم
متعددة  بالقاعة  األربعاء  أمس  انطلقت 
بالعالية  الطاهر بن مهيدي  الرياضات محمد 
للمهرجان   15 الـ  الطبعة  منافسات  ببسكرة 
الوطني لمدارس الصم في رياضة كرة القدم 

داخل القاعة بمشاركة 60 رياضيا .
فرق  يمثلون  الذين  الرياضيون  وسينشط 
والجزائر  وهران  و  بشار  و  الجلفة  واليات 
المضيفة بسكرة  الوالية  إلى جانب  العاصمة 
اليوم  الذي سيجرى  للنهائي  تأهيلية  مباريات 
الخميس، وفقا لمنسق المهرجان حمة طه عبد 

الجليل.
انطالق  إشارة  إعطاء  على  إشرافه  ولدى 
الرياضية  االتحادية  رئيس  أكد  المهرجان، 
أن  سنوسي،  عصام  الجزائريين،  للصم 
القدرات  تنمية  إلى  تهدف  المنافسات  هذه 
االحتياجات  ذوي  من  الفئة  لهذه  الرياضية 
الخاصة وترقية روح التنافس بين الرياضيين 
التعارف  إلى  إضافة  المدارس  مختلف  من 
أرجاء  مختلف  من  الشباب  بين  التفاعل  و 

الوطن.
وتنظم هذه التظاهرة الرياضية بالتنسيق بين 
االتحادية  و  ببسكرة  للصم  الوالئية  الرابطة 
الرياضية للصم الجزائريين والمديرية المحلية 

للشباب والرياضة حسب ما تم إيضاحه.
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يف خمتلف امليادين االقت�سادية املتخ�س�سة والعامة

اجلزائرية للمعار�ض والت�سدير توؤطر 
36 تظاهرة اقت�سادية هذه ال�سنة

يرتقب اأن توؤطر ال�سركة اجلزائرية للمعار�س والت�سدير "�سافك�س" خالل اأ�سهر ال�سنة اجلارية 36 

تظاهرة يف خمتلف امليادين االقت�سادية املتخ�س�سة والعامة، بق�سر املعار�س بال�سنوبر البحري �سرقي 

العا�سمة، واأو�سحت اإدارة املوؤ�س�سة على موقعها االلكرتوين، اأم�س االأربعاء اأّنها تعتزم تنظيم �سالون 

ومنتدى النقل والعبور التجاري الذي �سيجرى من 30 جانفي اجلاري اإىل غاية الفاحت فيفري الداخل، 

واملعر�س الدويل للتهوية، الكهرباء، التدفئة، والتكييف )30 جانفي – 2 فيفري(.

املراقبة التقنية لل�سيارات 
املرقمة �سنة 2021 اإجبارية

ح�سيلة اأ�سبوعية حلوادث املرور:

وفاة 48 �سخ�سا
 واإ�سابة 1543 اآخرين بجروح

وقوع  إثر  متفاوتة  بجروح  آخرون   1543 وأصيب  48 شخصا  توفي 
الممتدة من  الفترة  الوطن خالل  بعدة واليات من  1260 حادث مرور 
25 إلى 31 ديسمبر الفارط، حسب ما أفادت به أمس األربعاء حصيلة 

لمصالح الحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في والية أدرار بوفاة 7 

أشخاص في مكان الحادث وجرح 33 آخرين في 12 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة، بالتدخل 
لتغطية 4651 عملية إسعاف وإنقاذ 519 شخص في حالة خطر، كما 
منها  حريق   687 بإخماد  سمح  تدخل   1047 ب  الوحدات  نفس  قامت 

منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها بالجزائر، البليدة ووهران.
حياة �سرتاح
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