
 38 مليار دينار لربط 36 منطقة
 �صناعية بالكهرباء والغاز

"�سونلغــــــــاز" تجري محادثــــات 
لإنجـــــــاز �سبكــــــــة كهربــــــاء
 مبــــــــــــــا�سرة مع ليبيـــــــــــــا

ح�صيلة عملياتية م�صرفة 
ك�صفت عنها وزارة الدفاع الوطني

الجي�ش ينجــــــح يف 
توقيف 9 عنا�سر دعم 
للجماعــات الإرهابية 
خالل اأ�سبـــــــــــــوع

خالل لقاء جمعه باأع�صاء النقابة 

الوطنية لالأ�صالك الم�صتركة

عبر عن �صعادته بتاأهل منتخب 

المحليين للدور الثاني من ال�صان، بوقرة:

" لم ن�سمــن بعــــد المركز 
الأول وعلينـا البقاء مركزين 
قبل التفكير في ربع النهـائي"
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في اإطار التقييم المتوا�صل لالإجراءات المتخذة في مجال التنمية المحلية
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انعقاد لقاء الحكومة مع الولة لمعاينة مدى تنفيذ توجيهات رئي�س الجمهورية

اأكد اأهمية تعميم جمعيات اأولياء 

التالميذ في الموؤ�ص�صات التربوية

بلعابد: امتحان تقييم 
 المكت�سبـــــات ي�ســب 
يف م�سلحة التالميــــذ

زيارة مرتقبة لرئي�صة الوزراء الإيطالية هذا الأحد لتعزيز التعاون

“الجزائر- روما“.. توافـــــق و�سراكــــة اإ�ستراتيجيـــــــة
03

مّراد يدعو اإلى م�صاعفة الجهود لتح�صين الخدمات المقدمة للمواطن، ويوؤكد:

قانـون البلدية الجديد �سيمكنها من اأداء 
دور فعال في م�ســـار التنمية المحليــة

02

�سايحي: دور مهـــــــم 
يلعبه ال�سلك التقنـــــي 
في ع�سرنة قطاع ال�سحة
05
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شّدد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم 
مراد، على ضرورة مضاعفة الجهود على 

مستوى المجالس الشعبية البلدية، لتحقيق مزيد 
من المكاسب، خاصة فيما يتعلق بتحسين 

الخدمات المقدمة للمواطن، وتسريع وتيرة 
تنفيذ البرنامج التنموي الطموح الذي تضعه 

الجماعات المحلية، وذلك في سبيل دعم التنمية 
في مختلف المجاالت.

وفي رسالة تهنئة وجهها، أمس، إلى القائمين 
على سير الجماعة المحلية القاعدية، من رؤساء 

مجالس شعبية بلدية، منتخبين، واطارات،  
ومستخدمين، بمناسبة إحياء اليوم الوطني 

للبلدية، أكد المسؤول األول عن الجماعات 
المحلية أن في اختيار هذا اليوم، "إحياء لذكرى 

صدور أول قانون للبلدية للجزائر المستقلة، 
التي رفعت تحدي البناء والتأسيس للصرح 

المؤسساتي للدولة الجزائرية السيدة"، مؤكدا 
ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادر 
عقب توليه رئاسة البالد بتجديد هذا الصرح 

"بما يتماشى ومبادئ الجزائر الجديدة، 
وتطلعات أبنائها، حين أقر فتح ورشة تعديل 

القانون الخاص بالبلدية، وتكييفه مع الرهانات 
الحالية، سيما من خالل تكريس الحكامة 

المحلية المتوازنة والرشيدة، وكذا تمكين البلدية 

من أداء دور فّعال وحيوي في مسار التنمية 
المحلية الشاملة، المنصفة، والمستدامة سيما 

بإرساء ديناميكية اقتصادية محلية خالقة الثروة 
ومناصب الشغل".

واعتبر وزير الداخلية في رسالته، أن بناء 
البلدية الجزائرية "مسيرة حافلة بمحطات شاهدة 
على مثابرة منتسبيها وتضحياتهم الغالية، سيما 
أولئك الذين استشهدوا رافعين لواء استمرارية 

الدولة والخدمة العمومية"
وبالمناسبة، ثمن وزير الداخلية الجهود التي 

يبذلها هؤالء األعوان الذين قال إنهم " يمثلون 
الواجهة األولى بالنسبة للمواطن"، مشيدا 

بحرصهم "في كل الظروف على ديمومة  سير 
المرافق االدارية والتقنية والهياكل التربوية 

للطور االبتدائي ونظافة المحيط وأشغال 
الصيانة والتهيئة للفضاء العمومي الجواري 

الحضري والريفي"، كما حيى جهود المنتخبين 
على مستوى المجالس الشعبية البلدية الذين 

حظوا بثقة المواطنين، "ومضوا في تنفيذ 
برامجهم التنموية المحلية"، مؤكدا دعمه 

ومرافقته لهم، مثمنا جهودهم في " تكريس 
مبادئ العمل التشاركي مع مختلف فعاليات 
المجتمع المدني وإرساء آليات دائمة للحوار 

والتشاور، وتعزيز االصغاء للمواطنين بجميع 
فئاتهم دون استثناء أو اقصاء والحرص على 

التكفل المتواصل بانشغاالتهم".

�صجلت مفارز للجي�ش الوطني ال�صعبي ح�صيلة 

اإيجابية خالل الفرتة املمتدة ما بني 11 و17 

جانفي اجلاري، بعد اأن متكنت من توقيف 9 

عنا�صر دعم للجماعات الإرهابية.

اإميان. �ش

أوردت الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني 
المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 11 و 17 جانفي 

الجاري، ارقاما مشرفة عما حففته مفارز الجيش 
الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني، فقد 

أوردت أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة 
في مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 

بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني 
الشعبي، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج 
نوعية تعكس مدى االحترافية العالية واليقظة 

واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب 
الوطني".

وفي الشق المتعلق بمكافحة اإلرهاب، أوردت 

الحصيلة أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 
أوقفت 09 عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في 

عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما أشارت 
إلى أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة 

ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة 
االتجار بالمخدرات بالبالد، "أوقفت مفارز مشتركة 

للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح 
األمن خالل عمليات عبر النواحي العسكرية، 63 
تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال كميات 
ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، 
تقدر بـ 07 قناطير و52.2 كيلوغرام من الكيف 
المعالج، فيما ضبطت 1.35 كيلوغرام من مادة 

الكوكايين و72949 قرص مهلوس".
وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن 
قزام وتندوف، 180 شخص وضبطت مسدسين 
رشاشين من نوع كالشنيكوف و48 مركبة و54 
مولدا كهربائيا و71 مطرقة ضغط و07 أجهزة 

كشف عن المعادن و17.2 طن من خليط الحجارة 
والذهب الخام، باإلضافة إلى كميات من المتفجرات 

ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في 
عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، وتم 
أيضا توقيف 13 شخصا وضبط 12 بندقية صيد 

و03 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية 
الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب159.7 طن 
وكذا 1475 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا 

خالل عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك 
الوطني محاوالت تهريب "كميات كبيرة من الوقود 

تقدر بـ 38860 لتر بكل من برج باجي مختار 
وتمنراست وسوق أهراس والطارف وتبسة"، ومن 

جهة أخرى، أحبط حراس السواحل "محاوالت 
هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 79 

شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما 
تم توقيف 242 مهاجر غير شرعي من جنسيات 

مختلفة عبر التراب الوطني".

اإميان. �ش

مّراد يدعو اإىل م�صاعفة اجلهود لتح�صني اخلدمات املقدمة للمواطن، ويوؤكد:

قانون البلدية اجلديد �سيمكنها من اأداء 
دور فعال يف م�سار التنمية املحلية

اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية ابراهيم مراد، اأم�ش، اأن اجلزائر اجلديدة رفعت حتدي 

البناء والتاأ�صي�ش لل�صرح املوؤ�ص�صاتي، مثمنا قرارات رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون فيما 

يخ�ش اإثراء م�صروع القانون اخلا�ش بالبلدية مبا يتما�صى والرهانات احلالية، والتي قال اإنها 

�صتمكن البلدية من اأداء دور فعال وحيوي يف م�صار التنمية املحلية ال�صاملة.

يف اإطار التقييم املتوا�صل لالإجراءات

 املتخذة يف جمال التنمية املحلية

انعقاد لقاء احلكومة مع الوالة ملعاينة 
مدى تنفيذ توجيهات رئي�س اجلمهورية
ينعقد اليوم بقصر االمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، لقاء الحكومة مع 

الوالة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. ويندرج هذا 
اللقاء, المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة االقليمية 
تحت شعار "التنمية المحلية: تقييم وآفاق", في إطار تقييم اإلجراءات المتخذة 

على مدى السنوات الثالث الماضية في مجال التنمية المحلية.
ويتعلق األمر أساسا بمعاينة مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وعرض 
حصيلة اإلجراءات المتخذة وأثرها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن 

وعلى االقتصاد المحلي، باإلضافة الى تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية 
المحلية من خالل خارطة طريق شاملة ومتناسقة، وهذا في إطار رؤية 

استشرافية.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء -حسب البرنامج الذي أعدته الوزارة- 
على مناقشة المسعى التقييمي المرتكز على تجميع الواليات حسب المناطق 

"شرق, غرب, شمال, جنوب، هضاب عليا", مما يسمح بإبراز أوجه التكامل 
بين مختلف واليات الوطن وتثمين اإلمكانيات والمزايا التي تزخر بها.

ويسلط هذا االجتماع الذي ينظم في جلسة علنية الضوء على ثالثة مواضيع 
تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية 

المحلية وكذا آفاق توطيد عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية, عالوة 
على التعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.

ع.ط

 اإحياء الذكرى الـ 68 ل�صت�صهاد

 البطل ديدو�ش مراد 

التم�سك بالذاكرة جزء من بناء 
اجلزائر اجلديدة

أكد مشاركون في ندوة، احتضنها أمس بالجزائر العاصمة، منتدى"جريدة 
المجاهد" على أهمية االقتداء برموز الثورة التحريرية والتمسك بالذاكرة 

للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة.
 وفي مداخلة له خالل هذا المنتدى الذي نظم بمقر جريدة المجاهد, إحياء 

للذكرى الـ 68 الستشهاد البطل ديدوش مراد, قال المؤرخ محمد لحسن زغيدي 
أن "الرموز التي يتم إحياء ذكراها اليوم هي من صميم الذاكرة بكل أبعادها", 

معتبرا أنه "بالذاكرة نبني الجزائر الجديدة والتحصين ال يكون إال  بها واألجيال 
الصاعدة لن تكون إال كأسالفها".

كما تطرق المحاضر الى شخصية الشهيد ديدوش مراد وخصاله كأصغر قيادي 
ضمن مجموعة الـ22 وكذا مجموعة الـ6 التاريخية ليكون من أبرز الوجوه 

التي كونت جيل الثورة, سواء بالعاصمة أو على مستوى الشمال القسنطيني. 
وأضاف أن البطل ديدوش مراد "تفطن مبكرا الى ضرورة الشروع في العمل 

العسكري الميداني, خاصة بعد مجازر 8 ماي 1945, فكان من نشطاء المنظمة 
الخاصة, إلى جانب عمله رفقة محمد بوضياف على هيكلة الجالية الجزائرية 

بفرنسا قبل اندالع الثورة التحريرية".
من جهته, تطرق نائب رئيس جمعية مشعل الشهيد, السعيد صاغور, إلى 
دور الذاكرة في حماية الهوية الوطنية, مؤكدا أن "الذاكرة أصبحت اليوم 
من اهتمامات القيادة السياسية, سواء على مستوى الدراسات والبحوث أو 

في المدارس ومختلف الهيئات". واستند المتدخلون من مؤرخين ومجاهدين 
وقيادات في منظمات ذات بعد تاريخي إلى مقولة الشهيد الرمز ديدوش مراد 

"إذا استشهدنا دافعوا عن ذاكرتنا", ليؤكدوا على ضرورة "تحقيق التواصل بين 
جيل الثورة وشباب اليوم, سيما في محاوالت طمس الهويات والمساس بالبنيان 

القاعدي للشعوب ورموزها".
ع.ط

موؤرخون وجماهدون ي�صيدون بعبقرية ال�صهيد 

 ديدو�س مراد كان يج�سد قوة 
التعبئة من اأجل ا�ستقالل اجلزائر

كان الشهيد ديدوش مراد أحد مهندسي الثورة التحريرية المظفرة الذي سقط في 
ميدان الشرف في 18 يناير 1955 بوالية قسنطينة, يتمتع بقوة إقناع مكنته من 

القيام بأفضل تعبئة ضد المستعمر الفرنسي حسب الشهادات التي استقتها "وكالة 
األنباء الجزائرية" أول أمس لدى مؤرخين ومجاهدين.

أوضح الدكتور عبد هللا موساوي رئيس قسم التاريخ بجامعة عبد الحميد مهري 
)قسنطينة 2( أن ديدوش مراد مسؤول المنطقة الثانية و عضو مجموعة الستة 
التاريخية حضر لتفجير الثورة التاريخية المجيدة في الفاتح نوفمبر 1954 و 

كان معروفا بحسه العالي في اإلقناع الذي كان يغذيه حبه للوطن و قد تمكن من 
تعزيز التعبئة من أجل المشروع الثوري.

وعلى هامش ندوة احتضنتها دار الثقافة مالك حداد بمناسبة إحياء الذكرى ال68 
الستشهاد ديدوش مراد أكد الدكتور موساوي الذي اعتمد على أبحاثه حول 

حياة الشهيد و مساره النضالي  بأن ديدوش مراد هو من أقنع علي منجلي أحد 
الشخصيات البارزة في كفاح التحرير الوطني بااللتحاق بالمشروع الثوري 

بالجزائر.
وقد كان ديدوش مراد الذي تشبع من المعطيات الميدانية لكونه كان ملتزما 

جسدا و روحا من أجل القضية الوطنية يستعمل خطابا مؤسسا و حماسيا حسب 
الدكتور موساوي الذي أوضح بأن ذلك البطل وضع استراتيجيات كفاح كانت 

تجعل الجميع مجندا من حوله. وبعد أن تطرق إلى تعاونه الوثيق مع محمد 
بوضياف عاد الدكتور موساوي للحديث عن استراتيجية ديدوش مراد من أجل 
"تهيئة" الجبال لتشكيل "مخبأ آمن" للمجاهدين و جعل الطبيعة في خدمة الكفاح 

المسلح. وفي كلمته بذات المناسبة أوضح األمين الوالئي للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين، المجاهد محمود بوربونة بأنه قد تمت مباغتة الشهيد ديدوش مراد 
مع رفاقه في الكفاح عندما كانوا يعبرون وادي بوكركر حيث أبدى شجاعة و 

بطولة من خالل دعوة زمالئه )كانوا 17( إلى المواجهة و الكفاح دون إيالء أي 
اهتمام لميزان القوى ألن الرهان كان إعطاء دليل للشعب بأن القتال و الكفاح 

موجودان، فبالنسبة لديدوش مراد كانت المعركة ذات "أهمية كبيرة" مهما كانت 
نتيجتها.

واستنادا له كان المهم هو أثرها على الشعب حسب ما أردفه السيد بوربونة 
مبرزا أن األهم في تلك المعركة "هو إبراز أنها حقيقية مهما كانت الظروف".
وأضاف "لقد كانت هذه هي الرسالة الحماسية لديدوش مراد".وبعد أن تحدث 
عن بطولة ديدوش مراد )1927-1955( ابرز األمين العام للمنظمة الوطنية 

للمجاهدين صمود ديدوش مراد أمام العدو. وقال في هذا الصدد "لقد كان  قويا 
و متماسكا "، موضحا بأنه حتى عندما تم توقيفه من طرف الجيش الفرنسي في 

إحدى المقاهي قسنطينة لم يسلم الشهيد السالح و لم يصب بالذعر ، بل على 
العكس وبكل هدوء أخرج سالحه بدل استظهار أوراقه و توغل في أزقة المدينة 

على الرغم من أن القوات االستعمارية كانت منتشرة هناك.
ع.ط

ح�صيلة عملياتية م�صرفة ك�صفت عنها وزارة الدفاع الوطني

اجلي�س ينجح يف توقيف 9 عنا�سر دعم للجماعات االإرهابية خالل اأ�سبوع

خبري قانوين يثمن م�صاعي تقريب الإدارة من املواطن ويوؤكد:

 الرئي�س تبون جعل من البلدية 
اأهم ور�سة الإ�سالح احلكامة العمومية

أكد أحمد دخينيسة أستاذ القانون، أمس، أّن البلديات تعّد من أهّم ورشات إصالح الحكامة 
العمومية التي حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تقويتها عبر مكونات أساسية 

بالنسبة للجماعات المحلية، مبرزا في تصريح خّص به اإلذاعة الوطنية، بمناسبة اليوم 
الوطني للبلدية المصادف لـ18 جانفي من كل سنة، ضرورة "اإلستجابة لطلبات المواطن الذي 

هو محور كل هذه السياسات، الهدف منها تقريب اإلدارة من المواطن"، لذا حرص رئيس 
الجمهورية على ضمان التجنيد القانوني والمالي إلنجاح المسعى.

ق. و



وتعد الزيارة المنتظرة لجورجيا ميلوني إلى 
الجزائر الثالثة من نوعها لرئيس وزراء 

إيطالي في أقل من ثالثة أشهر، مما يؤكد 
حرص البلدين على تعزيز تعاونهما الثنائي 

وشراكتهما اإلستراتيجية، وفي شتى المجاالت، 
وهو ما أكد عليه سفير الجزائر لدى رما عبد 

الكريم طواهرية والذي اعتبر أن “الزيارة 
المقبلة لرئيسة مجلس الوزراء االيطالي في 
الجزائر ستساهم أكثر في تعزيز مسار بناء 

شراكة إستراتيجية حقيقية”، بعد أن جدد التأكيد 
على “ أهمية تعزيز محور الجزائر - روما 
على الصعيدين السياسي واالقتصادي، طبقاً 

لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون.“        

وعشية زيارة الصداقة والعمل لرئيسة 
مجلس وزراء ايطاليا، جورجيا ميلوني، إلى 

الجزائر، األحد واالثنين القادمين، أجرى 
السفير الجزائري محادثات على التوالي مع 
وزير الداخلية، ماثيو بيانتيدوس، ومحافظ 

روما، برونو فراتاسي، حيث تطرق معهما 

إلى واقع التعاون الثنائي، ال سيما الملفات التي 
يمكن مناقشتها خالل هاته الزيارة.  وخالل 
هذين اللقاءين، حرص طواهرية على تأكيد 

توجيهات رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز 
محور التعاون الجزائر-روما، على الصعيدين 
السياسي واالقتصادي، معتبرا بأّن زيارة العمل 

والصداقة لميلوني في الجزائر ستساهم أكثر 
في تعزيز مسار بناء شراكة استراتيجية حقيقية 

التي يريدها رئيسا الدولتين. 
وباإلضافة إلى التعاون في مجاالت الطاقة، 
السيما ما تعلق بالغاز، تطرق طواهرية مع 
وزير الداخلية االيطالي الى الملف األمني، 
حيث أعرب عن ارتياحه للتعاون المتميز 

بين مصالح األمن للبلدين حول المسائل ذات 
صلة باإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة 
لألوطان، كما نوه السفير طواهرية بجودة 
العالقات السياسية بين البلدين، كما تطرق 

إلى قضية الهجرة غير الشرعية، حيث أكد 
أّن الجزائر تسعى بجميع اإلمكانيات لحماية 

الحدود والساحل ومحاربة المصادر التي تغذي 

هذه الظاهرة.
كما تطرق المسؤوالن إلى اإلطار القانوني 

الثنائي، السيما لجنة متابعة االتفاق الجزائري-
اإليطالي بشأن حركة األشخاص، فضال عن 
مشروع اتفاق التعاون األمني قيد االستكمال 
والذي من المرجح أن يتم التوقيع عليه خالل 

زيارة ميلوني.
ويبرز التقارب والتوافق الجزائري االيطالي، 

أيضا في تصريحات رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون الذي أشاد في كثير من المناسبات 
بمستوى العالقات المتميز الذي يجمع البلدين، 

“من خالل الثقة العالية واالنسجام السياسي 
واالقتصادي بينهما، تعزيزا لمسار تعاون 

متجذر ومتين في مختلف المجاالت.“
ومعلوم أن الجزائر تعد أحد أهم مموني إيطاليا 

بالغاز الطبيعي، إذ سجلت رقما قياسيا في 
شهر ديسمبر الماضي، حسب تصريحات 
المدير العام لمجمع سونطراك، حيث تبلغ 

الصادرات الجزائرية من الغاز نحو إيطاليا 
27 مليار متر مكعب في السنة، يضمنها 

أنبوب “ترنسميد” الذي يربط البلدين. وبالمقابل 
يعتزم العمالق االيطالي لصناعة السيارات 

“فيات” اطالق مشروع لتصنيع هذه العالمة 
في الجزائر، وتحديدا في والية وهران، حيث 

بلغت التحضيرات لتجسيد المشروع مرحلة 
هامة. إلى ذلك تنظم سفارة الجزائر بإيطاليا، 

يوم 25 جانفي الجاري منتدى لألعمال 
واالستثمار بمدينة نابولي، بالتعاون مع االتحاد 

الصناعي لمدينة نابولي )UIN( و بالشراكة 
مع نادي المقاولين والصناعيين لمنطقة المتيجة 

)CEIMI( وذلك في إطار تعزيز عالقات 
التعاون والشراكة االقتصادية بين الجزائر 

وإيطاليا خارج قطاع المحروقات. وسيجمع 
هذا المنتدى بين الممثلين المؤسساتيين 

والمتعاملين االقتصاديين للجزائر وإيطاليا 
الناشطين في قطاعات إنتاج قطع غيار 

السيارات والصناعات الغذائية والصناعة 
النسيجية والسياحة واالتصاالت والرقمنة.

يتوقع ال�ستثمارات الطاقة يف منطقة 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اأن “تنمو 

بقوة “على مدى “ �سنوات )2022-2026 

(, مدفوعة بقطاع النفط و الغاز ,ح�سبما 

جاء يف تقرير ت�سمنه العدد االأخري 

من جملة النفط والتعاون العربي, التي 

ت�سدرها االأمانة العامة  ملنظمة االأقطار 

العربية امل�سدرة للنفط )اوابك(.

ع. ط

وأفاد التقرير المعنون »توقعات استثمارات 
الطاقة في منطقة الشرق األوسط و شمال 

إفريقيا لألعوام 2026-2022 »,  انه حسب 
البيانات التي تم جمعها وتحليلها في الربع 

األول من 2022, يتوقع الستثمارات الطاقة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن 

تسجل على مدى 5 سنوات قادمة )-2022
2026 (ما مجموعه 879 مليار دوالر, أي 
بزيادة 9 بالمائة عن توقعات الفترة -2021

2025, التي ترقبت خالل العام الماضي أن 
تصل االستثمارات الخمسية إلى 805 مليارات 

دوالر«.
وأوضحت الوثيقة أن االستثمارات التي 

دخلت حيز التنفيذ تشكل حوالي 30 بالمائة 
من إجمالي االستثمارات المرتقبة, بينما تعود 
النسبة المتبقية إلى استثمارات ما زالت تحت 

التخطيط.وحسب التقرير, فان دول مجلس 
التعاون الخليجي, تتصدر مشهد اإلنفاق 

المرتقب على المشاريع, خالل الفترة  الممتدة 
من 2022الى 2026 , مشيرا إلى انه »عقب 

المكاسب المفاجئة التي تحققت في عائدات 
تصدير النفط والغاز, تسنى للدول الخليجية أن 
ترفع نسبة المشاريع الملتزم بها فعليا، بحيث 
باتت تمثل أكثر من 45 بالمائة من إجمالي 

المشاريع المزمع تنفيذها«.
وأشار التقرير إلى انه عند إجراء تحليل على 

أساس سنوي ,أي السنة مقارنة بالفترة المماثلة 
من سابقتها, لمرتقبات الفترة 2022-2026, 
مقابل توقعات العام الماضي، فإن النفط الخام 
الذي يمثل صادرات الطاقة الرئيسية للمنطقة 
يشهد زيادة بنسبة 3 بالمائة في مخصصاته 
االستثمارية. وبالنسبة للغاز الطبيعي, يتوقع 

لالستثمارات في هذا المجال,حسب التقرير, أن 
تسجل نموا بنسبة 5 بالمائة في ظل توسعات 

الغاز الطبيعي المسال, التي تنفذ في قطر, 
ومشروعات الغاز الحمضي في اإلمارات 
العربية المتحدة إلى جانب خطط استحداث 
محطة تصدير جديدة على المحيط الهندي 

للغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز 
إلى كهرباء ,التي يعكف العراق على تنفيذها.

وأفادت الوثيقة بأن المشاريع الملتزم بها 
في بلدان شمال أفريقيا وخاصة في الجزائر 

ومصر تسجل نموا إذ تسعى دول المنطقة 
لتعظيم صادرات الغاز على ضوء مذكرات 
التفاهم التي وقعت مؤخرا مع دول االتحاد 
األوروبي«.اما  قطاع البتروكيماويات, فقد 

حصد , حسب التقرير, أعلى نسبة زيادة في 
المخصصات االستثمارية على أساس سنوي، 

إذ بلغت الزيادة 45 بالمائة مقارنة بالعام 
السابق.  

  وبخصوص استثمارات قطاع الكهرباء, 
قالت المنظمة ان دول منطقة الشرق االوسط 

وشمال أفريقيا مستمرة في االستثمار في 
أوجه  مختلفة من سلسلة القيمة في هذا القطاع 

وتحديدا في مجاالت توليد ونقل وتوزيع 
الكهرباء.

وأوضح التقرير ان االهداف الوطنية للطاقة 
المتجددة لعام 2030 ، والتي تتراوح بين15 

و 50 بالمائة من توليد الكهرباء, تبين أن 
حكومات المنطقة تعتزم مضاعفة جهودها 
لرفع حصة المصادر المتجددة في مزيج 

الطاقة.وبحلول عام 2026 , يتوقع لمنطقة 
الشرق االوسط وشمال أفريقيا أن تضيف إلى 

قدرتها ,من حيث السعة االنتاجية المركبة, 
نحو 33 جيجاواط من طاقة المصادر 

المتجددة، من ضمنها حوالي 26 جيجاواط 
من المرافق ومزارع االلواح الكهروضوئية 

لحصد الطاقة الشمسية الموزعة.
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زيارة مرتقبة لرئي�سة الوزراء االإيطالية هذا االأحد لتعزيز التعاون

”اجلزائر- روما”.. توافق 
و�سراكة اإ�سرتاتيجية

بلغت العالقات اجلزائرية االيطالية حدا كبريا من التقارب, تعك�سها الزيارات املتبادلة 

بني قادة وم�سوؤويل البلدين, والتي توجت بالتوقيع على العديد من االتفاقيات وال�سراكات 

الثنائية, فيما ينتظر اأن تتوج الزيارة املرتقبة لرئي�سة الوزراء االإيطالية اجلديدة 

جورجيا ميلوين االأحد املقبل بتعزيز وتوثيق جماالت التعاون بني البلدين.  

جميد. ذ

على �سوء مذكرات التفاهم املوقعة موؤخرا مع عدد من دول االحتاد االأوروبي

اجلزائر ت�ساهم يف رفع ا�ستثمارات الطاقة باملنطقة العربية

يعترب فر�سة لعر�س اأهم رهانات املجمع امل�ستقبلية 

»�سوناطراك« تنظم اللقاء 
ال�سنوي للإطارات امل�سرية

نظمت الشركة الوطنية للمحروقات »سوناطراك«، أول أمس بالجزائر 
العاصمة، اللقاء السنوي لإلطارات المسيرة للشركة والذي اختير له هذه السنة 

موضوع »النمو-التنافسية-التحديث: رهانات مترابطة«، حسبما أفاد به بيان 
لسوناطراك.

واشرف على افتتاح هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المديرية العامة لسوناطراك، 
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار، 

حسب نفس المصدر الذي لفت بأن اللقاء يعتبر تقليدا سنويا تتبناه سوناطراك 
لتقييم إنجازاتها السنوية وبرنامج مخططاتها التنموية.

وخالل هذا االجتماع السنوي، سجلت عدة مداخالت تمحورت حول عرض 
الحصيلة المؤقتة لإلنجازات التي حققها المجمع خالل السنة المالية 2022 وكذا 
عرض مخطط التنمية المتوسط المدى لسنوات 2023 إلى 2027، مع عرض 
أولي للميزانية التقديرية لسنة 2023.وتناولت المداخالت أيضا عروضا حول 

المشاريع التنموية والتطويرية للمجمع، منها تعبئة االحتياطيات النفطية والغازية 
واالنتقال الطاقوي وترشيد االستهالك الذاتي وكذلك االنتقال البيئي.

كما كان اللقاء فرصة لعرض أهم رهانات سوناطراك المستقبلية من أجل إنجاح 
المشاريع الهيكلة للمجمع، منها مشروع تطوير الموارد البشرية الذي يهدف 
إلى إحداث تحول نوعي في تسيير الموارد البشرية ، وكذا مشروع النظام 

المعلوماتي المتكامل الذي أطلقه المجمع والذي يعرف مراحل جد متقدمة والذي 
يعول عليه إلدارة متكاملة لتدفق المعلومات والمعطيات عبر جميع قطاعات 

سلسلة القيم لسوناطراك.
وخالل هذا اللقاء، أعطى الرئيس المدير العام لسوناطراك توجيهات واضحة 
الستكمال المشاريع الهيكلية للمجمع لتنفيذ رؤيته االستراتيجية لتطوير برامج 

التحول الرقمي لمختلف أنشطة سوناطراك و الرفع من مستوى األداء للمجمع 
لمواجهة تحديات السوق الدولية للنفط والغاز، حسب البيان.

 املجمع حقق ارتفاعا يف رقم االأعمال

 بـ 11 باملائة يف �سنة 2022

وزير ال�سناعة ي�سدد على �سرورة م�ساعفة 
اجلهود لتح�سني نتائج »اإيلك اجلزائر«

حقق المجمع العمومي لألجهزة الكهربائية واإللكترومنزلية واإللكترونية 
واالتصاالت السلكية والالسلكية »إيالك الجزائر« خالل 2022 رقم أعمال 

قدره 21,64 مليار دج، بارتفاع قدره 11 بالمائة مقارنة بـ 2021، حسبما أفاد 
به أمس بيان لوزارة الصناعة.وقد شدد وزير الصناعة أحمد زغدار، على 

ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين نتائج المجمع, الذي يعاني عدد من فروعه 
من صعوبات مالية ومديونية, ليتمكن من استعادة مكانته في السوق المحلية بعد 

التراجع الذي عرفه نشاط بعض الفروع في السنوات األخيرة.
وقد تم عرض هذه النتائج خالل اجتماع مع مسؤولي المجمع والفروع التابعة 

له, ترأسه وزير الصناعة, أحمد زغدار, لتقييم أداء المجمع خالل سنة 2022, 
يضيف ذات المصدر.ووفقا للعرض المقدم خالل هذا االجتماع, فإن المجمع 

سجل العام الماضي كذلك ارتفاعا بـ 4 بالمائة في القيمة المضافة, حسب نفس 
المصدر.

وجاءت هذه النتائج »رغم الصعوبات المالية والمديونية المسجلة في عدد 
من فروعه والظروف االقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في 

أسعار المدخالت في األسواق الدولية«, وفقا للبيان.وينشط المجمع الذي يضم 
في حافظته 25 فرعا ويوظف أكثر من 7000 عامل, أساسا في الصناعات 
اإللكترونية, الكهرومنزلية, الكوابل والتجهيزات السلكية والالسلكية وبعض 

األدوات التي تدخل في الصناعات الكهربائية.
وتقوم بعض فروع المجمع على غرار »إيني« و »اينيام« و »ألفاترون« و 
»سوناريك« و »فيالمب« و »دوميالك«,بإنتاج منتوجات موجهة للجمهور 

العريض من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية )أجهزة التلفزة, أجهزة الكمبيوتر, 
األجهزة الكهرو منزلية والمصابيح, الخ(, فيما تقوم الفروع األخرى بتصنيع 

منتجات تدخل في إطار المناولة للصناعات الكهربائية, الصناعات الميكانيكية, 
االتصاالت السلكية والالسلكية وكذا الخدمات للمتعاملين االقتصاديين، كما شرع 
المجمع في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة مع عدة شركات أجنبية في مجاالت 

صناعة التجهيزات الكهربائية, محوالت الضغط العالي, صناعة المصاعد, 
إنتاج العوازل الكهربائية وإنتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات 
الشمسية. وخالل اللقاء, شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين 

نتائج المجمع, الذي يعاني عدد من فروعه من صعوبات مالية ومديونية, ليتمكن 
من استعادة مكانته في السوق المحلية بعد التراجع الذي عرفه نشاط بعض 

الفروع في السنوات األخيرة.
ولتحقيق هذا الهدف, يتعين على المجمع, يضيف زغدار, تسطير سياسة قوية 

وإستراتيجية مبنية على مواكبة التطور التكنولوجي والتحوالت الكبيرة والسريعة 
التي تعرفها األسواق الخاصة بمنتجاتها, السيما الصناعات اإللكترونية والكهر 

ومنزلية  لتقديم منتجات ذات جودة تلبي أذواق المستهلك وأسعار تنافسية 
وتطوير نسب اإلدماج.

وأضاف يقول بأن هذه االستراتيجية يجب أن تتضمن أيضا سياسة تسويقية فعالة 
من خالل توسيع شبكة التوزيع وتعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للعالمات 

التجارية لمختلف منتجات المجمع لدى المستهلك )الجمهور العريض والمتعاملين 
االقتصاديين(.من جهة أخرى, أسدى الوزير تعليمات باإلسراع في بعث نشاط 

المؤسسات والوحدات المتوقفة على مستوى المجمع وإعادة هيكلة تلك التي 
تعاني من صعوبات كبيرة, وأيضا اإلسراع في استكمال المشاريع االستثمارية 

وكذا مشاريع الشراكة, يضيف البيان.
ع.ط



وخالل انعقاد اجتماع تنسيقي مع المدير العام للغابات 
جمال طواهرية تحضيرا للمخطط الصيفي لمكافحة 

حرائق الغابات، أكد عجال أمس، أن "المجمع قد 
التزم بربط 36 منطقة صناعية بشبكة الكهرباء 

والغاز قبل نهاية السداسي األول من عام 2023 ". 
وأشار المسؤول األول عن شركة سونلغاز أن هذه 
الخطوة جاءت "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 

المتعلقة بربط المناطق الصناعية "في أقرب اآلجال".
وأوضح عجال أن "وزارة الصناعة تكفلت بتمويل 
ربط ست )6( مناطق صناعية من بين 50 منطقة 

مخطط لها والتي أوشكت أشغالها على االنتهاء، فيما 
سيتم تزويد 36 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز 
بتمويل خاص من سونلغاز ". وهو القرار الذي 
اتخذه المجمع من أجل "تشجيع المستثمرين على 
الشروع في تنفيذ مشاريعهم التي من شأنها خلق 
الثروة وفرص العمل"، كما أشار الرئيس المدير 

العام للمجمع إلى أن شركة سونلغاز قد ربطت سابقا 
المنطقة الصناعية في تاما زورا بعين تموشنت 

وكذلك بطفراوي بوالية وهران لتزويد مصنع 
السيارات فيات. وأبرز أنه باإلضافة إلى المناطق 

الصناعية "سيتم ربط آالف مناطق النشاط بالكهرباء 
والغاز في آجال معقولة".

من جهته، أشار مدير أنشطة النقل والتوزيع وإدارة 
األنظمة الكهربائية في سونلغاز نور الدين غول إلى 
أن االستثمار الالزم لربط 36 منطقة صناعية يكلف 
"قرابة 38 مليار دج"، بينما تبلغ تكلفة ربط المناطق 

الصناعية الست التي تكفلت بها وزارة الصناعة "نحو 
23 مليار دج". وأوضح غول أن عملية ربط منطقتين 
صناعيتين أخريين "قد تم تمويلها بالفعل", مضيفا ان 
ربط منطقة سيدي خطاب قد تم تمويله من صناديق 
الدولة بغالف يفوق 12 مليار دج, ومنطقة برجية 

التي تلقت تمويال من والية مستغانم. وأضاف نفس 
المسؤول أن المناطق الصناعية الست المتبقية )من 
أصل 50 منطقة مبرمجة( "تفتقر للمرافق وال تقدم 
أي إمكانات للمستثمرين في الوقت الحالي", مشيرا 
الى أنه بمجرد توفر هذه اإلمكانية, "تتعهد سونلغاز 

بتركيب كبائن متنقلة من اجل تموينها".
وفي رده على أسئلة وسائل اإلعالم على هامش 

هذا االجتماع بخصوص إمكانية تصدير الكهرباء 
لليبيا, أشار الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز 
الى وجود"محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء 
"جيكول » )جينيرال ايليكتريسيتي اوف ليبيا(". 

وأوضح المسؤول ذاته أن كميات الكهرباء المصدرة 
"لن تكون كبيرة" في حال ما اذا قامت سونلغاز بنقلها 

عبر تونس, مبرزا انه قد تم إطالق محادثات مع 
مسؤولي الشركة الليبية بخصوص "مشروع إنشاء 
شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا", و الذي يجب على 

الطرفين إيجاد مصادر تمويل من اجله, كما أن انجاز 
المشروع كهذا "يتطلب وقتا", حسب المتحدث. ومن 

جهة اخرى, أكد ذات المسؤول أن سونلغاز تسعى 
إلى تصدير الكهرباء إلى إيطاليا, مشيرا الى أن هذا 

المشروع "ال يزال قيد الدراسة", كما أعرب عن أمله 
في إيجاد التمويل الالزم لتجسيده على ارض الواقع 

في أقرب اآلجال".

ع.ط
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 القائمة الأولية ت�ضم 45 وكالة

ومهلة 72 �ضاعة لتقدمي الطعون

االإفراج عن الوكاالت ال�سياحية 
املعنية بتنظيم مو�سم احلج

أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، عن قائمة الوكاالت السياحية المعنية 
بتنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث تضم القائمة 45 وكالة سياحة وأسفار 
مؤهلة للمشاركة في تنظيم هذا الشعيرة. أوضح ديوان الحج والعمرة في 

بيان له أول أمس، أنه »بعد اجتماع لجنة االنتقاء وترتيب وكاالت السياحة 
واألسفار المرشحة للمشاركة في تنظيم موسم الحج المقبل ودراسة 
ملفاتها، تم إقرار قائمة أولية تضم 45 وكالة ستوزع عبر مطارات 

االقالع بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة وعنابة«. 
وأشار ذات المصدر إلى أنه يمكن لوكاالت السياحة واألسفار المرشحة 

لتنظيم العملية تقديم طعن كتابي في أجل أقصاه 72 ساعة ابتداء من تاريخ 
نشر القائمة األولية للوكاالت المؤهلة بتنظيم موسم الحج المقبل.

ع.ط

�ضتتابع عن قرب امل�ضاكل التي تواجه املنتجني

 بعثة برملانية تتحرى 
يف اأ�سباب نق�ص اإنتاج احلليب

تشرع لجنة برلمانية استعالمية بداية من يوم األحد المقبل، في التقصي 
عن أسباب نقص إنتاج الحليب والتذبذب الحاصل في توزيعه عبر عدد 

من واليات الوطن. ووفي هذا الصدد، أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني 
أن رئيس الغرفة السفلى، إبراهيم بوغالي، بعثة استعالمية للتحري عن 
أسباب نقص إنتاج الحليب وتذبذب توزيعه في عدد من واليات الوطن، 
مضيفا أن هذه البعثة ستتابع عن قرب المشاكل التي تواجه المنتجين في 
هذه الشعبة الهامة وذلك من أجل اقتراح ما تتوصل إليه حلول ملموسة 

عقب المعاينة التي ستجريها خالل زيارتها للواليات المعنية.
وتنقسم هذه البعثة االستعالمية إلى فوجين، يقود األول منهما نائب 

رئيس المجلس عالل بو ثلجة الذي سيتوجه إلى والية سوق أهراس، 
بينما سيتوجه الفوج الثاني بقيادة النائب جدو رابح، إلى والية سيدي 

بلعباس، وعقب إتمام العمل االستعالمي في هاتين الواليتين، سيتوحد 
الفوجان لمواصلة العمل االستعالمي بوالية عين الدفلى.وستشرع البعثة 
االستعالمية في مهمتها يوم األحد 22 جانفي الجاري، حيث تتشكل من 

رئيس لجنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة، علي بن سبقاق وكذا 
النواب ربيع عبد الحق، زغيمي حمزة، سميرة مخلوفي، قرزو بلخير، بن 

شكور كريم.
اإ. �س

تنظيم ن�ضاطات توعوية لت�ضجيع الأعمال 

اخلريية التطوعية لدعم هذخ الفئات

عون يتباحث مع اجلمعية الوطنية لل�سم 
كيفية تعزيز االندماج املهني لهذه الفئة

استقبل وزير الصناعة الصيدالنية, علي عون, وفدا من الجمعية الوطنية 
للصم الجزائريين، برئاسة أحمد زخرف, حيث تم التطرق للعديد من 

االنشغاالت التي يواجهها االشخاص ذوو االعاقة السمعية وإلى تعزيز 
االندماج المهني لهذه الفئة, حسب ما افاد به أمس بيان الوزارة.

وجاء البيان انه في »إطار المرافقة والدعم المستمرين لجهود المجتمع 
المدني وخاصة النشاط الجمعوي لصالح المرضى، استقبل وزير الصناعة 

الصيدالنية السيد علي عون امس الثالثاء وفدا من الجمعية الوطنية 
للصم الجزائريين برئاسة أحمد زخرف«.وتم خالل اللقاء, حسب ما 

اوضحت الوزارة, طرح العديد من االنشغاالت التي يواجهها األشخاص 
ذوو االعاقة السمعية وكذا االقتراحات والمبادرات التي تستطيع وزارة 
الصناعة الصيدالنية اتخاذها بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من 

أجل تعزيز االندماج المهني لألشخاص الصم وضعاف السمع في مختلف 
المؤسسات الصيدالنية تحت الوصاية.ومن أجل االستفادة الكاملة من 

إمكانات هذه الفئة من االشخاص ومساهمتهم في المجتمع , ذكر المصدر 
ذاته انه سيتم تنظيم نشاطات توعوية لتشجيع األعمال الخيرية التطوعية 

وجمع التبرعات المالية لمختلف الجمعيات التي تدعم هذه الفئات.
واأج

مبنا�ضبة الحتفال باليوم الوطني للبلدية 

 ع�سرنة االإدارة واملنجزات املحققة 
يف �سميم تظاهرات اإحتفالية باجلنوب

تركزت تظاهرات إحياء اليوم الوطني للبلدية )18 جانفي( التي نظمت 
أمس بعديد واليات جنوب الوطن حول الجهود المبذولة لعصرنة مصالح 

البلديات وما تحقق من منجزات تنموية خدمة للمواطن.وفي هذا الصدد 
تعتزم بلدية إيليزي إطالق في القريب تطبيق إلكتروني يسمى "أكالين 
APC Illizi<< الذي سيسمح للمواطنين بطرح انشغاالتهم وتحديد 

مواعيد الزيارات مع مختلف مسؤولي البلدية وتقديم اقتراحاتهم بخصوص 
البرامج التنموية للبلدية, حيث تندرج هذه العملية في إطار عصرنة 

خدمات البلدية مواكبة لعالم الرقمنة عبر مختلف اإلدارات المحلية, حسبما 
أفاد مسؤولو البلدية.ومن جهتها تعززت بلدية األغواط بمقر جديد يقع 

بوسط عاصمة الوالية الذي دشنته السلطات الوالئية.
وبالمناسبة, أوضح األمين العام للوالية, مصطفى بوصوار, أن هذا المقر 
الجديد من شأنه تهيئة ظروف جديدة و مالئمة لموظفي مختلف المصالح 

من أجل مزاولة مهامهم مما سينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة 
للمواطن.ومن جهته, أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية األغواط, 

عيسى عويسي, أن هذا المشروع شيد في إطار المخطط البلدي للتنمية و 
تطلب غالفا ماليا يقارب 100 مليون دج )إنجاز وتجهيز(.

كما يتم حاليا إعادة االعتبار لمقر المصلحة البيومترية للبلدية لتقريبه 
من المواطن, سيما من فئتي المسنين وذوي االحتياجات الخاصة, وفق 
نفس المنتخب.وبذات المناسبة كرمت البلدية أول رئيس مجلس شعبي 

بلدي باألغواط ابراهيم قهيري وتقديم تكريم رمزي لروح رئيس المجلس 
الشعبي البلدي الفقيد رحوم محمد بلخير .وأحيت من جهتها بلدية بشار 

اليوم الوطني للبلدية بتنظيم معرض للتعريف بمختلف مصالحها وأنشطتها 
الذي احتضنته ساحة أول نوفمبر المجاور لمقر المجلس الشعبي البلدي.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف الجمهور بمختلف األنشطة اإلدارية 

والتقنية وكذا الخدمات التي تقدمها البلدية لفائدة المواطن, حسب 
المنظمين، كما تميزت هذه االحتفاالت أيضا بتنظيم وقفات عرفان وتقدير 

بحضور السلطات الوالئية لبعض رؤساء المجلس الشعبي لبلدية بشار 
وعمال البلدية الذين أحيلوا على التقاعد.

ق. و

38 مليار دينار لربط 36 منطقة �ضناعية بالكهرباء والغاز

"�سونلغاز" جتري حمادثات الإجناز 
�سبكة كهرباء مبا�سرة مع ليبيا

اأعلن الرئي�س املدير العام ل�ضركة �ضونلغاز، مراد عجال عن النتهاء من اأ�ضغال ربط 36 منطقة �ضناعية 

بالكهرباء والغاز قبل نهاية جوان 2023، كا�ضفا باأن م�ضالح �ضونلغاز قد خ�ض�ضت  ما يقارب 38 مليار دج 

لتمويل هذه العملية، موؤكدا باملنا�ضبة اأن ال�ضركة جتري ذ حمادثات لإجناز �ضبكة كهرباء مبا�ضرة مع ليبيا

اأكد اأهمية تعميم جمعيات اأولياء التالميذ يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية

بلعابد: امتحان تقييم املكت�سبات ي�سب يف م�سلحة التالميذ

خالل الزيارة التفقدية التي قادتها اىل مدر�ضة الأطفال املعاقني ب�ضريا بالعا�ضور

كريكو تربز ا�سرتاتيجية القطاع يف التكفل النف�سي والبيداغوجي بفئة ذوي االعاقة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إن 
إدراج امتحان تقييم المكتسبات في الطور االبتدائي 

يصب في مصلحة التلميذ، مشيرا في سياق آخر إلى 
تعميم جمعيات أولياء التالميذ على مستوى المؤسسات 
التربوية بهدف تعزيز مرافقة التالميذ داخل المؤسسة 

وخارجها.
أوضح بلعابد في تصريح للصحافة عقب استقباله 

لممثلين عن جمعيات أولياء التالميذ, بمقر الوزارة, ان 
اللقاء "يأتي تنفيذا لتوصيات الوزير األول, أيمن بن 

عبد الرحمان, الرامية الى وجوب تعميم جمعيات أولياء 
التالميذ على مستوى كافة المؤسسات التربوية".وأبرز 

الوزير دور األولياء في "ضبط تصرفات التالميذ 
داخل المؤسسة التربوية وخارجها".

وأشار الوزير إلى وجود رغبة لدى مسؤولي جمعيات 
أولياء التالميذ للتعاون قصد تعميم هذه الجمعيات 

عبر كافة المؤسسات التربوية، كما تطرق الوزير إلى 
االجراءات المتخذة فيما يخص امتحان تقييم المكتسبات 
لمرحلة التعليم االبتدائي, مبرزا ان "االجراءات تصب 

في مصلحة التالميذ وستعطي دفعا لهم في حياتهم 
الدراسية".

من جهته, ثمن رئيس االتحاد الوطني ألولياء التالميذ, 
حميد سعدي, قرار تعميم جمعيات أوليات التالميذ 

على مستوى كل المؤسسات التربوية.بدورها, اعتبرت 
رئيسة الفيدرالية الوطنية ألولياء التالميذ, جميلة خيار, 
القرار بمثابة "وسيلة لحل المشاكل التي تواجه التلميذ 

في الوسط التربوي".
عزيز.ط

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
المرأة, كوثر كريكو, أمس، بالجزائر العاصمة, على 
أهمية استراتيجية القطاع الرامية الى التكفل النفسي 

والبيداغوجي المبكر بفئة ذوي االعاقة بغية ادماجها  
في المجتمع.وخالل الزيارة التفقدية التي قادتها الى 

مدرسة األطفال المعاقين بصريا بالعاشور, رفقة رئيس 
المجلس الوطني لحقوق االنسان, عبد المجيد زعالني, 

أوضحت الوزيرة أن استراتيجية قطاع التضامن 
الوطني ترمي الى التكفل المبكر بفئة ذوي االعاقة 

في المجال النفسي والبيداغوجي, وذلك بالتنسيق مع 
مختلف القطاعات المعنية بغية إدماج هذه الفئة في 

المجتمع. وأشارت الى مختلف آليات المرافقة التي 
اعتمدها القطاع في مجال التعليم المتخصص الموجه 

لشريحة ذوي االعاقة, على غرار بعض الوسائل 
السمعية الى جانب كتب بيداغوجية عن طريق البراي  

لتسهيل التعلم لدى المعاقين بصريا.من جهة أخرى, 
شددت كريكو على ضرورة ايالء األهمية الى الجانب 
الترفيهي والنشاطات الثقافية التي من شأنها أن تبرز 

مواهب هذه الشريحة وتطويرها.
ومن هذا المنظور, أكدت الوزيرة على االهتمام 

الخاص الذي توليه الدولة لذوي االعاقة من أجل التكفل 
الفعال بهذه الفئة في مختلف المجاالت, وذلك بتوفير 

كل االمكانيات الضرورية لهذا الغرض, مبرزة أهمية 
مساهمة أولياء األطفال من ذوي االعاقة المتمدرسين 

في المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع في مجاالت 
المرافقة.

بدوره, نوه زعالني بالتدابير والوسائل البيداغوجية 
التي تم تسخيرها للتكفل باألطفال ذوي االعاقة 

المتمدرسين في المؤسسات المتخصصة, السيما 
المعاقين بصريا, مؤكدا على »المجهودات الكبيرة« 
التي توليها الدولة للعناية بهذه الشريحة في مختلف 

المجاالت.
واأج



في تصريحات له على أمواج اإلذاعة الوطنية قال بولعوينات أنه وبرسم 
تحلية  لفتح تخصصات هامة في  التحضير  2023، "يجري  فيفري  دورة 
التفكير جاٍر في تطوير  أّن  السواحل، كما  المطلة على  المدن  المياه عبر 
التخصصات المتصلة باألمن الغذائي". ونّوه بولعوينات إلى إبرام مصالح 
وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اتفاقية للتكوين مع مؤسسة فيات الجزائر 
في مختلف مجاالت صناعة السيارات، فضاًل عن توقيع اتفاقية ثانية مع 
مؤسسة رونو الجزائر، إضافة إلى مذّكرة تفاهم مع مؤسسة بيجو ستروان، 
وأبرز  التكوين.  في  لإلسهام  األلمانية  زاد  تي  مع جي  اتفاقية  ناهيك عن 
على  واالنفتاح  الصيد،  ومنظومة  السفن  بصناعة  االهتمام  بولعوينات، 
المقاوالتية، من خالل انشاء دار للمرافقة عبر الواليات لمساعدة الخّريجين 
مستمراً  يزال  ال  االهتمام  أّن  تأكيده  مقابل  وفي  مؤسسات.  إنشاء  على 

بالحرف اليدوية، سّجل المتحدث ذاته وجود أكثر من 1200 مؤسسة تكوين 
من المستوى األول إلى المستوى الخامس عبر الوطن وفي كافة المجاالت، 
والعمل على تحسين مستويات العمال واألساتذة، إلنتاج يد عاملة مؤهلة. 
وانتهى بولعوينات إلى أّن منظومة التكوين والتعليم المهنيين تنتج 300 ألف 
خريج سنوياً، مرّكزاً على أهمية مساهمة المؤسسات االقتصادية في عموم 
التكوين  بوزارة  والتكوين  التعليم  مدير  أعلن  بالمقابل  التكوين.  عمليات 
والتعليم المهنيين، عن تنظيم صالون االبتكار مشيرا إلى استعدادات حثيثة 
لتنظيم أمثل لهذا الصالون الذين يجمع المبتكرين والمخترعين الجزائريين  
ناشطي  جميع  اختراعات  سيغطي  الحدث  إّن  وقال  القادم،  فيفري  أواخر 
الجهود في سيبل  الوطن وسيكون فرصة إلبراز  التكوين عبر  مؤسسات 

تنمية حس االختراع لدى الشباب.

جدد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات 
لكلي  الحلول  بإيجاد  التزامه  سايحي  الحق  عبد 
مهني الصحة مؤكدا دعمه لمطالب السلك التقني 
سبيل  في  األخير  هذا  يلعبه  الذي  الدور  نظير 
مزاولة  من  تمكينه  مع  الصحة  قطاع  عصرنة 

عمله في أحسن الظروف.
الوزير  أن  الصحة  لوزارة  بيان  أمس  وكشف 
النقابة  أعضاء  الثالثاء،  األول  أمس  استقبل 
العمومية  للصحة  المشتركة  لألسالك  الوطنية 
هذا  الوزير  واستهل  عياش.  كسار  برئاسة 
يحمل  االجتماع  هذا  أن  على  بالتأكيد  اللقاء 
طابعا تشاوريا، ويهدف إلى فتح المجال للنقاش 
مع  المشاكل  لجملة  حلول  إيجاد  وكذا  والحوار، 
لتوفير  االقتراحات  جميع  االعتبار  بعين  األخذ 
بمختلف  الصحة  المستخدمين  لكل  المالئم  الجو 

اسالكهم  بما فيهم األسالك المشتركة للعمل في 
وشّدد  المهني.  واجبهم  تأدية  تامة خالل  أريحية 
قصد  للحوار  فضاء  فتح  أهمية  على  الوزير 
إيجاد اآلليات الكفيلة بتطوير قطاع الصحة، من 
خالل توفير الظروف الالزمة لمستخدمي القطاع 
للوصول إلى األهداف المسّطرة من قبل الوصاية 
و هي تطوير وعصرنة قطاع الصحة. كما أبرز 
الوزير النقاط المشتركة بين الوصاية والشركاء 
المريض، حيث رّحب  االجتماعيين وهي خدمة 
كما  قبلهم.  من  المقّدمة  االقتراحات  بكل  الوزير 
جّدد عبد الحق سايحي، عزمه و التزامه إليجاد 
الحلول المناسبة التي ترضي كل مهنيي الصحة. 
الوطنية  النقابة  أعضاء  عرض  جهتهم،  ومن 
من  جملة  العمومية  للصحة  المشتركة  لألسالك 
المطالب التي تهمهم باعتبارها نقابة فتية، حديثة 

النشأة. ومن اهمها النظام التعويضي وإعادة النظر 
في منحة خطر العدوى بحكم االحتكاك المباشر 
االستشفائية.  المؤسسات  في  الطبي  السلك  مع 
ومراجعة منحة التعويض عن المناوبة اإلدارية، 
إعادة االعتبار للتقنيين اإلداريين كالمهندسين في 
اإلعالم اآللي وغيرهم. نظرا للدور الكبير والهام 
الذي تلعبه هذه الفئة. خاصة في ظل االستراتيجية 
الجديدة للوزارة التي تعتمد على الرقمنة كركيزة 

أساسية لتطوير وعصرنة القطاع.
المبذولة  بالجهود  عياش  كسار  نّوه  جهته،  ومن 
فتح  إعادة  خالل  من  خاصة  الوزير  من طرف 
أبواب الحوار. كما أكد استعداد نقابته للمساهمة 
في جميع الجهود الكفيلة للنهوض بالقطاع في جو 

مناسب يقوم على الحوار و التشاور. 
�ش.زمو�ش

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني أمس 
والتنمية  الفالحة  قطاع  يحتلها  التي  "المكانة  أن  األول 
الريفية ضمن المنظومة االقتصادية للبالد, جاءت كنتيجة 
منطقية للسياسة التنموية التي تقودها الدولة, والتي قوامها 
ظروف  وتحسين  الثروة  وخلق  الفالحي  اإلنتاج  رفع 
مناصب  واستحداث  الريفية  بالمناطق  السكان  معيشة 
الشغل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغاللها بصفة 
عقالنية ومستديمة.«وخالل عرض قدمه  الوزير أمام 
لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار 

دراسة تسوية الميزانية لسنة 2020، حسبما أفاد به بيان 
للمجلس أوضح هني أن االستهالك اإلجمالي للميزانية 
التي تم تخصيصها للقطاع, فاق المبلغ المخصص لسنة 
2020, نظرا لوجود رصيد متبقي تم استعماله في تنفيذ 
بخصوص  و  اإلنجاز.  طور  في  كانت  التي  البرامج 
ب  قدر  اجمالي  مبلغ  تخصيص  تم  الدفع,  اعتمادات 
8286 مليار دج, وتم استهالك منه 4809 مليار دج, 
االستهالك  أن  الوزير  المصدر. و أضاف  نفس  حسب 
االجمالي بعنوان صناديق التخصيص الخاصة, قد فاق 

لوجود  نظرا  وذلك   ,2020 لسنة  المخصص  المبلغ 
أرصدة إيجابية على مستوى هذه الحسابات تم استعمالها 
أكد  كلمته,  في  السنة.و  المنجزة خالل  البرامج  لتمويل 
رئيس اللجنة أن االستراتيجية المتبعة من طرف الدولة 
تعمل على تأهيل الفالح وتذليل العقبات أمام المستثمرين 
مع تثمين مختلف المساحات الزراعية والفالحية وتوسيع 
للقطاع  نوعية  ونقلة  دفع  اعطاء  قصد  الشعب  مختلف 
الفالحي في الجزائر. من جهتهم, ثمن النواب قرارات 
رئيس الجمهورية لسنة 2022 من خالل الدعم بالعتاد 

القانون  الفالحي واألسمدة, وحثوا على اعادة مراجعة 
الثروة  واستغالل  االستثمار  تعزيز  للفالحة,  األساسي 
الغابية  االراضي  عبر  المسقية  للمساحات  المائية 
االنتاج  ودعم  تعزيز  على  والعمل  الفالحية  والمنشآت 
المحلي لمادة الحليب واالنتاج المحلي للخضر والفواكه. 
البياطرة  توظيف  نطاق  بتوسيع  النواب  طالب  كما 
وأيضا تسوية وضعية موظفي الديوان الوطني للخيول, 

حسب البيان.
�ش.زمو�ش
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�شمن دورة فيفري املقبلة، م�شوؤول بالوزارة يك�شف:

اإطالق تخ�ص�صات جديدة يف برامج 
التكوين املهني يف هذه القطاعات

ك�شف اأم�س مدير التعليم والتكوين بوزارة التكوين والتعليم املهنيني مولود بولعوينات عن فتح تخ�ش�شات جديدة يف عدد 

من القطاعات ملجاراة الطلب على اليد العاملة يف املحيط االقت�شادي ومن اأبرز هذه التخ�ش�شات املطلوبة تخ�ش�س حتلية 

املياه عرب املدن املطلة على ال�شواحل، وكذا التخ�ش�شات املت�شلة باالأمن الغذائي.

�ش.زمو�ش

من طرف جلنة ال�شحة وال�شوؤون االجتماعية 

والعمل والتكوين املهني بالربملان 

ال�سروع يف درا�سة
 اأحكام م�سروع القانون 

املتعلق مبمار�سة احلق النقابي 
شرعت لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتكوين المهني، 
القانون  مشروع  أحكام  دراسة  في  أمس   الوطني  الشعبي  بالمجلس 
المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي يتضمن 164 مادة وذلك بحضور 

ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس فأن عمل اللجنة سيرتكز على دراسة 
كل الجوانب المتعلقة بهذا النص واألحكام التي جاء بها مع االخذ بعين 
اللجنة قد استمعت سابقا  المطروحة وكانت  االعتبار كل االقتراحات 
إلى يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي الذي 
قدم عرضا حول مشروع هذا القانون، كما استمعت إلى عدد من ممثلي 
المنظمات النقابي في نفس اإلطار، وقدم ممثلو المنظمات النقابية خالل  
لقاءهم باللجنة آراءهم حول هذين النصين وما تضمناه من أحكام، كما 
لما  طبقا  النقابي  العمل  وحماية  تفعيل  بكيفية  تتعلق  تصورات  قدموا 
ورد في أحكام الدستور ويتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون. 
�ش.زمو�ش

من املتوقع اأن ي�شل لـ 20 مليار دج يف 2023

رقم اأعمال جممع "جيتك�س"
 يرتفع بـ 40 باملائة يف 2022

حقق مجمع العمومي للنسيج والجلود "جيتكس" في 2022, رقم أعمال 
يعادل 14 مليار دج, بارتفاع يقدر ب40 بالمائة مقارنة بسنة .2021

وتم عرض هذه النتائج خالل اجتماع بمقر الوزارة مع مسؤولي المجمع 
والفروع التابعة له, ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار, أمس األول، 
العمومية  المجمعات  ألداء  التقييمية  اللقاءات  سلسلة  إطار  في  وهذا 
للقطاع الصناعي والتي تنظمها الوزارة بهدف تقييم نشاطاتها  التابعة 

ومستوى نجاعتها خالل .2022
المتوقع أن يصل  المقدم خالل هذا االجتماع, فإنه من  ووفقا للعرض 
رقم أعمال مجمع "جيتكس" إلى 20 مليار دج في 2023, حسب بيان 
لوزارة الصناعة. وفي هذا السياق, تم عرض أهم األنشطة والمشاريع 
التي يتم تجسيدها على غرار مشروع تحويل النفايات الصلبة للجلود 
"إبراز  كذلك  وتم  "قريبا".  اإلنتاج  سيدخل  الذي  فالحية  أسمدة  إلى 
المشاكل والعراقيل التي تؤثر سلبا على نتائج المجمع, ومنها المديونية 
والتوقف التقني المتكرر نتيجة انقطاع التموين بالمواد األولية المرتبطة 
مجال  في  المؤهلة  العاملة  اليد  نقص  وكذا  الخارجية,  باألسواق 
التي يشهدها  المستوردة  للمنتجات  الكبيرة  المنافسة  التصميم, في ظل 
وفي  كورونا".  جائحة  انعكاسات  اليها  تضاف  والتي  المجال,  هذا 
نتائج المجمع, أشار الوزير الى أهمية هذا المجمع نظرا  تعقيبه على 
لقدرة فرع النسيج على توفير مناصب الشغل, باإلضافة إلى مساعي 
مكانتها  لتستعيد  والجلود  النسيج  بعث صناعة  إلعادة  العليا  السلطات 
في السوق المحلية والدولية وتقليل االرتباط باالستيراد في هذا المجال 
تدريجيا, يضيف نفس المصدر. وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة في 
مواكبة  أهمية  على  زغدار  أكد  بالمجمع,  للنهوض  األخيرة  السنوات 
التطور والتحوالت التي يشهدها فرع النسيج والجلود وتحسين تنافسية 
المنتوجات من حيث الجودة والسعر وكذا اإلنتاجية من خالل مضاعفة 
وتيرة اإلنتاج واالستغالل األمثل للقدرات اإلنتاجية والتحكم في تكاليف 
اإلنتاج. وركز الوزير, بهذا الخصوص, على ضرورة مواكبة التطور 
الحاصل في مجال التصميم إلرضاء أذواق المستهلكين وعصرنة آالت 
اإلنتاج وتوسيع شبكات التوزيع وتبني استراتيجية تسويق فعالة لرفع 
الحصة السوقية للمجمع. وفي األخير, ذكر الوزير بالتوجيهات العامة 
للمجمعات الصناعية المتعلقة بعقود النجاعة, تحسين نموذج الحوكمة, 
المستغلة,  غير  األصول  تثمين  البحث,  ومراكز  المخابر  مع  التنسيق 
المؤسسات  النشاط وإعادة هيكلة  المتوقفة عن  المؤسسات  إعادة بعث 
التي تعاني من صعوبات كبيرة, وضع نظام معلوماتي وتسريع عملية 
الرقمنة. ووفقا لنفس البيان, يضم المجمع في حافظته ست فروع تجمع 
حوالي 40 وحدة انتاجية ومساهمات في مؤسستين أخريين, تنشط كلها 
في انتاج النسيج والجلود وتصميم وانتاج المالبس واألحذية, وتوظف 

حوالي 8300 عامل.
�ش.زمو�ش  

قال اأن مكانة مهمة يحتلها القطاع �شمن املنظومة االقت�شادية للبالد، هني:

�سيا�سة تنموية حمكمة �سطرتها الدولة يف املجال الفالحي

خالل لقاء جمعه باأع�شاء النقابة الوطنية لالأ�شالك امل�شرتكة

�سايحي: دور مهم يلعبه ال�سلك التقني يف ع�سرنة قطاع ال�سحة



خن�شلة:

تدعيم م�شت�شفى قاي�س بجهاز 
للت�شوير بالرنني املغناطي�شي
العمومية  بالمؤسسة  األشعة  مصلحة  تعززت 
االستشفائية حيحي عبد المجيد بقايس )والية خنشلة( 

بجهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي.
للوالية  الصحة  مدير  أوضح  ل/وأج  تصريح  في  و 
لزهر مرجان, أنه في إطار البرنامج التكميلي للتنمية 
والذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة 
التصوير  جهاز  وتركيب  اقتناء  تم  خنشلة,  والية 
بالرنين المغناطيسي بمستشفى قايس بغالف مالي قدر 
تم  أنه  المسؤول  ذات  أضاف  و  دج.  مليون  ب210 
بحر األسبوع الجاري تركيب الجهاز بمصلحة األشعة 
بذات الهيكل الصحي من طرف الشركة الموردة في 
لفائدة  تكوينيين  يومين  برمجة  فيه  تمت  الذي  الوقت 
األطباء المختصين في األشعة على أن يتم وضعه حيز 
الخدمة خالل األيام القليلة المقبلة. و فيما يخص تنظيم 
مواعيد الكشف بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 
بمستشفى قايس, أوضح لزهر أن المرضى الماكثين 
لهم  تكون  االستشفائية  المؤسسة  هذه  مستوى  على 
بهم  التكفل  ويتم  خدماته  من  االستفادة  في  األولوية 
خاصة  رزنامة  حسب  مواعيد  إعطاء  يتم  فيما  آنيا, 
بالنسبة لبقية المرضى الوافدين من خارج المستشفى. 
و أكد مدير الصحة بالوالية أنه بمجرد وضع جهاز 
التصوير بالرنين المغناطيسي حيز الخدمة بالمؤسسة 
سيسمح  المجيد  عبد  حيحي  االستشفائية  العمومية 
بتخفيف الضغط عن الجهاز الوحيد المتواجد بمستشفى 
أحمد بن بلة بعاصمة والية خنشلة, إضافة إلى تجنيب 
بوحمامة مشقة  قايس و  بدائرتي  القاطنين  المواطنين 
التنقل إلى بعض الواليات المجاورة إلجراء هذا النوع 

من األشعة.

اجللفة:

75 م�شاركا يف فعاليات 
"املجموعات ال�شبابية املركزة"
"المجموعات  فعاليات  بالجلفة  األول  أمس  انطلقت  
المجلس  طريق  خارطة  إلعداد  المركزة"  الشبابية 
األعلى للشباب بحضور 75 مشاركا من كافة بلديات 

الوالية و يمثلون مختلف شرائح المجتمع.
عضو   ، بطاش  األمين  أوضح   ، الصدد  هذا  وفي 
المجلس األعلى للشباب ل/وأج على هامش إفتتاح هذه 
التظاهرة التي احتضنها معهد التكوين المهني بالقطب 
الوطنية  الرقمية  المنصة  أن   ، "بربيح"  الحضري 
التي أطلقت مؤخرا لتسجيل الشباب أثمرت عن هذه 
االستجابة " الواسعة للمشاركة والتفاعل مع تظاهرة 
المجموعات الشبابية المركزة". وأضاف  بطاش بأن 
"هذه الفعاليات ستسمح للمشاركين الذين تم اختيارهم 
من مئات الشباب الذين تم تسجيلهم على المنصة من 
المجلس  رؤية  بإثراء   ، المجتمعية  الفئات  مختلف 
تعزيز  في ظل   2033/  2023 آفاق  للشباب  األعلى 
وتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية". و أكد أن الهيئة 
المنظمة لهذه الفعاليات تسعى لتنظيم جلسات حوارية 
مع هذه الفئة بمختلف شرائحها )جامعيين بطالين وكذا 
من ذوي اإلحتياجات الخاصة( و رسم خارطة طريق 
التظاهرة  هذه  تتضمن  و  المجلس.  عمل  آلية  ودعم 
التي تأتي في سياق نشاط وطني يجري تنظيمه عبر 
إقامة خمس ورشات تجمع من خاللها  عدة واليات, 
كل مقترحات و آراء الشباب المشارك في هذا الفعل 
الخطوط  لوضع  كثيرا  عليه  يعول  الذي  الحضاري 
العريضة لعمل المجلس األعلى للشباب, حسبما أكده 
الوهاب جباري ،  الدكتور عبد  الفعاليات  مؤطر هذه 

أستاذ بجامعة المسيلة واستشاري لدى المجلس.
�ش.زمو�ش/واج
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فإنه وبمنـاسبة  الوالية  لدى مصالح  استفيد  وحسبما 
الموافق  للبلدية  الوطني  باليوم  الرسمية  االحتفاالت 
لليوم الثامن عشر جانفي من كل سنة، أشرف والي 
الوالية عطا هللا موالتي أمس األول  بمعية رئيس 
الخدمة  حيز  وضع  على  الوالئي  الشعبي  المجلس 
على  موزعين  مسكن  لــ1043  المدينة  بغاز  الربط 
مناطق سيدي الشريف ببلدية أوالد فارس، الزناتنية 
ببلدية مصدق وأوالد الحاج خروبي ببلدية تاوقريت، 
لمدير  تعليماته  الوالية  والي  أسدى  وبالمناسبة 
تكثيف  بضرورة  الشلف  -وحدة  سونلغاز  شركة 
االختناق  مخاطر  من  للتحذير  التحسيسية  الحمالت 
بغاز المدينة، وأدخلت عملية التوصيل فرحة كبيرة 
لدى سكان هاته المناطق النائية خاصة تلك الواقعة 
المعروفة  وتاوقريت  مصدق  بلديتي  جبال  بأعالي 

بالبرودة شتاء.

وخالل ذات الزيارة الميدانية تم معاينة أربعة أقسام 
محمد  نجاري  الشهيد  االبتدائية  بالمدرسة  توسعة 
ببلدية مصدق تم استالمها مؤخرا والموضوعة حيز 
الخدمة وهي إضافة نوعية للمنطقة من أجل تخفيف 
الوطني  باليوم  االحتفال  تم  وبالمناسبة   . االكتظاظ 
وعمال  موظفي  بمعية  مصدق  بلدية  بمقر  للبلدية 
واالطالع  الوطني  للنشيد  االستماع  تم  أين  البلدية، 
وكذا  المجاهدة  المنطقة  حول  تاريخية  نبذة  على 

تكريم بعض موظفي البلدية السابقين .
فيها  التقى  محطات  عدة  الوالية  لوالي  كان  كما 
أن  بالمواطنين واستمع النشغاالتهم ومطالبهم على 
التنمية  برامج  األولوية خالل  بها حسب  التكفل  يتم 

لسنة .2023
األمين  قام  الوالية،  والي  لتعليمات  تنفيذا  بالمقابل 
التنظيم  مصلحة  بزيارة  األول  أمس  للوالية  العام 

استقبال  مدى  على  كثب  عن  الوقوف  قصد  العام 
من  المقدمة  العمومية  الخدمة  ونوعية  المواطنين 
الدائرة  رئيسي  بحضور  المصلحة،  هاته  طرف 
والمجلس الشعبي للبلدية واألمين العام، أين استمع 
حيث  المصلحة  وموظفي  المواطنين  النشغاالت 
للبلدية  الشعبي  المجلس  رئيس  إلى  تعليماته  أسدى 
تمثلت في : إضافة عاملين بمصلحة الحالة المدنية 
وذلك ّمن أجل سيولة في استخراج هذه الوثائق .، 
المكتبية  بالتجهيزات  المصلحة خالل أسبوع  تزويد 
بعدها  ليتوجه  الطابعات،  اآللي،  اإلعالم  كأجهزة 
األمين العام للوالية إلى المركز النفسي البيداغوجي 
لألطفال المعوقين ذهنيا بحي النصر مرفوقا برئيس 
أين  والتضامن،  االجتماعي  النشاط  ومدير  الدائرة 
تفقــد بمعيــــة المديــــرة هياكل المركـــز وظروف 

اإلقامة به. 

افتتاح دورة  أكد أمس األول خبراء جزائريون في 
تكوينية حول "كيفية إعداد استراتيجية محلية للتقليل 
الياباني" بقالمة  من أخطار الكوارث وفق المنظور 
أن الجزائر قامت بخطوات كبيرة لتكييف منظومتها 
التشريعية مع إطار سنداي الدولي للحد من مخاطر 

الكوارث للفترة الممتدة بين 2015-.» 2030
وأوضحت في هذا الصدد أمينة عماري من وزارة 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 
الحد  مجال  في  الدولي  التعاون  ملف  بتسيير  مكلفة 
وطنية إلطار  اتصال  ونقطة  الكوارث  مخاطر  من 
التكويني  اللقاء  بالجزائر في  يابانية(  سنداي )مدينة 
مدار  على  بالوالية  المحاضرات  بقاعة  المنظم 
إعداد  من  "االنتهاء  الصدد  هذا  في  تم  بأنه  يومين 
قيد  وهي  الكوارث  من  للحد  الوطنية  االستراتيجية 
المناقشة على مستوى الوزارة". وأضافت المتحدثة 
الهيئة  الذي شهد مشاركة إطارات من  اللقاء  خالل 
التنفيذية والمجالس الشعبية البلدية بقالمة إضافة إلى 
ممثلين عن مديرية الحماية المدنية ومحافظة الغابات 
بوالية سكيكدة و كذا المجلس الشعبي لعاصمة ذات 
التزامها  تجسيد  على  تعمل  "الجزائر  بأن  الوالية 
األمم  مؤتمر  خالل  اعتماده  تم  الذي  سنداي  بإطار 

في  باليابان  سنداي  بمدينة  الثالث  العالمي  المتحدة 
2015 وذلك من خالل إثرائها لمنظومتها القانونية 
ونصوصها التشريعية والتنظيمية في شقها المتعلق 
من  العديد  وإدخال  الكوارث  مخاطر  من  بالحد 
التعديالت على بعض القوانين ذات الصلة وذكرت 
العديد  وإثراء  مراجعة  تمت  بأنه  الشأن  هذا  في 
 20-04 القانون  مراجعة  غرار  على  القوانين  من 
الخاص بالوقاية من األخطار وتسيير الكوارث في 
 2004 إلى سنة  الذي يعود  المستدامة  التنمية  إطار 
والتعمير  بالتهيئة  المتعلق   29-90 القانون  كذا  و 
الخضراء  المساحات  بتسيير  المتعلق  القانون  وكذا 
للمخاطر  الوطنية  المندوبية  بأن  مضيفة  وحمايتها 
البيانات  قاعدة  مراجعة  على  حاليا  تعكف  الكبرى 
عن  وتسييرها  المخاطر  كل  تخص  التي  الوطنية 

طريق المنصة الرقمية.
 من جهتها أشارت والي الوالية حورية عقون في 
كلمتها االفتتاحية للدورة إلى أن اختيار والية قالمة 
الحتضان هذا اللقاء التكويني يعود إلى كونها منطقة 
غرار  على  الكبرى  المخاطر  من  للعديد  معرضة 
هذا  في  مبرزة  والحرائق  والزالزل  الفيضانات 
السياق بأن المجهودات والتنسيق الجيد بين مختلف 

المصالح المحلية والمركزية مكن من تقليص حجم 
بالوالية  المسجلة  الغابية  المساحات  حرائق  خسائر 
مقابل   2022 خالل  هكتارا   467 تتجاوز  لم  التي 

2.755 هكتارا خالل 2021. 
وزارة  من  يونس  أمال  جهتها  من  استعرضت  كما 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 
بالمناسبة نموذجا لدراسة حول االستراتيجية المحلية 
للحد من مخاطر الكوارث خاص بحماية والية قالمة 
النظري  اإلطار  وإلى جانب  الفيضانات.  من خطر 
يتضمن جدول أعمال الدورة التكوينية تنظيم زيارات 
بقالمة وكذا  المدنية  الحماية  مديرية  لمرافق  ميدانية 
على  لالطالع  ببوشقوف  صالح  بني  جبال  غابات 
المجهودات المبذولة بها للتقليل من مخاطر حرائق 

الغابات. 
لقاء  الحقا  سكيكدة  والية  تحتضن  أن  يرتقب  و 
وأج  استقتها  التي  المعلومات  حسب  مماثال  تكوينيا 
من المؤطرين على اعتبار أن العمل الميداني لفريق 
البحث شمل أيضا إعداد دراسة خاصة بهذه الوالية 
باالعتماد  الكوارث  مخاطر  من  التقليل  مجال  في 

على التجربة اليابانية.
�ش.زمو�ش/واج

لبرج  الصناعية  بالمنطقة  األول   أمس  دخلت 
بوعريرج وحدة جديدة لتصنيع البطاقات اإللكترونية 
و شاشات التلفزيون حيز الخدمة بطاقة انتاج تتراوح 

بين 3 آالف و 5 آالف بطاقة إلكترونية يوميا.
العام  المدير  نائب  أوضح  صحفي,  تصريح  في  و 
"قدرة  أن  دعاس,  صالح  محمد  كوندور,  لمجمع 
اإللكترونية  للبطاقات  بالنسبة  الجديدة  الوحدة  إنتاج 
تختلف  تي"  أم  "أس  بتقنية   التلفزيون  شاشات  و 
 3.000 بين  ستتراوح  حيث  البطاقة,  نوع  حسب 
إلى 5.000 وحدة يوميا" و هو األمر الذي سيمكن 
الوحدة من المناولة مع متعاملين اقتصاديين لعالمات 

أو  اإللكترونية  بالبطاقات  يتعلق  فيما  سواء  أخرى 
أن  السياق  ذات  في  أضاف  و  التلفزيون".  شاشات 
يندرج  آخرا  استثمارا  "تشكل  الجديدة  الوحدة  هذه 
ضمن استراتيجية المجمع  للرفع من نسبة اإلدماج 
و كذا توفير منتوج ذو جودة عالية بأسعار تنافسية 
القتحام  االنتقال  ثمة  من  و  أوال,  الوطنية  للسوق 
اإلفريقية". من جهته  الخارجية خصوصا  األسواق 
على  أشرف  الذي  نويصر  كمال  الوالية  والي  أفاد 
الجديدة أن "هذا الخط اإلنتاجي  الوحدة  تدشين هذه 
الجديد يضاف إلى مكاسب مجمع كوندور و يندمج 
تلح  التي  العمومية  للسلطات  الجديدة  التوجهات  مع 

على ضرورة االنتقال و بسرعة إلى مجال االندماج 
االقتصادي و التكنولوجي مما يدعم المنتوج الوطني 
لالستغناء  الدولة  سياسة  السياق  ذات  في  يعزز  و 
يشكل إضافة  ما هو مستورد كما  تدريجيا عن كل 
العملة  توفير  خالل  من  الوطني  لالقتصاد  حقيقية 
تجدر  العالمية".  األسواق  لولوج  أداة  و  الصعبة 
التدشين،  تم على هامش عملية  قد  أنه  إلى  اإلشارة 
التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجمع كوندور و بنك 
طريق  عن  المجمع  منتجات  باقتناء  تتعلق  البركة 

قروض استهالكية بصيغة الصيرفة اإلسالمية.
�ش.ز

ضبطت مصالح والية مستغانم الموعد النهائي لدخول 
بداية  التنفيذ والذي سيكون  الوالية حيز  الترامواي في 

من أول يوم في رمضان المقبل.
مستغانم،  والي  أن  األول  أمس  للوالية  بيان  وأوضح 
مسؤولي  مع  اجتماعا  مؤخرا  عقد  بولحية،  عيسى 
)ميترو  المدينة  ترامواي  بمشروع  المكلفة  الشركات 
النهائية  المواعيد  لضبط  سيترام(  سيتال،  الجزائر، 
لدخول هذه الوسيلة حيز االستغالل. وفي هذا الصدد، 
تم -وفقا لذات البيان- تحديد األول رمضان المقبل أي 

قبل نهاية مارس القادم موعدا لدخول الترامواي الخدمة 
الفعلية. وذكر الوالي خالل هذا االجتماع أن المشروع 
بإسناد  تداركها  تم  عوامل  عدة  بسبب  تأخرا  عرف 
األشغال إلى المجمع العمومي كوسيدار بفرعيه أشغال 
شهر  نهائيا  األشغال  واستكمال  فنية  ومنشآت  عمومية 

جويلية الماضي بسواعد وخبرات وطنية. 
كما تم -حسب ذات المسؤول- استعدادا لمرحلة التشغيل 
التجاري توظيف 120 عامل من طرف شركة تسيير 
في  التكوين  مرحلة  في  حاليا  هم  )سيترام(  ترامواي 

المقبلة،  المرحلة  وبخصوص  التخصصات.  مختلف 
تم تكليف شركة كوسيدار بتأهيل المساحات الخضراء 
على طول مسار الترامواي المقدر بـ 14 كلم والتأكيد 
بدءا  للمدينة  جديد  سير  مخطط  إعداد  ضرورة  على 
تهدف  التي  التدابير  هذه  وتتزامن  الجاري.  من جانفي 
إلى تحسيس المواطنين وسائقي مختلف المركبات إلى 
تشغيل  مع  السيما  الحوادث  وتفادي  والحذر  الحيطة 
بسرعة  المسار  طول  على  الترامواي  عربات  جميع 
السير المتوسطة في 15 فيفري المقبل، يضيف البيان. 

األنظمة  لكل  النهائي  الضبط  أيام  غضون  في  وسيتم 
سائقا   30 تكوين  مرحلة  واستكمال  للترامواي  الرقمية 

لعربات هذه الوسيلة للنقل. 
وكان ترامواي مدينة مستغانم الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية 
بسبب  اإلنجاز  في  تأخرا  قد عرف  دج،  مليار  5ر26 
أدى  بالمشروع مما  المكلفة  الشركة االسبانية  انسحاب 
مجمع  إلى  األشغال  بقية  وإسناد  معها  العقد  فسخ  إلى 

عمومي وطني، كما تمت اإلشارة إليه.
�ش.زمو�ش

موزعني على مناطق �شيدي ال�شريف، الزناتنية واأوالد احلاج خروبي 

ربط 1043 م�شكن بالغاز الطبيعي بال�شلف 
مت بوالية ال�شلف و�شع حيز اخلدمة الربط بغاز املدينة لــ1043 م�شكن موزعني على مناطق �شيدي ال�شريف ببلدية اأوالد فار�ش، الزناتنية 

ببلدية م�شدق واأوالد احلاج خروبي ببلدية تاوقريت.

قاملة:

خرباء يناق�شون اإ�شرتاتيجية حملية للتقليل من اأخطار الكوارث

برج بوعريريج:

وحدة جديدة لنتاج البطاقات الإلكرتونية تدخل حيز اخلدمة

م�شالح الوالية ت�شبط التاريخ الر�شمي لدخوله حيز اخلدمة 

امل�شتغامنيون على موعد مع اأول رحلة ترامواي بداية رم�شان املقبل



يجب تنظيف الوجه يومًيا قبل النوم وإزالة 
المكياج بمزيل مالئم وعدم النوم به، وهذا 
ويزيد  المسامات  توسيع  على  يعمل  ألنّه 
من تراكم الدهون على البشرة مما يُسبب 

اتساع مساماتها.
 استخدام مقشر للبشرة يتناسب مع نوعها 
ويتم  دهنية،  البشرة  كانت  إن  وخاصة 
على  توزيعه  من خالل  الُمقشر  استخدام 
والتركيز  دائرية  بحركة  وتدليكه  الوجه 

على أماكن وجود المسامات لتصغير حجمها.
 التخلص من الجلد الميت وذلك عن طريق استخدام غسول خاص للوجه 
يحتوي على مادة أسيد ألفا هيدروكسي، حيث إّن ُمشكلة المسامات المتّسعة 

ال يُمكن حلها بوجود خاليا جلد ميتة على 
من  النوع  هذا  استخدام  وعند  البشرة، 
الغسول يجب فرك الوجه بلطٍف حتى ال 

يتسبب باحمرار البشرة.
استخدام صابون للوجه يحتوي على مادة 
السالسليك، حيث إّن هذه المادة لها مفعول 
مسامات  من  الشوائب  إزالة  في  جيد 

الوجه.
استخدام مرطب للبشرة خاٍل من الزيوت 

وال يُسبب بحساسية للبشرة.
استخدام كريم واٍق من أشعة الشمس بشكل يومّي، وذلك ألّن أشعة الشمس 

تُسبب تلف خاليا البشرة وتُدمر طبقة الكوالجين المهمة لليونة البشرة.
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والتكلم  أحد،  مع  التكلم  عند  الصراخ  أو  مرتفٍع  بصوٍت  الحديث  تجنب 
بصوٍت هادٍئ وخافٍت وبنبرٍة خفيفة. 

واألوتار  الحبال  إرهاق  شأنه  من  فهذا  طويلة،  لساعاٍت  التحدث  عدم 
الصوتية. 

اإلكثار من شرب السوائل الدافئة، حيث تريح األوتار والحلق والحنجرة.
التقليل من التدخين أو حتى االبتعاد عنه، فهو يجعل من الصوت خشناً 

على المدى البعيد. 
تنعيم  في  وفعاليته  كفاءته  العسل  أثبت  فقد  يومي،  بشكٍل  العسل  تناول 

الصوت وإراحة األوتار الصوتية.
شرب النعناع أواليانسون المغلي.

االبتعاد عن شرب الماء البارد والمثلج، واستبداله بالماء الدافئ ومعتدل 
درجة الحرارة.

الرئتين وتحسن من  الجسم وتنقي  التي تنشط  الرياضية  بالتمارين  القيام 
أداء الحبال الصوتية. 

التقليل من تناول األلبان ومشتقاتها، ألنها تكون البلغم في الصدر وتجعل 
الصوت سيئاً.

قضاء أوقاٍت وساعاٍت طويلٍة في الطبيعة التي تشتمل على الهواء النقي 
والخضرة والجمال. 

تجنب شرب الكحول وتعاطي المخدرات.
القيام بتمارين التنفس المعروفة والتي تحسن من أداء الجهاز التنفسي ومن 

نوعية الصوت ونبرته.
والشطة،  كالفلفل  الطعام؛  على  الحارة  واإلضافات  المواد  من  التقليل 

والبهارات والتوابل.
استعمال السكاكر التي تباع في الصيدليات، والتي من شأنها تفتيح مجاري 
التهابات الحلق التي تؤثر على جمال الصوت، وتكون  التنفس، وعالج 

قوية الطعم ونفاذة الرائحة. 
عالج أمراض السعال ونزالت البرد فور حدوثها وعدم إهمال الموضوع، 

األمر الذي يضاعف المشاكل ويفاقمها.

جمال ور�شاقة

كيف ميكن �سماع نب�ض اجلنني 

  يمكن استخدام عدد من األجهزة الطبية المختلفة لسماع نبض الجنين، ومن 
األجهزة المستخدمة لسماع نبض الجنين جهاز دوبلر لمراقبة الجنين، إذ يتّم 
سماع نبض الجنين من خالل هذا الجهاز باستخدام الموجات فوق الصوتية، 
هذا  استخدام  الجنين دون عرض صورته عند  نبض  يمكن سماع  بحيث 
الجهاز، ومن األجهزة المستخدمة لسماع نبض الجنين أيضاً جهاز تخطيط 
نبض  عن  للكشف  الجهاز  هذا  استخدام  ويمكن  المهبل،  بطريق  الصدى 

الجنين خالل األسابيع األولى لظهور النبض.

كيفية جتفيف الورد الطبيعي

التجفيف بالهواء
 يُعد تجفيف الورد الطبيعّي بالهواء من أبسط طرق التجفيف وأقلها تكلفة، 

ويُمكن تطبيقها من خالل إتباع الخطوات اآلتيّة:
إزالة جميع األوراق عن الورود الطبيعيّة.

 جمع قاعدة سيقان الورود معاً، وربطها من األسفل باالستعانة بسلك، أو 
خيط.

 تعليق الورود بشكل مقلوب، بحيث تكون سيقانها في األعلى والبتالت تجاه 
األسفل في مكان جاف ومظلم. 

تركها معلّقة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع حتى تجف تماماً. 
التجفيف بالرمل

يُمكن تجفيف الورد الطبيعّي بالرمل من خالل اتّباع الخطوات اآلتيّة:
التخلص من الرطوبة في بتالت وسيقان الورود من خالل التربيت عليها 

بمنشفة.
تثبيت السيقان والبتالت؛ لتجنب تدلّي الزهور أو انحنائها باالستعانة بسلك 
الجزء  عبر  تمريره  يتّم  السلك  استخدام  حال  ففي  الغراء،  أو  الزهور، 

الداخلّي من قاعدة الساق حتى يصل للبتالت.
وسحبه  الوردة،  رأس  على  خطاف  في  السلك  من  العلوّي  الطرف  ثني 
لألسفل بلطف، أّما التثبيت بالغراء فيتّم من خالل تخفيفه بالقليل من الماء.

وضع طبقة خفيفة منه في قاعدة كّل بتلة باالستعانة بأعواد األسنان، وتركه 
حتى يجف تماماً. 

وضع القليل من الرمال في صندوق عميق، ووضع الورود بشكٍل عمودّي 
فيها.

تغطية الورود بشكل كامل بالرمال مع الحفاظ على استقامتها.
وضع الصندوق في مكان دافئ وجاف، وتركه لمدة تتراوح من أسبوعين 

إلى ثالثة أسابيع حتى تجف الورود تماماً.
التخلص من الرمال بقلب الصندوق بحذر، ثم إزالة الورود مرة واحدة.

التجفيف بالضغط 
ويُمكن  والمألوفة،  الشائعة  الُطرق  أكثر  بالضغط من  الورود  تجفيف  يُعّد 

تطبيقها من خالل إتباع الخطوات البسيطة اآلتيّة:
البتالت  ذات  الزهور  اختيار  ويُفضل  تجفيفها،  الُمراد  الزهور  اختيار 
أو  السميكة،  السيقان  ذات  الزهور  عن  واالبتعاد  الُمسّطحة،  الصغيرة 

البتالت الرقيقة. 
ورق  أو  المقوى،  كالورق  المع؛  غير  جاف  ورق  على  الزهور  وضع 
الجرائد، أو المناديل الورقيّة، وترتيبها في طبقة واحدة، ثّم تغطيتها بورقة 

جافة أخرى. 
وموزعة  كبيرة،  أوزان  وضع  خالل  من  الورود  طبقة  على  الضغط 
أو  ثقيلة،  أي صناديق  أو  الموسوعات،  أو  كالقواميس،  عليها؛  بالتساوي 

قطع خشبية.
االحتفاظ بالورود في مكان دافئ وجاف. 

استبدال األوراق بأوراق أخرى جديدة وجافة بعد مرور أسبوع، ومواصلة 
الضغط عليها بالوزن الثقيل.

إزالة األوزان واألوراق عن الزهور بعد مرور عدة أسابيع، وينبغي أن 
تكون الورود جافة، ورقيقة، وشفافة، وهشة.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

كيف ننمي عادة القراءة
تحديد أوقات للقراءة

يُفّضل تقسيم فترات القراءة على مجموعة من 
 10-5 لمّدة  القراءة  أي  اليوم،  المّرات خالل 
مثاًل  القراءة  يمكن  حيث  األقل؛  على  دقائق 
إذا  العشاء  وحتّى  والغداء،  اإلفطار،  أثناء 
كانت عادة القراءة ُمحبّبة خالل هذه األوقات، 
وبذلك  الفراش،  إلى  الذهاب  عند  القراءة  أو 
يزيد عدد مّرات القراءة في اليوم لمّدة عشر 
وفقاً  يومياً،  دقيقة   40 أو  مرة،  لكل  دقائق 
لبعض األبحاث فإنّه يُمكن للفرد زيادة القراءة 
والمطالعة الخاصة به، وكذلك تحسين التركيز 

عن طريق قراءة الكتب في وقت مبكر من اليوم.
مالزمة الكتاب 

السيارة،  إلى أي مكان اصطحاب كتاب، سواء في  الذهاب  يُفّضل عند 
أو المكتب، أو إلى أي مكان يتم الذهاب إليه ويكون فيه الفرد قادراً على 
رائعة  كتاب طريقة  قراءة  وتعتبر  الطبيب،  عند  االنتظار  مثل  القراءة، 

لالستفادة من الوقت. 
التقليل من وقت الفراغ

تجب محاولة التقليل من قضاء وقت الفراغ 
على التلفاز واإلنترنت لزيادة أوقات القراءة؛ 
فكل دقيقة ال يتم قضاؤها على اإلنترنت أو 
التلفاز يُمكن للفرد أن يستفيد منها في القراءة

اختيار المكان المناسب للقراءة
مناسب،  غير  مكاٍن  في  القراءة  عدم  ينبغي 
القراءة  أو  التلفاز،  غرفة  في  القراءة  مثل 
الحافلة  في  القراءة  مثاًل  أو  أطفال،  بوجود 
المدرسية، أو قراءة كتاب مع وجود شخٍص 
يستمع إلى موسيقى، لذلك يجب العثور على 
مكان هادئ ومريح مع إضاءة جيّدة للقراءة.

قراءة الكتب الممتعة و الساحرة 
يُفّضل البحث عن الكتب التي تستحوذ على التفكير، وتشّد القارئ إليها، 
حتى لو لم تكن هذه الكتب روائع أدبية، المهم أن تكون ُممتعة؛ حيث إّن 
يوميّة  عادة  القراءة  تُصبح  أن  وبعد  الهدف،  هو  القراءة  في  االستمرار 
للشخص يُمكن بعدها قراءة الكتب الصعبة، ويُفّضل عدم قراءة األشياء 
عشر  إلى  ست  من  أكثر  هناك  تكون  ال  أن  يجب  بحيث  جداً؛  الصعبة 

كلمات جديدة في الصفحة الواحدة

طرق حت�سني ال�سوت 
وملا كانت العمليات اجلراحية بالغة اخلطورة اأحيانًا، حيث يخ�ساها النا�س وال تكون نتائجها م�سمونة، فيلجاأ النا�س اإىل ا�ستخدام 

واإتباع الن�سائح ال�سهلة وم�سمونة النتائج وقليلة املغامرة واخلطر، بحيث ميكن زيادة جمال �سوت االإن�سان من خالل اإتباع ما يلي:

ن�سائح لب�سرٍة خالية من امل�سامات الوا�سعة



كأس  بطولة  منافسات  على  اليوم  الستار   يسدل 
بإقامة   "25 "خليجي  القدم  لكرة  العربي  الخليج 
العراق  منتخبي  بين  تجمع  التي  النهائية  المباراة 
يديرها  التي  الدولي،  البصرة  وعمان على ملعب 
طاقم تحكيم دولي روماني بقيادة ستيفان كوفاكس، 

ويعاونه فاسيلي مارينيسكو وميهاي 
االفتتاح  لمباراة  تكرار  النهائية  المباراة  وستكون 
التي جمعت بين المنتخبين نفسهما ضمن منافسات 
وانتهت  نفسه  الملعب  على  األولى،  المجموعة 
التي  النتيجة  وهي  أهداف،  دون  السلبي  بالتعادل 
النهائية.وتأهل  المباراة  بها  تنتهي  أن  يمكن  ال 
كال المنتخبين إلى المباراة النهائية بعد تجاوزهما 
منتخبي قطر والبحرين في نصف النهائي، بنتيجة 
العراقي،  المنتخب  بالترتيب.ويسعى  و0-1   1-2
النهائي  هذا  في  الفوز  إلى  البطولة،  مستضيف 
وحصد اللقب الرابع الغائب عنه منذ 35 عاماً، حيث 
حقق اللقب ثالث مرات في تاريخه أعوام، 1979 
بالقب  الفوز  إنجاز  وتكرار   ،1988 و   1984 و 
على أرضه مثلما فعل في أول لقب له عام 1979.
حصد  إلى  العماني  المنتخب  يسعى  المقابل  وفي 
أخر  من  5 سنوات  بعد  تاريخه  في  الثالث  اللقب 

تتويج له، حيث حقق لقبيه السابقين عامي، 2009 
و2018، علماً بأنه فاز في كال النهائيين بركالت 
الترجيح على السعودية في األول، واإلمارات في 

في سجل  العراق وعمان  منتخبا  الثاني.ويتشارك 
نتائجهما بالنسخة الخالية، حيث خاض كل منهما 4 
مباريات، وفازا في 3 مباريات وتعادال في واحدة، 

جمعت بينهما في مباراة االفتتاح.
في  مشواره  خالل  العراقي  المنتخب  وأحرز 
"خليجي 25" 9 أهداف وسكن شباكه هدف وحيد 
أحرز  النهائي، في حين  الدور نصف  مباراة  في 
العبو المنتخب العماني 4 أهداف واستقبلت شباكه 

هدفين في الدور األول.
وعلى صعيد مواجهات المنتخبين في بطولة كأس 
فاز  مرة،   11 المنتخبان  التقى  وأن  الخليج، سبق 
العراق فيهم 4 مرات، وفاز عمان مرتين وتعادال 
في 5 مباريات، وكان أكبر فوز للمنتخب العراقي 
بنتيجة 7-0 في "خليجي 5" بينما كان أكبر فوز 

للمنتخب العماني بنتيجة 4-0 في "خليجي 19«.
الوكاالت
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في لقاء يدخل �سمن فعاليات مو�سم الريا�ض

رونالدو يواجه مي�سي مبابي 
ونيمار يف ال�سعودية

يشهد ملعب الملك فهد الدولي اللقاء التاريخي األول الذي يجمع 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  بقيادة  والهالل  النصر  نجوم 
ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي اليوم، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وهذا اللقاء األول لفريق فرنسي في األراضي السعودية لكنه ليس 
األول لفريق أوروبي على ملعب الملك فهد الدولي المعروف بـ 
"درة المالعب«، الذي شهد عدة زيارات ألكبر األندية األوروبية 
التي خاضت على أرضه مباريات رسمية أو ودية أو تلبية لدعوات 
لحفالت اعتزال عدد من نجوم الكرة السعودية.وتقام المباراة بين 
نادي باريس سان جيرمان وفريق نجوم فريقي النصر والهالل، 
الذي يضم 22 العًبا، بينهم 14 العًبا من نجوم بطوالت كأس العالم 
السابقة، وسيكون الالعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم 
للنصر حديثا، ضمن فريق نجوم النصر والهالل.وستكون مباراة 
باريس سان جيرمان وفريق نجوم النصر والهالل أول مواجهة 
الباريسي،  الفريق  نجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  بين  مباشرة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ 2020، عندما شاركا  والنجم 
المقرر  اإلسباني.ومن  وبرشلونة  اإليطالي  جوفنتوس  مباراة  في 
أن يرتدي رونالدو شارة قيادة فريق "موسم الرياض"، الذي يضم 
جيرمان  سان  باريس  فريق  مواجهة  في  والهالل،  النصر  نجوم 

الودية، التي تقام اليوم في كأس موسم الرياض.
الوكاالت 

 ريال مدريد يواجه فالن�سيا 

يف ثمن نهائي كاأ�ض اإ�سبانيا، واأن�سيلوتي يوؤكد

" يجب اأال نفقد الثقة
 يف اأنف�سنا ونحن على يقني اأننا 

�سنخرج من املوقف ال�سعب"
فريقه  جاهزية  على  مدريد،  ريال  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  شدد 
لخوض مواجهة فياريال، اليوم، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

للخروج  فرصة  "إنها  التقديمي:  المؤتمر  خالل  أنشيلوتي  وقال 
لدينا دوافع  لكن  الصعبة، ستكون مباراة صعبة  اللحظة  من هذه 
كبيرة«، وأضاف "حقبة جديدة لبرشلونة؟ ال أريد الحديث عن ذلك 
البارصا منافس عظيم وسيظل كذلك«.وعن الالعبين األساسيين، 
أوضح المدرب اإليطالي "سيبدأ كورتوا وبن زيمة ضد فياريال. 
علينا،  وأثرت  وأالبا،  تشواميني  مثل  متوقعة  تكن  لم  اإلصابات 
شهر جانفي كان معقدا كما توقعت بعد المونديال. يجب أن نتحمل 
التحلي  لكن علينا  أن ريال مدريد مات  يعتقد  الجميع  المسئولية. 
بالهدوء والثقة ألن الموسم طويل، ولن نستسلم، بكل تأكيد سنخرج 
من هذه الحالة. كروس بحالة جيدة، أما مودريتش مختلف وسيعود 
أوضح  كامافينغا،  أقوى«.وحول  بشكل  تدريجيا  معنا  للمساهمة 
برشلونة  وضد  البدنية،  الحالة  بسبب  كان  فالنسيا  أمام  "تغييره 
كان جيدا على المستوى الدفاعين لدي ثقة كبيرة فيه، رغم أنني 
استبدلته في مرات عديدة ولم أكن عادال دائما معه. أثق في ناتشو 
ويمكنه المساهمة معنا بشكل جيد«.وأتم "يجب أال نفقد الثقة في 
أنفسنا، سنقاتل من أجل البطوالت المتبقية، لدينا فريق يضم العبين 

رائعين، نحن على يقين أننا سنخرج من الموقف الصعب".
الوكاالت

خيسوس  العراقي  المنتخب  مدرب   وصف 
العماني  المنتخب  أمام  فريقه  مباراة  كاساس، 
أنه  إلى  مشيرا  بالصعبة،   25 خليجي  نهائي  في 
في  منافسه  لمفاجأة  مختلف  لعب  أسلوب  سيعتمد 

موقعة الغد.
وقال كاساس في مؤتمر صحفي أمس: "المباراة 
الفرص،  فيها  وقلت  تكتيكيا  مغلقة  كانت  األولى 
لحسم  مختلفا  أسلوبا  سنعتمد  المباراة  هذه  وفي 
أال  "أتمنى  وزاد:  الخليجي«،  اللقب  ونيل  اللقاء 
نمتلك  لكننا  الترجيح،  لركالت  المباراة  تصل 

األدوات لحسمها لصالحنا«.
وأضاف كاساس: "سنحاول تصحيح بعض األخطاء 
لكن  األولى مع عمان،  مباراتنا  في  التي ظهرت 
إسعاد  في  شديدة  رغبتنا  مختلفا.  سيكون  النهائي 
الجماهير العراقية بحصد كأس البطولة«، وتابع: 

"ينتابني القلق من بعض الالعبين بسبب تعرضهم 
لنزالت البرد، وننتظر موقفهم وجاهزيتهم لتحديد 

مشاركتهم في المباراة«.
وأوضح: "نحن كجهاز فني نثق بقدرات العبينا، 
ونطالبهم باالستمتاع بالمباراة. أنا محظوظ المتالك 
مركز«،  من  أكثر  في  باللعب  يمتازون  العبين 
وقال مازحا: "أمجد عطوان يجيد اللعب في جميع 
المراكز، ويمكنه أن يلعب كحارس مرمى، وهذا 

ما حدث في إحدى المباريات الودية«.
وعلى  الطريق،  نكتشف  أن  "مهمتنا  وختم: 
للعراق،  قدومي  وقبل  إليه،  الوصول  الالعبين 
رؤيتنا  لهم  وقدمنا  الالعبين،  جميع  أداء  حللنا 
المباراة  وخططنا، وعليهم االجتهاد والتركيز في 

النهائية أو البطوالت المقبلة".
الوكاالت

يلتقيان اليوم جمددا للمرة الثانية يف الدورة    

مدرب الديكة يفلت من ملف 

اإهانة زيدان بقرار مفاجئ

االتحاد الفرن�سي يعتمد 
عقد دي�سان الجديد 
حتى جوان 2026

 قرر االتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا، أمس، 
اعتماد العقد الجديد للمدير الفني ديدييه ديشان، 
غرايت،  لو  نويل  2026.واتفق  جوان  حتى 
مع  استقالته  قبل  الفرنسي،  االتحاد  رئيس 
ديشان على التجديد، وبالفعل تم توقيع العقود، 
لكن دون توثيقها، ونقلت شبكة "راديو مونت 
الفرنسي،  الكرة  اتحاد  بيان  الفرنسية،  كارلو" 
الذي أكد من خالله اعتماد العقد الجديد لديشان 
أن  إلى  الفرنسية  الشبكة  باإلجماع.وأشارت 
اللجنة  بمثابة مفاجأة ألعضاء  القرار يعد  هذا 
التنفيذية لالتحاد الفرنسي، ألن لو غرايت، أدار 
هذا الملف بشكل منفرد، وأوضحت أن طول 
التنفيذية،  اللجنة  أعضاء  أغضبت  التعاقد  مدة 
ألنها لبت رغبة ديشان في البقاء بمنصبه حتى 
مونديال 2026، رغم أن الدورة االنتخابية للو 

غرايت، كانت ستنتهي في 2024.
بعد  استقالته  لتقديم  غرايت  لو  واضطر 
الدين  زين  ضد  للجدل  المثيرة  تصريحاته 
مما  الفرنسية،  القدم  كرة  أسطورة  زيدان، 
أحدث حالة من الغضب في الشارع الفرنسي.
الوكاالت

"�سنفاجئ عمان بطريقة 
خمتلفة يف نهائي خليجي 25"

العراق وعمان يبحثان عن لقب تاريخي
 يف نهائي خليجي 25

اأكد رغبته في ح�سم المواجهة في الوقت الأ�سلي، مدرب عمان

"و�سولنا للنهائي اأمر جيد ولكن التاريخ يذكر الفائزين باالألقاب"
 اعترف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب عمان، بصعوبة مواجهة نظيره 
العراقي قبل نهائي كأس خليجي 25، مؤكدا أنه يستهدف كسر قاعدة.وقال برانكو 
العراق على حسن  للمباراة: "أهنئ  بالمؤتمر الصحفي  إيفانكوفيتش في تصريحات 
التنظيم للبطولة الرائعة وأحيي الجماهير التي احتشدت بكافة المباريات«، وأضاف: 
"فخور جدا أنا وطاقمي الفني بنجاح العبي فريقي على الوصول لنهائي خليجي 25، 
وهو إنجاز ليس سهال على اإلطالق«.وأكمل: "المنتخب العراقي قوي ولديه أفضلية 
اللعب على أرضه وسط 65 ألف مشجع، والفريق يعيش فترة استقرار مع مدربه، 
نتوقع أن نخوض مباراة صعبة، لكني لدي ثقة بالغة في الالعبين المتاحين، ليس لدينا 
غيابات سوى الظهيرين«.وأوضح: "الالعبون مستعدون جيدا، المباراة األولى كان 
بها تحفظ، نقطة خير من الخسارة، وفي النهاية التعادل كان مرضيا للطرفين، لكن غدا 
األمر مختلف وجاهزون لكل االحتماالت، وأتمنى حسم اللقاء في الوقت األصلي مثل 

مباراة البحرين، فاللعب أمام جمهور كبير يمثل حافزا لنا وهدفنا الفوز«.

وأكد: "النهائيات تُلعب لتحقيق األلقاب.. وصولنا للنهائي أمر جيد ولكن التاريخ يذكر 
الفائزين باأللقاب«، واستطرد: "عمان دائما بالنسبة إلي هي األفضل مع احترامي 
لكل المنتخبات، فريقي هو األفضل، ولقد واجهنا العراق 3 مرات وجميعها مختلفة، 

لن أعود للقاء االفتتاح، كما حللت لقاء العراق وقطر جيدا«.
وأردف: "أحاول كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي، رغم أننا شعرنا 
بكرم العراقيين وحفاوة استقبالهم واللعب أمام الجمهور متعة، ومن حقهم دعم منتخبهم، 

وتواجدهم سيحفز العبينا«.
أدت  كلها  المنتخبات  جدا،  قوية  المجمل  في  "البطولة  قائال:  عمان  مدرب  واختتم 
جيدا، اإلماراتي جيد، والسعودي لديه أقوى دوري بالمنطقة، وقطر حضرت بالعبين 
تمثل  الجماهير  مشاعر  األكبر،  الضغط  وعليه  لعب  بالتأكيد  والعراق  موندياليين، 
ضغطا كبيرا على الفريق، ونأمل تقديم مباراة جيدة بالغد ترضي طموح جمهورنا".

الوكاالت 

مدرب العراق يتمنى تفادي �سربات الجزاء وي�سرح: 
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ريا�ضي
لقي ت�ضامنا ودعما كبريين

 بعد تعر�ضه ل�ضافرات اال�ضتهجان

ماجر "�أ�سطورة حقيقية" 
وجب �حرت�مها من قبل �جلميع

في  الوطني  المنتخب  نجم  لقي 
الثمانينات رابح ماجر تضامنا منقطع 
من  العديد  عبرت  حيث  النظير، 
واإلعالمية،  الرياضية  الشخصيات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ورواد 
أسطورة  من  الكبير  تضامنهم  عن 
استهدافه  بعد  الجزائرية،  القدم  كرة 
مباراة  خالل  استهجان  بصافرات 
شبكات  وإثيوبيا.وتشهد  الجزائر 

التي  السيئة  المعاملة  بعد  ماجر  مع  واسعة  تعاطف  حملة  االجتماعي  التواصل 
طالته من قبل فئة من جماهير ملعب نيلسون مانديال، حيث انفجرت الصفحات 
الفايسبوكية دفاعا عنه، ووصف من الجميع بأنه "أسطورة حقيقية" وجب احترامها 
لصافرات  تعرض  الصحراء"  لـ"محاربي  األسبق  القائد  الجميع.وكان  قبل  من 
االستهجان في أثناء وجوده ملعب نيلسون مانديال أول أمس، وخلفت هذه الحادثة 
ردود أفعال قوية من قبل عدد كبير من رواد شبكات التواصل االجتماعي، الذين 
استنكروا هذا التجاوز تجاه أحد أفضل الالعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية.
ووجه الدوليان الجزائريان آدم زرقان وإسالم سليماني رسالة دعم لماجر، كما 
انتقد كل من المدرب بوقرة والعبه عبد الرحمن مزران تصرف الجماهير، ودعوا 
الحترام واحد من أحسن الالعبين الجزائريين واألفارقة على مر التاريخ، ووقفت 
اللجنة األولمبية إلى جانب صاحب الكعب الذهبي، كما وجهت له الفاف رسالة 
دعم ومساندة.ونشرت الفاف، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، صورة 
رابح ماجر، وكتب عليها "احترام"، كما عبر حكيم مدان عضو المكتب الفيدرالي، 
ومسؤول باللجنة المحلية لتنظيم "الشان"، عن تضامنه المطلق مع ماجر، وقال 
مدان في تصريحات صحفية: "معاملته بتلك الطريقة أمر مؤسف ومحزن ومؤلم، 
فنحن نتحدث عن ماجر الذي كان يضع مصلحة المنتخب قبل مشواره االحترافي«. 
وأضاف: "أشهد بأنه كأن أول من يصل إلى معسكر المنتخب في وقت لم تكن 
هناك تواريخ الفيفا، ماجر إنسان رائع وطيب وهذه شهادة كل من تعامل معه، 
ماجر الذي كتب التاريخ كأول العب جزائري وثاني أفريقي يتوج بدوري أبطال 
أوروبا بهدف صار عالمة مسجلة باسمه، كان وما يزال وسيبقى مصدر إلهام لكل 

الالعبين الجزائريين ومفخرة لنا في العالم".
ق.ر

اأ�ضبح مطالبا باإيجاد احللول البديلة قريبا

 �إ�سابة عطال وونا�س تخلط �أور�ق
 بلما�سي قبل مو�جهة �لنيجر

واصل شبح اإلصابات مالحقة العبي 
المنتخب الوطني في اآلونة األخيرة، 
ألسابيع  اللعب  من  يحرمهم  ما 
الوطني  بالناخب  ويدفع  طويلة، 
جمال بلماضي للبحث عن بدائل قبل 
النيجر خالل شهر مارس  مواجهتي 

القادم لحساب تصفيات كان 2023.
الساعات  في  بلماضي  وتلقى 
الماضية، خبر إصابة الجناح الطائر، 

آدم وناس، قبل أن يتلقى بعدها نبأ تعرض يوسف عطال إلصابة جديدة.وتحدث 
ديدييه ديجار، المدرب الجديد لفريق نيس الفرنسي لصحيفة "ليكيب" عن وضعية 
الظهير األيمن قائال: "لألسف سنكون مجبرين على اللعب بدون يوسف عطال، 
لقرابة 4 أسابيع كاملة«، وزاد التقني الفرنسي في سياق متصل: "عطال تعرض 
ولسوء حظه اللتواء على مستوى الكاحل، ولن يكون قادرا على اللعب في الفترة 
القادمة«.وجاءت اإلصابة الجديدة للظهير األيمن الجزائري، لتؤكد بأنه يستحق 
وصف "الالعب الزجاجي"، وهو الذي لم يلعب سوى 16 مباراة فقط طيلة العام 
الماضي، في حصيلة ضعيفة بالنسبة له باعتباره مصنفا كعنصر أساسي مع فريقه، 
كما جاءت الضربة المتكررة لعطال، لتؤكد من جديد للناخب الوطني، أنه أمام 
إلزامية البحث عن ظهير أيمن جديد، قادر على اللعب بشكل منتظم بأعلى مستوى.
وكان آدم وناس هو األخر قد أصيب في بداية آخر مباراة له مع ناديه ليل الفرنسي، 
وأكد الالعب عبر مواقع التواصل االجتماعي أنه سيغيب عن المالعب لمدة لن 

تقل عن الشهرين، في ضربة موجعة أخرى يتلقاها المنتخب الوطني.
ق.ر

حقق نتيجة خميبة اأخرى اأمام اأملانيا

منتخب كرة �ليد يتحول للعب �ملباريات 
�لرتتيبية يف �ملونديال 

خيب المنتخب الوطني لكرة اليد، مرة أخرى، وسقط في المباراة الثالثة في كأس 
العالم 2023، وهذه المرة أمام ألمانيا، ليكتفي أشبال المدرب غربي بلعب المباريات 
الترتيبية.وتكبد المنتخب الوطني لكرة اليد أول ـمس، ثالث هزيمة له في بطولة 
العالم، الجارية في بولونيا والسويد، وبنتيجة عريضة 21 -37 ، وكان السباعي 
الجزائري، قد انهزم في الجولتين األولى والثانية، أمام صربيا وقطر على التوالي.
بلعب  اليد،  لكرة  الوطني  المنتخب  سيكتفي  المجموعات،  دور  من  وبإقصائه 
المدرب  أشبال  ويواجه   ،32 المركز  إلى   24 المركز  من  الترتيبية  المباريات 
غربي، مقدونيا في أول مباراة ترتيبية.وتحول محاربو الصحراء للمشاركة في 
كأس الرئيس التي يلعب فيها المنتخبات التي احتلت المركز األخير في مجموعتها، 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مبارياته في هذا الكأس يوم الجمعة المقبل.
ق.ر

عبر مجيد بوقرة مدرب المنتخب 
المحلي عن سعادته بالتأهل على 
ربع نهائي كأس إفريقيا لالعبين 
ثاني  في  الفوز  عقب  المحليين، 
أمس،  اول  إثيوبيا  أمام  مبارياته 
في  الفوز  أنه سيركز على  وأكد 
صدارة  لضمان  الثالثة  الجولة 

المجموعة.
التي  الصحفية  الندوة  وخالل 
بوقرة عن  عبر  المقابلة،  أعقبت 
رضاه عن النتيجة واهم من ذلك 
أبانوا  "الذين  أشباله  مردود  عن 
فترات  طيلة  كبيرة  شجاعة  عن 
التي  التعليمات  وطبقوا  اللقاء 

قدمها لهم«.
وقال بهذا الخصوص: " أنا سعيد 
وأهنئهم  عناصري،  حققته  لما 
عانيا  الفريقان  الفوز.  هذا  على 
فقد  اللقاء.  نهاية  مع  التعب  من 
التي  اللعب،  طريقة  بتغيير  قمنا 
في  خالل  مرة  ألول  طبقناها 
واآلن،  بتونس.  طبرقة  تربص 
اللعب  باستطاعته  فريق  لدينا 
أعجبت  مختلفتين.  بطريقتين 
الشوط  في  العبونا  قدمه  بما 
األول، لكن كانت تنقصهم اللمسة 
األخيرة. في المرحلة الثانية قمنا 
واستغلينا  اللعب  منهجية  بتغيير 

المعنويات العالية للفريق«.
بعد  لم نضمن   " بوقرة  وأضاف 
البقاء  وعلينا  األول،  المركز 
مركزين تحسبا للقاء األخير قبل 
النهائي،  ربع  الدور  في  التفكير 
النقص  نعاني من بعض  ما زلنا 
في الفعالية على مستوى الهجوم، 
كان  الذي  قندوسي،  غرار  على 
اليوم.  حاسما  يكون  أن  بإمكانه 

كانوا  العبينا  أن  المهم  لكن 
أن  غير  تكتيكيا،  منضبطين 
تنقصنا  اللمسة األخيرة ما زالت 
األهداف  من  عدد  أكبر  لتسجيل 

لنكون في أمان".
المنتخب  مدرب  وأضاف 
يكتسب  لقاء آلخر  المحلي: "من 
العبونا ثقة أكبر، غير أنه هناك 
عمل في انتظارنا للتحسن. أحيي 

دراوي ومريزق،  الوسط:  ثنائي 
اللذان قاما بعمل مميز، ومن جهة 
ان  السرور  دواعي  من  اخرى، 
غرار  على  سابقين  بنجوم  نلتقي 
ماجر، زياني ويبدة، الذين كتبوا 
الجزائرية،  القدم  كرة  تاريخ 
واستضافتهم لهذه الدورة هو أمر 

رائع ألننا كلنا عائلة واحدة".
ق.ر

قدرتهم  المحلي  الوطني  المنتخب  العبو  أكد 
على التتويج بلقب البطولة األفريقية لالعبين 
ربع  إلى  التأهل  ضمانهم  بعد  المحليين، 
منتخب  على  المحقق  الفوز  عقب  النهائي، 
الخضر  هداف  محيوص،  أيمن  إثيوبيا.وقال 
لحد اآلن في بطولة "الشان"، في تصريحات 

صحفية: "المنافس كان جيداً، ويملك العبين 
يتمتعون بخبرة في مثل هذه المنافسات، أوال 
نشكر الجماهير على الوقوف بجانبنا في هذه 
المباراة التي حققنا فيها األهم بفضل تعليمات 
المدرب، مثل هذه المقابالت صعبة والضغط 
المضيف،  المنتخب  بلد  كوننا  علينا،  كبير 

حسمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي، ونحن 
المباراة  عن  مباريات   4 بعد  على  اآلن 
النهائية، سنقدم كل ما لدينا فوق ملعبنا وأمام 

جماهيرنا من أجل التتويج بلقب الشان«.
سعادته  عن  كداد  شعيب  عبر  جانبه،  ومن 
الالعبين  على  يتوجب  أنه  مؤكداً  بالتأهل، 
بمباراة:  مباراة  المشوار  من  تبقى  ما  تسيير 
المنافسة،  هذه  في  بعيداً  الذهاب  "هدفنا 
مجيد  المدرب  مع  جيدة  بطريقة  نعمل  نحن 
بوقرة، ونعرف جيدا ما ينتظرنا، هدفنا إسعاد 

األنصار الذين أشكرهم بالمناسبة«.
لنا  بالنسبة  "األهم  بلخيثر:  مختار  وقال 
سهلة  تكن  لم  المباراة  التأهل،  تحقيق  هو 
نسير  كيف  عرفنا  ولكننا  اإلطالق،  على 
الخطة  هذه  على  تعودنا  لصالحنا،  المواجهة 
سوي  األمر  السابقة،  الودية  المواجهات  في 
بالنسبة لي، أنا تحت تصرف المدرب في أي 
منصب أرادني فيه، وكالعب محترف مجبر 

على التأقلم مع جميع الخطط التكتيكية".
ق.ر

بعد  سعادته  عن  والرياضة  الشباب  وزير  سبقاق  الرزاق  عبد   عبر 
الرضى الكبير الذي أبداه مسؤولو الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، عن 
مستوى تنظيم كأس إفريقيا لالعبين المحليين، والحضور الجماهيري، 

مشيرا إلى أن ذلك يضاهي تنظيم الكان.
وصرح الوزير سبقاق على هامش حضوره مواجهة الخضر منتخب 
أمام  االتحادات  ورؤساء  للكاف  التنفيذي  المكتب  "أعضاء  إثيوبيا: 
هذا  خالل  المميز  الجماهيري  والحضور  التنظيم  من  آخر  مستوى 
الشأن، هذا األمر كان متوقعا منذ البداية، وحتى مسؤولي الكاف كانوا 
متأكدين بأن شان الجزائر سيكون أحسن طبعة، وينافس حتى الطبعات 
السابقة للكان، وملعب نيلسون مانديال، والحضور الجماهيري المميز 

أعطى بعد آخر لشان الجزائر".
كما أشاد الوزير سبقاق، بالجماهير الجزائرية، لمساهمتها الكبيرة في 
انجاح "الشان"، حين قال: "الحماس في هذا الشان يتزايد من مباراة 
ألخرى، والجمهور الجزائري عودنا دائما على هذه الروح الحماسية 
من خالل خلقه أجواء كبيرة في المالعب وأثبت أنه محب كبير لكرة 

القدم"

وأضاف ذات المتحدث: "الجمهور الجزائري يستحق العالمة الكاملة، 
عبر مختلف الواليات التي تحتضن هذا الشان".

ق.ر

عرب عن �ضعادته بتاأهل منتخب املحليني للدور الثاين من ال�ضان، بوقرة:

بعد �ضمان التاأهل لربع النهائي

اأكد اإعجاب امل�ضوؤولني االأفارقة بالتنظيم واحل�ضور اجلماهريي 

"مل ن�سمن بعد �ملركز �لأول وعلينا �لبقاء 
مركزين قبل �لتفكري يف ربع �لنهائي"

لعبو �ملنتخب �ملحلي يوؤكدون ��ستهد�فهم �لتتويج بلقب �ل�سان

�سبقاق: "�سان �جلز�ئر يناف�س �لطبعات �ل�سابقة لـ"�لكان"
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الوكاالت

كشف مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي أّن 
بانزيري وقع ما يسمى بـ "اتفاق التوبة" 

لتعميق تعاونه مع السلطات، واصفاً إياه بأنه 
"تطور مهم". وتشير هذه )الصفقة( إلى تعهد 
يقوم بموجبه التائب باإلدالء ببيانات جوهرية 

وكاشفة وصادقة وكاملة فيما يتعلق بتورط 
أطراف ثالثة، حسب ما جاء في بيان لمكتب 

المدعي العام.وبموجب االتفاق يلتزم بانزيري 
بمشاركة تفاصيل مثل طريقة عمل حلقة الفساد 

واالتفاقيات المالية مع الدول األخرى وهوية 
أصحاب المصلحة واألشخاص المعروفين وغير 
المعروفين" الذين "يعترف بأنهم قدموا رشوة".            

وكان البرلماني االيطالي المتورط في فضيحة 
الرشاوى المغربية ألعضاء في البرلمان 

األوروبي، قد صرح للمحققين البلجيكيين الذين 
كانوا يستجوبونه أّن هناك اتفاقاً مع المغربي 

بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان األوروبي 
عام 2019 لتغيير قرارات البرلمان االوروبي 

مقابل وعد بالحصول على مبلغ بقيمة 50.000 

يورو. واتسعت قائمة المشتبه بهم لتشمل النائبين 
اإليطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك 

تارابيالي مع بدء البرلمان األوروبي اجراءات 
رفع الحصانة عنهما، تمهيداً إلحالتهما على 

التحقيق.
ودخلت رئيسة البرلمان األوروبي روبرتا 

ميتسوالي سباقا ضد الساعة الستعادة ثقة مفقودة 
ليس فقط في أوساط الرأي العام األوروبي ولكن 

على الساحة الدولية التي أصبحت تنظر إلى 
نواب الهيئة البرلمانية بعين التوجس والريبة من 
احتمال تورطهم في اإلذية المغربية التي لّطخت 

صورة البرلمانيين األوروبيين.
وألجل ذلك، ُعقدت أول جلسة االثنين في قصر 
لويز وايسي مقر البرلمان األوروبي مع حلول 

العام الجديد على وقع هذه الفضيحة وكيفية 
رأب الصدع الذي خلفته حاولت خاللها رئيس 
البرلمان المالطية روبيرتا ميتسوال إيجاد آلية 

فّعالة لطي صفحة النواب المرتشين التي شّوهت 
الصورة الجماعية لبرلمان كان رمز قوة ووحدة 

الدول األوروبية.
من جانب آخر، أثار التحقيق البلجيكي في 
شبهات فساد البرلمان األوروبي، المصالح 
الكبرى التي جناها المغرب من تأثيره على 

أوروبا ال سيما ما تعلق منها بمسألة الصحراء 
الغربية ولكن أيضا في التسلّل إلى اللجنة 

البرلمانية المسؤولة عن التحقيق في استخدام 
عدة دول للتجسس باستخدام برمجيات 

بيغاسوس.
بحسب صحيفة "ال ريبوبليكا" فهناك قصة واحدة 
في ما يسمى "ماروك غايت"، أكثر إزعاجاً من 
القصص األخرى لتعلقها بواحدة من أكبر قضايا 

التجسس في االتحاد األوروبي، والتي لعب 
فيها البرلمانيون االيطاليون دوراً مركزياً في 

برنامج "بيغاسوس" التجسسي الصهيوني الذي 
استخدمته عشرات الحكومات لمراقبة السياسيين 

والصحفيين والمعارضين والناشطين من عّدة 
بلدان.  ومن بين هذه الحكومات، المغرب الذي 
استهدف أكثر من 10 آالف رقم هاتفي، بما في 

ذلك رقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وهي فضيحة مدوية تّم الكشف عنها في جويلية 

2021. وأضافت الصحيفة المذكورة أّن لجنة 
التحقيق تتابع القضية، وتمكنت من فّك خيوطها 
التي تتداخل مع تلك الخاصة بـ "ماروك غايت" 

الخاصة بتوّرط نظام المخزن في قضية فساد 
داخل البرلمان األوروبي.

كشفت المديرية العامة لألمن الوطني, اليوم 
الثالثاء, عن حيثيات جديدة حول الشبكة اإلجرامية 

التحريضية التي خططت لمؤامرة تهدف إلى 
زعزعة استقرار الوطن وضرب مؤسسات الدولة 

عن طريق ممارسة االبتزاز بالتعامل مع الموقع 
اإللكتروني المعادي "ألجيري بارت".

وفي الجزء الثاني من الوثائقي المعنون "في 
مواجهة العمالء", الذي بثه التلفزيون الجزائري 

أول أمس، تم الكشف عن نتائج التحقيقات المعمقة 
التي قامت بها مصالح األمن المختصة, والتي 

كشفت عن ممارسة عناصر هذه الشبكة لالبتزاز 
وتغلغلهم في بعض المؤسسات االقتصادية الكبيرة 

وتعاونهم مع رجال أعمال متواجدين حاليا في 
السجن وتلقيهم أمواال باهضة, كانت مصدر 

التمويل الرئيسي للموقع المعادي "ألجيري بارت".
وتم بهذا الصدد, بث اعترافات المدعو سمير 
لوناس الذي يعتبر من العقول المدبرة وأحد 

المسيرين والمدونين في "ألجيري بارت" تحت 
االسم المستعار "أمير يونس", حيث اعترف 

بعالقته الوطيدة مع المدعو عبدو سمار منذ سنة 
2015, وقيامه باستحداث بريد الكتروني خاص 
على صفحة فايسبوك من أجل تلقي المعلومات.

وقال إن الصفحة حاليا مسيرة من طرف الزوجة 
الثانية لعبدو سمار, وردة نوارة وهي مزدوجة 
الجنسية جزائرية-فرنسية, تحدثت في رسائل 

صوتية عبر الواتساب عن عالقات 7 أشخاص من 

 canal " بينهم رشيد نكاز وغاني مهدي مع القناة
22"، كما تحدث سمير لوناس الذي اعترف أنه 

كان يعمل أيضا كمترجم لإلرهابي أمير بوخرص, 
عن مصادر تمويل هذه الشبكة اإلجرامية, حيث 

بينت مكالمة هاتفية رصدتها مصالح األمن له مع 
عبدو سمار, تأكيد هذا األخير أن رجل األعمال 

المسجون محيي الدين طحكوت, كان يزوده 
بالمعلومات ويساعده ماليا وقال أنه "كان الممول 
الرئيسي لموقع ألجيري بارت ولواله لما استمر 
الموقع", إلى جانب رجل األعمال الهارب من 

العدالة أيوب عيسيو الذي يواصل تمويل الموقع.
وأسقطت التحقيقات القناع عن متهم رئيسي آخر 
وهو المدعو عادل عبد الرحمن خالف, المسير 
السابق لشركة مختصة في العملة االلكترونية 

وأمن المعلومات, حيث تبين أنه واحد من أذرع 
عبدو سمار وكان يعمل على تجنيد خونة داخل 
مؤسسات اقتصادية حساسة بهدف عرقلة مسار 

تطورها والمساس باالقتصاد الوطني, إلى جانب 
االستفادة من عائدات العمالة واالبتزاز والجوسسة 

االقتصادية.
وتم رصد مكالمة هاتفية له مع عبدو سمار أبلغه 
فيها عن تنقالت رئيس شركة سوناطراك توفيق 

حكار خارج الوطن وكذا صفقات الشركة مع 
شركائها األجانب, وذلك استنادا إلى مصادر على  

اطالع بتفاصيل هذه الصفقات.
واأج

تمكنت مصالح  شرطة األربعطاش بوالية بومرداس 
من حجز 105 كيلوغرام من الدجاج الفاسد، 

والذي كان موجها لالستهالك. وقالت مصالح أمن 
والية بومرداس في بيان لها، بأن عناصر شرطة 

األربعطاش ضبطت كميات معتبرة من الدجاج غير 
الصالح لالستهالك كان موجها للبيع على مستوى أحد 

المحالت المدينة. وأضافت، بأن العملية تدخل في إطار 
الحمالت المتواصلة، التي تقوم بها مصالح شرطة 

األربعطاش لمحالت بيع اللحوم البيضاء وكذا المطاعم 
بهدف الوقوف على مدى تطبيق شروط قواعد النظافة 
والصحة العمومية لمختلف السلع االستهالكية، مشيرة 

إلى أن مساعيها مكنت من ضبط كميات معتبرة من 

لحوم الدجاج على مستوى أحد المحالت التجارية 
وسط المدينة بسبب انعدام شروط النظافة بالنسبة للسلع 
المعروضة للبيع وعدم حيازته لشهادة الفحص الطبي 

لها.
وقد تمت معاينة الكمية من طرف الطبيبة البيطرية 

التي أكدت انعدامها ألدنى شروط النظافة، ليتم حجز 
السلعة المتمثلة في 105 كيلوغرام من الدجاج و 

11 كيلوغرام من أحشاء اللحوم البيضاء مع تحويل 
صاحب المحل الذي أنجز في حقه ملف قضائي، ليتم 
إتالف الكمية المحجوزة بالتنسيق مع المصالح البلدية 

وبحضور الطبيبة البيطرية.
ف.م

املتورط الرئي�ضي يف ف�ضيحة املغرب بالربملان االأوروبي

"�صاأك�صـــــف تفـــــا�صيل �أكبـــــر"
اأعلن، بيار اأنطونيو بانزيري، الع�ضو ال�ضابق الربملان االأوروبي، م�ضاء اأول اأم�س، اأّنه اأبرم اتفاقًا 

مع ال�ضلطات البلجيكية يعرتف من خالله الك�ضف عن تفا�ضيل م�ضاركته يف ف�ضيحة الف�ضاد التي 

هّزت اأركان الربملان االوروبي، والتي كان ورائها نظام املخزن املغربي، متعهداً مب�ضاركة املعلومات 

"الكا�ضفة" التي ميكن اأن ت�ضاعد يف جمريات التحقيق.

بهدف تو�ضيع التكفل ب�ضريحة االأطفال 

امل�ضابني بالتوحد واإدماجهم يف عدة جماالت

�تفاقية �صر�كة بني 
�لهالل �لأحمر �جلز�ئري 

و�لفدر�لية �لوطنية للتوحد
مت اأم�س باجلزائر العا�ضمة التوقيع 

على اتفاقية �ضراكة بني الهالل 

االأحمر اجلزائري والفدرالية الوطنية 

اجلزائرية للتوحد بهدف حتقيق 

االإدماج االجتماعي والرتبوي الأطفال 

التوحد واإن�ضاء م�ضاريع تنموية 

لفائدتهم، ح�ضب ما اأفاد به بيان للهالل 

االأحمر اجلزائري.

واأو�ضح امل�ضدر ذاته اأنه �ضيتم مبوجب 

هذه االتفاقية التي جرى التوقيع 

عليها من طرف رئي�ضة الهالل االأحمر 

اجلزائري، ابت�ضام حمالوي، ورئي�س 

الفدرالية، حادي مربوح، "العمل، 

بالتن�ضيق مع الهيئات املخت�ضة، من اأجل 

االإدماج االجتماعي، الرتبوي والثقايف 

الأطفال التوحد وامل�ضاهمة يف اإن�ضاء 

م�ضاريع تنموية لفائدتهم من خالل 

ا�ضتعمال الهياكل، املقرات واالإمكانيات 

املتاحة من طرف الهالل االأحمر 

اجلزائري.«

كما تهدف هذه ال�ضراكة --ي�ضيف ذات 

البيان-- اإىل "تو�ضيع التكفل ب�ضريحة 

االأطفال امل�ضابني بالتوحد وال�ضعي اإىل 

حتقيق االإدماج االجتماعي، املدر�ضي 

واملهني لهذه الفئة"، م�ضريا اإىل اأنه 

"�ضيتم كخطوة اأوىل تخ�ضي�س 16 مقرا 
من مقرات الهالل االأحمر اجلزائري 

لفتح مراكز بيداغوجية الأطفال 

التوحد ت�ضمل 12 والية".

ق. و

كانت تخطط ل�ضرب موؤ�ض�ضات الدولة

 �لك�صف عن حيثيات جديدة حول 
�ل�صبكة �لإجر�مية �لتحري�صية

بومردا�س

�صرطة �لأربعطا�ش حتجز كمية من �لدجاج �لفا�صد
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وتتكون لجنة القراءة و دعم المشاريع 
من  اعضاء،  عشرة  من  السينمائية 
بينهم المخرج عمار تريبش )رئيسا(، 
و كأعضاء السينمائيين مؤنس خمار 
و زكريا رمضان و رشيد بوشارب 
و  مزنر  ظريفة  و  بلحاج  رشيد  و 

الى  جامع  صوفيا  و  مزاحم  يحي 
الياس  الجامعيين  االستاذين  جانب 

بوخموش و عيسي راس الماء.
المشاريع  دعم  و  القراءة  لجنة  أما 
تسعة  من  المتكونة  االدبية  و  الفنية 
حمودي،  سعيد  فيترأسها  اعضاء، 

و  الكاتب  االعضاء،  بمساعدة  
الجامعي واسيني لعرج و عبد العالي 
عبد  المسرحي  الفنان  و  مزغيش 
امين  المؤلف  و  زعبوبي  الرحمن 
روان  محمد  الموسيقار  و  دهان 
الفني  العارض  و  جدي  قدور  و 

لخضر  األكاديمي  و  بونوة  حمزة 
الى ان   منصوري.كما تمت االشارة 
السينمائية  المشاريع  مشاهدة  لجنة 
فيترأسها  اعضاء،  سبعة  تضم  التي 
من  كل  بمساعدة  صحبي  فيصل 
محمد  و  دياب  بن  طالل  شكيب 
و  عالل  محمد  و  بوكاف  الطاهر 
بيزيو  شداد  و  سالم  بن  بشير  محمد 
و نبيل جدواني.وكانت وزيرة الثقافة 
دائرتها  بان  ذكرت  قد  الفنون  و 
الوزارية "عازمة على المضي قدما 
االبداع  و  السينما  بقطاع  للنهوض 
"التوجيهات  وفق  ذلك  و  الفني" 
عبد  الجمهورية،  لرئيس  الرشيدة 
قالت  -كما  الذي  تبون"  المجيد 
-"يولي عناية خاصة بهذا القطاع من 
بالحركية  باالرتقاء  التزاماته  خالل 
الجزائريين.« تطلعات  الى  الثقافية 
"ضرورة  على  مولوجي  اكدت  كما 
و  التشريعية  المنظومة  مراجعة 
التنظيمية والمؤسساتية لقطاع السينما 
تمهيدي  مشروع  صياغة  خالل  من 
لقانون يتعلق بالصناعة السينمائية" و 
هو المشروع الذي تقوم فلسفته على 
تبسيط االجراءات و تحفيز االستثمار 

في الصناعة السينمائية.
حياة �سرتاح

مولوجي،  والفنون، صورية  الثقافة  وزيرة  أكدت 
بأن مشروع "سينما الجامعة" الذي أطلق الثالثاء 
يعد  ببومرداس  بوقرة"  "أمحمد  بجامعة  الماضي 
الوزيرة  أوضحت  و  فني«،  ثقافي  لتقليد  "تأسيسا 
في كلمة ألقتها لدى افتتاح مراسم إطالق مشروع 
وزير  رفقة  التكنولوجيا  بكلية  الجامعة"  "سينما 
العلمي, كمال بداري, أن  البحث  العالي و  التعليم 
هذا المشروع "يعبر عن إرادة مشتركة و صادقة" 
بين قطاعي الثقافة و التعليم العالي  في "التأسيس 

لتقليد ثقافي و فني على أساس رؤية واضحة.«
في  الجامعة  انخراط  "أهمية  على  شددت  كما 
المعرفي  و  العلمي  اإلبداع  لتحفيز  المشروع  هذا 
للفن  الحضارية  و  الجمالية  الرسالة  واستكمال 
المبادرة,  هذه  شأن  من  أن  مسجلة  السينمائي", 
األولى من نوعها وطنيا, "تحريك المواهب الشابة 
بعث  و  الفني  و  الثقافي  الفعل  إثراء  و  تطوير  و 
روح التنافس و النقاش" في الوسط الجامعي عبر 

الوطن.
"ثمرة  هو  المشروع  هذا  أن  الوزيرة  أكدت  و 
التعليم  وزارة  مع  الشراكة  و  التنسيق  و  للتعاون 
بمثابة  الجامعة  معتبرة  العلمي",  البحث  و  العالي 
"الرفيق الحقيقي و الرافد األكبر للمشهد الثقافي و 
التحصيل  التكوين و  الوطني, نظرا ألهمية  الفني 
و  الفنية  المجاالت  في  العلمية  المرافقة  و  العلمي 

اإلبداعية".
بدوره أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي 
على  الفنون  و  الثقافة  وزيرة  رفقة  بداري  كمال 
الجامعة"  "سينما  مشروع  انطالق  إشارة  إعطاء 
بمؤسسات  الفنية  و  الثقافية  الحياة  لتفعيل  الموجه 
التعليم العالي و اإلقامات الجامعية، وحضر مراسم 
التكنولوجيا,  بكلية  الجامعة  إطالق مشروع سينما 
السمعي  و  للسينما  الوطني  المركز  عن  ممثلون 
لهذه  األساسي  الشريك  بإعتباره  البصري  
التظاهرة, و رؤساء عدد من الجامعات واإلقامات 

الجامعية واألساتذة والطلبة.
التعليم  وزير  قال  بالمناسبة،  ألقاها  كلمة  وفي 
"األولي  الفعالية  هذه  أن  العلمي  البحث  و  العالي 

من نوعها وطنيا, تندرج في إطار تحسين ظروف 
في  النشاطات  مختلف  ترقية  و  الطالبية  الحياة 
االنفتاح  على  الجامعة  تشجيع  و  الجامعي  الوسط 
أكثر على محيطها الثقافي و الفني«، وأضاف أن 
من شأن هذه المبادرة "الترويج للسينما في الوسط 
الجامعي و تكوين الطلبة في إطار ورشات إلنتاج 
أفالم قصيرة و وثائقية و روائية بهدف المشاركة 
بها في المهرجانات الجامعية المختصة مع تحميل 
األفالم المعروضة في المنصة الرقمية المعدة لذلك 

لتوسيع مجال االستفادة.«
"القافلة  تظاهرة  أيضا  أطلقت  المناسبة,  وبهذه 
المشروع,  نفس  ضمن  المدرجة  السينمائية" 
المؤسسات  من  عدد  أولى,  مرحلة  في  وستجوب 
الجامعية بواليات بومرداس و البويرة و البليدة و 

تيبازة و تيزي وزو و المسيلة و سطيف.
وجاء في العرض المقدم حول هذه القافلة الثقافية 
التي تمتد من 16 جانفي إلى 9 فيفري القادم, أن 
هذه التظاهرة تتضمن عرض كل يوم ثالثاء فيلمين 
يكون  قصير(  اآلخر  و  طويل  )فيلم  جزائريين 
قتالتو  "عمر  غرار  على  مفتوح,  بنقاش  متبوعا 
الرجلة" و "بني هندل" و "بن باديس" و "فاطمة 

نسومر" و "عطلة المفتش الطاهر.«
و أكد الوزير بداري في تصريحات صحفية أيضا 
خالل  من  الثقافية  الحياة  في  الجامعة  إدماج  أن 

التي  "اإلستراتيجية"  البرامج  ضمن  هو  السينما 
تسعى دائرته الوزارية إلى تحقيقها.

و قال أيضا أن "إدماج الجامعة في الحياة الثقافية 
االستراتيجية  البرامج  من  يعد  السينما  خالل  من 
لتحقيقها  الوزارية  التي تسعى دائرته  العملياتية  و 
هذه  أن  أوضح  و  الجميع«،  ومساهمة  بمشاركة 
اإلستراتيجية تندرج في إطار "تنفيذ برنامج رئيس 
و  الجامعة  ترقية  و  بتطوير  الخاص  الجمهورية 

التعليم العالي.«
الطالب  إدماج  أن  السياق  ذات  في  اعتبر  كما 
األفالم  خالل  من  الثقافية  الحياة  في  الجزائري 
المجتمع  أكثر على  باالطالع  له  تسمح  السينمائية 
والتواصل معه, مضيفا أنه "يتوجب على الجامعة 
أن تؤثر على محيطها االقتصادي و االجتماعي و 

الثقافي وال يمكن لها أن تبقى معزولة عنه.«
و يرى المتحدث أن مشروع "سينما الجامعة" هو 
"حلقة وصل ما بين الجامعة وما يعيشه المواطن 
من انشغاالت و إهتمامات في شتي مناحي الحياة" 
تلبية  على  تعمل  و  المجتمع  خدمة  "في  انها  و 
احتياجاته«، و خلص وزير التعليم العالي و البحث 
العلمي إلى التأكيد على ضرورة اإلرتقاء بالجامعة 
الجزائرية لتكون "جامعة مواطنة و جامعة مؤسسة 
إجتماعية و جامعة تكون الطالب المواطن و المنتج 

في نفس الوقت".
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�سمن االأيام ال�سابعة للفيلم االوروبي 

ت�ضليط ال�ضوء على الهجرة وتنقل 
الأ�ضخا�ص عرب العامل باجلزائر

األوروبي  الفيلم  أيام  من  السابعة  الطبعة  تنظيم  بمناسبة  سيتم 
حتى  وتستمر  جانفي   19 الخميس  اليوم  ستنطلق  التي  بالجزائر 
الـ 26 منه بالجزائر العاصمة وبجاية و وهران, عرض عشرين 
فيلما خياليا و وثائقيا, تعالج في معظمها, موضوع ظاهرة الهجرة, 

حسبما أكده المنظمون.
و يعرف هذا الحدث المخصص للفن السابع األوروبي، والمنظم 
تحت شعار "هجرة و تنقل األشخاص عبر العالم"، عرض افالم 
حول هذا الموضوع العالمي، من بلدان أوروبية سيما من إيطاليا 
افتتاح  وبمناسبة  فرنسا،  من  كذا  و  بلجيكا  و  السويد  و  بولندا  و 
هذه األيام، ستحتضن سينماتيك الجزائر التي تستقبل جميع االفالم 
لك"،  اقسم  "وهللا  القصير  اإليطالي  الفيلم  عرض  المشاركة، 
لمارسيلو مارليتو و الفيلم الخيالي الطويل "ماطاراس"، للمخرج 

الجزائري رشيد بن حاج.
في هذا الصدد اكد سفير و رئيس بعثة االتحاد األوروبي بالجزائر، 
توماس إيكرت، في ندوة صحفية نشطها على مستوى سينماتيك 
الجزائري  للجمهور  ستسمح  االيام  هذه  بان  أول  أمس  الجزائر، 
باكتشاف السينما األوروبية عبر 20 فيلما تتضمن "افكارا حول 

التجارب الشخصية لمهاجرين عبر العالم.«
)ايطاليا(  "اوروبا"  هناك  المبرمجة،  الخيالية  االفالم  بين  من  و 
)المانيا(  جلده"  باع  الذي  "الرجل  و  )السويد(  "المهاجرون"  و 
عالوة على ثالثة افالم وثائقية، كما سيعرض على الجمهور، أفالم 
قصيرة تعالج التغيرات المناخية الكبيرة و تتناول اشكالية الالجئين 
المناخيين و نزوح السكان بسبب هذه التغيرات، و بالموازاة مع 
هذه العروض، سيتم تنظيم ورشات و ودروس تكوينية، ينشطها 
السينمائي البلجيكي، جيل نيسنا، و المخرج الجزائري، رشيد بن 

حاج.
تجدر اإلشارة الى ان األيام السابعة للفيلم األوروبي، تنظمها بعثة 
و  الفنون  و  الثقافة  وزارة  بمشاركة  بالجزائر  األوروبي  االتحاد 

المركز الوطني للسينماتوغرافيا.
حياة �سرتاح

مببادرة من امل�سرح اجلهوي

 "عز الدين جموبي" بعنابة

م�ضرح ال�ضارع لتن�ضيط اأجواء 
�ضان 2022 باجلزائر

ضمن  بعنابة  مجوبي"  الدين  "عز  الجهوي  المسرح  يقترح 
برنامجه الثقافي لشهر جانفي الجاري عروضا مسرحية بالهواء 
المدينة  بهذه  الثقافية  األجواء  لتنشيط  الشارع(  )مسرح  الطلق 
 "2022 "شان  القارية  الكروية  الرياضية  التظاهرة  مع  تزامنا 
)المؤجلة إلى جانفي 2023( والتي تستضيف مدينة عنابة جانبا 
من فعالياتها، حسب ما علم أمس أول من مدير ذات المسرح، 

مهدي ريزي.
و أوضح ريزي, لوأج, بأن الجمهور العنابي وضيوف المدينة 
من داخل وخارج الوطن سيكونون على موعد يوم الجمعة المقبل 
المبرمجين و  بالعرضين  الشارع حيث سيستمتعون  مع مسرح 
هما على التوالي "ريق الماء" من تصميم صالح الدين بلمهدي 
في  "ريح  و  بوعريريج  ببرج  الثقافية  نوميديا  جمعية  إنتاج  و 

الشباك" من تصميم ياسين تونسي.
كما يتضمن برنامج عروض المسرحية المبرمجة لتنشيط األجواء 
الجاري عروضا مسرحية لألطفال و  بعنابة طيلة شهر جانفي 
هي على التوالي "عودة مشاكس" لجمعية الركح الذهبي بعنابة 
و "الشمس النائمة" لتعاونية التحدي للثقافة بعين البيضاء )والية 
أم البواقي(, إضافة إلى عرض خاص باألطفال باللغة األمازيغية 

بعنوان "المعزة و الذيب.«
و تعود لركح المسرح الجهوي بعنابة خالل هده الفترة مسرحية 
المسرح بثالثة عروض  إنتاج ذات  "التائهون" ألحمد رزاق و 
مسرحية  عرض  مع  الجاري  جانفي  شهر  خالل  مبرمجة 
عمل  جانب  إلى  بجاية  من  جبارة  علي  للمخرج   " "كازانوفا 
مسرحي بعنوان "العازب" لموالي ملياني من المسرح الجهوى 

بوهران, حسب ذات المصدر.
و بالموازاة مع عروض مسرح الشارع, تم نصب شاشة عمالقة 
الطبعة  مقابالت  لمشاهدة  بعنابة  الجهوي  المسرح  مبنى  فوق 
السابعة من بطولة أمم إفريقيا لالعبين المحليين "شان 2022" .

و قد القت هذه المبادرة استحسان سكان المدينة و المترددين على 
ساحة الثورة وساهمت في تنشيط أجواء الشان بعنابة.

حياة �سرتاح

اخلمي�س  19 جانفي 2023 املـوافق لـ 27 جمادى الثانية 1444هـ

ت�سم وجوه فنية، ثقافية، �سينمائية، اأكادمييني ومهنيني

ب اللجان املخت�ضة  مولوجي تن�ضّ
لدرا�ضة ملفات دعم الإبداع الفني

قامت وزيرة الثقافة والفنون، �سورية مولوجي، اأم�س اأول بق�سر الثقافة، مفدي زكرياء )اجلزائر العا�سمة(، بتن�سيب اللجان املخت�سة 

لدعم االبداع يف جماالت الفن و االأدب وال�سينما، اىل جانب جلنة م�ساهدة امل�ساريع ال�سينمائية، و�سمت خمتلف هذه التخ�س�سات وجوه 

فنية وثقافية و�سينمائية واأكادمييني ومهنيني.

يعد ثمرة للتعاون والتن�سيق وال�سراكة بني قطاعي الثقافة والتعليم العايل

"�ضينـــما اجلامعـــة".. 
تاأ�ضي�ص لتقليد ثقايف فني غائب عن اجلزائر
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من اأجل حتقيق النمو ال�شامل

متدى "د�فو�س" يدعو �إىل تبنى 
م�صتقبل �قت�صادي عاملي مفتوح

دعا مشاركون في المنتدى االقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" 
السويسرية قادة العالم إلى تبنى مستقبل اقتصادي عالمي ومفتوح من 

أجل تحقيق النمو الشامل.
جاء ذلك خالل في جلسة انعقدت أمس، خالل فعاليات المنتدى، وبُثت 
عبر الموقع الرسمي له قبل قليل، وأكد الُمشاركون فيها أن الشبكات 
العالمية والمفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل تعمل على دعم العالم، 
غير أن بعض السياسات الحمائية تهدد بعكس التقدم الُمحرز في هذا 
الصدد.. ويمكن أن يؤدي الحفاظ على الوصول المالي المفتوح إلى 
نمو 3.7 تريليون دوالر للبلدان النامية من اآلن وحتى عام 2025.

طائرة  ركوب  من  الفرد  يمّكن  اليوم  عالم  "إن  المشاركون  وقال 
والسفر من قارة إلى أخرى، ويمكن التقاط الهاتف الخلوي في دافوس 
واالتصال بشخص ما في بوينس آيرس أو تورنتو أو سنغافورة كما 
لو كانوا في الشارع المقابل، ويمكنك استخدام بطاقة دفع صادرة عن 
أن  من  والتأكد  سيدني  في  الغداء  أو  القهوة  لشراء  المتحدة  المملكة 
بياناتك محمية"، موضحين أن الشبكات العالمية والمفتوحة والقابلة 
للتشغيل البيني حققت كل ذلك بأقل قدر من االحتكاك المباشر بنحو 

يمكن أن يتحقق معه نمو شامل بقيمة تريليونات الدوالرات للبلدان.
للنهوض  دافعة  قوة  يعد  لالقتصاد  الرقمى  التحول  أن  وأضافوا: 
باالقتصادات وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى القدرات 
والمؤسسات..  الشركات  أكبر  على  السابق  في  تقتصر  كانت  التي 
تشارك  أن  اليوم أصغر من  توجد شركة  النظرية، ال  الناحية  ومن 

في التجارة عبر الحدود، ولكن لسوء الحظ ال يستطيع الجميع ذلك.
وإلى جانب وسائل الراحة الحديثة التي نواجهها كمستهلكين في حياتنا 
الزراعة  بداية من  الكواليس،  تعتمد كل صناعة من وراء  اليومية، 
حتى تصنيع المعدات الهائلة، على أدوات رقمية مفتوحة بالمثل ليس 

فقط للعمل، ولكن للنمو في الحجم والقيمة والكفاءة..
وأشارت الجلسة إلى أن إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى 
تقنيات، مثل المدفوعات الرقمية، يمنح الشركات الصغيرة في جميع 
يوسع  مما  حقيقي،  عالمي  إلى سوق  الوصول  إمكانية  العالم  أنحاء 
قاعدة عمالئها المحتملين من عدد قليل إلى شبكة كاملة، وهو ما يعزز 
النمو الشامل ويجعل االقتصادات أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولية.

اليزال  كبير،  تقدم  إحراز  من  الرغم  على  أنه  المشاركون  وأبزر 
في  البالغين  من   %29 واليزال  الرقمي،  التحول  خارج  الكثيرون 
البالغين في  العالم النامي خارج النظام المالي الرسمي، و43% من 
المنتدى أن ما  نقًدا بالكامل، فيما قدر  النامية يتعاملون  االقتصادات 
يصل إلى 70% من القيمة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في االقتصاد 
اإلنتاجية من  المقبل ستعتمد على مكاسب  العقد  العالمي على مدى 
ما  أكثر  لديها  التي  التكنولوجيا  وهي  الرقمية،  التكنولوجيا  اعتماد 

يمكن تقديمه في نظام بيئي مفتوح.
البنك  عن  والصادر   ،2020 لعام  العالم  في  التنمية  تقرير  وأظهر 
الدولي، أن إزالة سياسات البيانات المقيدة من شأنه أن يوفر للبلدان 
في المتوسط 4.5% في اإلنتاجية.. وعلى الجانب اآلخر، تشير أبحاث 
أخرى إلى أن الزيادة بنسبة 1% فقط في تقييد البيانات يمكن أن تقلل 
بنسبة  اإلنتاجية  وتقلل   ،%7 بنسبة  للبلد  التجاري  الناتج  إجمالي  من 

.%2.9
غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  جهته، وصف  من 
من  يحصى  بسبب عدد ال  لها"  يرثى  مؤسفة  "حالة  في  بأنه  العالم 
التحديات "المتداخلة" بما في ذلك تغير المناخ والحرب الروسية في 
في  وذلك  األفعال"،  ردود  من  سلسلة  في  "تتراكم  والتي  أوكرانيا، 

اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي أمس.
وأشارت وكالة أنباء اسوشيتيد برس إلى أن غوتيريش قدم رسالته 
والمدراء  العالم  لقادة  النخبة  تجمع  من  الثاني  اليوم  في  القاتمة 
التنفيذيين للشركات في منتجع التزلج السويسري في دافوس، حيث 
اتخذت الجلسات منعطفا كئيبا عندما انتشرت أنباء عن تحطم طائرة 
هليكوبتر في أوكرانيا أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم وزير 

الداخلية األوكراني ومسؤولون آخرون.

اأوكرانيا: 

هالك وزير �لد�خلية
 يف حادث حتطم مروحية

 18 أّن  أمس،  كليمينكو،  إيهور  األوكرانية  الشرطة  رئيس  أعلن 
لقوا مصرعهم  موناستيرسكي،  دنيس  الداخلية  وزير  بينهم  شخصا 
في حادث سقوط طائرة مروحية، في ضاحية "بروفاري" بالعاصمة 

كييف. 
دنيس  الداخلية  "وزير  أّن  أفيد  األوكرانية،  للشرطة  بيان  في 
و  عاما   42 لنين  لفغيني  األول  ونائبه  عاما   42 موناستيرسكي 
حتفهم  لقوا  الطائرة،  متن  على  كانوا  بالوزارة  آخر  رفيعاً  مسؤواًل 
في الحادث"، مشيرة إلى أّن  ثالثة أطفال كانوا بين الضحايا. ووفقاً 
لمصادر محلية، فإّن الحادث أسفر عن إصابة 29 شخصاً بجروح 

بينهم 15 طفاًل تّم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج. 
أطفااًل  أّن  كوليبا،  أوليكسي  بروفاري  حاكم  أوضح  جهته،  من 
وموظفين تواجدوا بروضة األطفال وقت وقوع الحادث.  وأظهرت 
موقع  في  حريقاً ضخماً  االجتماعي  التواصل  منصات  على  صور 
سقوط المروحية، التابعة للقوات المسلحة األوكرانية، وفقاً لما أكده 

المتحدث باسم القوات الجوية األوكرانية.

على  صحفي  تصريح  في  بلة,  سيدي  وأوضح 
أن  البوليساريو،  لجبهة   16 الـ  المؤتمر  هامش 
فضيحة الرشاوى التي تفجرت مؤخرا بالبرلمان 
األوروبي وتورط فيها نواب أوروبيون بتأثير من 
األوروبيين,  والبرلمان  باالتحاد  المغربي  اللوبي 
الدول  شؤون  في  أجنبية  لدولة  "تدخال  تعد 
األوروبية، سيما وأن المتهمين أعضاء بالبرلمان 

األوروبي".
االتحاد  "هيئات  أن  الصحراوي  المسؤول  وأكد 
األوروبية و  المفوضية  فيها  بما  األوروبي ككل 
حتى الهيكلة القانونية للمجلس األوروبي ستتأثر 
أن  إلى  أشار  كما  حدث".  بما  بالضرورة  سلبيا 
على  التأثير  وراء  من  يهدف  "كان  اللوبي  ذات 
البوليساريو  جبهة  اتهام  األوروبية,  القرارات 

ومحاولة إظهار المغرب بأفضل صورة". وقال 
استخلصت  البلجيكية  "السلطات  بأن  الكنتي 
المغرب  يسيرها  إجرامية  منظمة  أمام  أنها 
األوروبي  البرلمان  قرارات  على  التأثير  بهدف 
المفوضية  طرف  من  المنتهجة  السياسات  على 

األوروبية ومجلس الوزراء األوروبي".
البوليساريو  جبهة  تمثيلية  عضو  وأضاف 
قد  يكون  الفضيحة  بهذه  المغرب  أن  ببروكسل 
العدالة  استمرت  وإذا  األخالقية  المعركة  "خسر 
المعركتين  سيخسر  تحقيقاتها  في  البلجيكية 
القانونية والسياسية ويمكن أن تنشأ عن ذلك أزمة 

سياسية بين المغرب واالتحاد األوروبي".
نظمها  ندوة  في  مشاركون  أجمع  فقد  للتذكير 
بالداخلة  الصحراويين  والكتاب  الصحفيين  اتحاد 

فضيحة  حول  الصحراويين  الالجئين  بمخيمات 
مختلف  أن  على  المغربية-األوروبية,  الرشاوي 
التأثير  الى  "تهدف  بالفضيحة  المتعلقة  الجوانب 
على القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية سواء 
وكذا  التجارية  أو  السياسية  و  القضائية  منها 

الحقوقية".
روبرتا  األوروبي,  البرلمان  رئيسة  وكانت 
ميتسوال, تعهدت بمحاربة ظاهرة الفساد بصرامة 
مشوهة  صورتها  أضحت  التي  مؤسستها  داخل 
أعضائها  من  للعديد  مؤكد  تورط  بسبب  مؤخرا 
فضيحة  واندلعت  غايت".  "ماروك  فضيحة  في 
"ماروك غايت" بعد توقيف النائب بيار أنطونيو 
البرلمان  هز  الذي  التحقيق  إطار  في  بانزيري, 
االوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب 
مبالغ  مقابل  المغرب,  لصالح  آخرين  أوروبيين 
طرف  من  الجارية  التحقيقات  كشفت  مالية.كما 
القضاء األوروبي بهذا الخصوص, بأن أرشيف 
عدة  أحبط  المغرب  أن  أبرز  األوروبي  االتحاد 
تعديالت من بين 147 تعديال أوروبيا سنة 2018 
يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بملف 
التعاطي األوروبي مع استغالل ثروات الصحراء 
المغربي  االحتالل  أن  بالذكر  الغربية.جدير 
يعمل  كبير"  "لوبي  على  أساسي  بشكل  يعتمد 
األوروبية  البرلمانية  الصداقة  لجنة  غطاء  تحت 
المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات 
المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا, عبد 
إمكانية  للمغرب  اللجنة  وتتيح  عثمون,  الرحيم 
الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان األوروبي 
الذين يتم إقناعهم بالطرح المغربي بالتأثير عليهم, 
علما أن جميع المفاوضات بين المغرب واالتحاد 
في  التصويت  طاولة  على  تنتهي  األوروبي 
عن  مسربة  وثائق  وكشفت  األوروبي.  البرلمان 
القضاء البلجيكي تصريحات للسفير المغربي عبد 
الرحيم عثمون, يؤكد فيها ان "تصويت البرلمان 
وهذا  العملية  في  خطوة  أصعب  هي  األوروبي 
هو السبب في أن وجودنا المستمر في البرلمان 

ضروري لنجاح جهودنا".

الشعبية  للجبهة   16 الـ  المؤتمر  رئاسة  أعلنت 
الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير 
المؤتمر  )البوليساريو(، أمس، عن تمديد أشغال 
مخيمات  في  بالداخلة  إضافيين  يومين  إلى 
الالجئين الصحراويين، بعد أن كان مقرراً اختتام 

فعالياته ليلة الثالثاء إلى األربعاء.
أمبارك  محمد  المؤتمر،  رئاسة  عضو  أوضح 
تمديده  قّررت  المؤتمر  رئاسة  أّن  أحمد،  محمد 
ليلة  منتصف  من  تبدأ  إضافية  ساعة   48 لمدة 
الفترة  انقضاء  بعد  وذلك  األربعاء،  إلى  الثالثاء 
خداد  )أمحمد  الشهيد  مؤتمر  ويشهد  القانونية. 
القتال لطرد  الذي يحمل شعار "تصعيد  لحبيب( 
يربو  ما  مشاركة  السيادة"،  واستكمال  االحتالل 
عن ألفي مندوب وزهاء ثالثمائة شخصية قادمة 

من إفريقيا، أمريكا الالتينية وأوروبا.
إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر، محمد 
المؤتمر  في  المندوبين  مداخالت  أّن  سيداتي، 
على  والغيرة  الوطنية  الروح  تعكس  المذكور، 

المشروع الوطني الصحراوي.
أّن  سيداتي  أوضح  صحفية،  تصريحات  وفي 
لجبهة  الوطنية  األمانة  ثمنتها  التي  المداخالت 
الشامل  التقييم  حول  جلّها  تركزت  البوليساريو 
للظرفية الحالية بدءا من البرامجي ما أنجز منها 
واآلفاق  القادمة  بالتحديات  مرورا  يُنجز  لم  وما 
المقبلة التي تصّب في دعم وتقوية جيش التحرير 

الشعبي الصحراوي.
وأوضح المتحدث أّن المؤتمرين طالبوا بضرورة 
نحو  قدماً  المضي  الهمم والعزائم من أجل  حشد 

تصعيد القتال وفق شعار المؤتمر "تصعيد القتال 
لطرد االحتالل واستكمال السيادة ".

أّن  إلى  المؤتمر،  باسم  الرسمي  الناطق  وأشار 
انتباهها  لفت  البوليساريو  لجبهة  السياسية  القيادة 
الرقابة  ومنها  المؤتمرين  طرحها  مواضيع  عدة 
وأهميتها في تسيير مختلف البرامج والخطط التي 
تعتمدها الجبهة الشعبية ولتحرير الساقية الحمراء 
والديمقراطية.  للشفافية  تكريساً  الذهب،  ووادي 
التنظيم  موضوع  بإسهاب  المؤتمرون  وتناول 
بتسليط  المطالب،  البوليساريو  لجبهة  السياسي 
ومعنوياً  نفسياً  دموية  أكثر  "حرب  على  الضوء 
العدو  لها  التي يسّوق  المدّمرة  بالخطابات  تتعلق 

المغربي".

وشهد مؤتمر البوليساريو، استعراض المتدخلين 
بأوروبا،  خاصة  المتواجدة  الجاليات  موضوع 
السياسي  التنظيم  روافد  من  "رافداً  باعتباره 
وطالبوا  الصحراوي"،  الوطني  والكفاح 
الدفع  أجل  من  كثافة  وأكثر  أكبر  بمساهمات 

بالمجهود الوطني في سبيل الحرية واالستقالل.
اإلكراهات،  بعض  إلى  المؤتمرون  وتطرق 
العالم  عّطلت  التي  كورونا  جائحة  مقدمتها  وفي 
األداء  انعكس على  ما يربو عن سنتين وهو ما 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  الجبهة  وعمل 
ووادي الذهب، إلى جانب الظروف التي أحاطت 
باستئناف القتال بعد قرار إنهاء وقف إطالق النار 

في 13 نوفمبر 2020.

ع�شو متثيلية جبهة البولي�شاريو بربوك�شل الكنتي �شيدي بلة ي�شرح

ف�صيحة "ماروك غيت" حماولة فا�صلة للوبي 
"مغربي-�أوروبي" لت�صويه �صورة "�لبولي�صاريو

اعترب ع�شو متثيلية جبهة البولي�شاريو بربوك�شل الكنتي �شيدي بلة، اأن ف�شيحة الر�شاوي املعروفة بـ "ماروك غيت" حماولة اإجرامية 

فا�شلة للوبي مغربي-اأوروبي لت�شويه �شورة جبهة البولي�شاريو، مربزا اأن ال�شلطات البلجيكية ا�شتخل�شت باأنها اأمام منظمة اإجرامية 

ي�شريها املغرب بهدف التاأثري على قرارات الربملان الأوروبي.

 الوكالت

مداخالت تعك�س الروح الوطنية والغرية على امل�شروع الوطني ال�شحراوي

متديد �أ�صغال موؤمتر �لبولي�صاريو

وزير اخلارجية الرو�شي �شريجى لفروف ي�شرح: 

"نحافظ على �ت�صاالت ثنائية
 منتظمة مع �لدول �لعربية"

أكد وزير الخارجية الروسى سيرغى الفروف، أمس، اهتمام روسيا بتعزيز عالقاتها مع الدول 
ثنائية  اتصاالت  على  ونحافظ  طويلة،  فترة  منذ  الجيدون  أصدقاؤنا  هم  وقال"العرب  العربية 
العالم  انضمام  نثمن عدم  الخليجى،  التعاون  العربية ومجلس  الدول  منتظمة، وكذلك مع جامعة 

العربي لحملة العقوبات ضد روسيا رغم الضغوط الغربية".
ونوه الفروف - في مؤتمر صحفي حول نتائج ونشاطات الدبلوماسية الروسية خالل عام 2022، 
نقلته وكالة أنباء )تاس( الروسية- إلى أنه اجتمع أول أمس الثالثاء، مع سفراء الدول العربية، وفي 

ماي الماضي زرت مقرها الجامعة العربية في القاهرة.



ب�ص�أن م�صوؤولية ال�صرطة ال�صهيونية 

عن تطبيق القانون يف امل�صجد الأق�صى

اخلارجية: " تربيرات االحتالل 
اعرتاف ر�ضمي بتغيري الو�ضع 

القائم يف االأق�ضى"
التوضيح  "إن  الفلسطينية  والمغتربين  الخارجية  وزارة  قالت 
الذي ورد على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الصهيوني 
أثناء  المجالي  غسان  األردني  السفير  طريق  اعتراض  بشأن 
قانوني،  غير  باألمس  المبارك  األقصى  للمسجد  دخوله 
جملة  ومرفوض  ومتناقض  باأللفاظ  التالعب  يتجاوز  وال 

وتفصيال.«
واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير 
أحمد الديك في بيان، صدر أمس األربعاء، تصريحات الناطق 
تطبيق  عن  الصهيونية  الشرطة  مسؤولية  بشأن  الصهيوني 
القانون في المسجد األقصى، انتهاكا صارخا للوضع التاريخي 

والسياسي والقانوني القائم في المسجد.
األردني غسان  السفير  اعتراض  تبرير  محاولة  أن  إلى  ونوه 
في  تغيير  أيضاً  هو  المسبق"  "التنسيق  غياب  لسبب  المجالي 
الوضع القانوني بالمسجد، وأكد السفير الديك أن دائرة األوقاف 
اإلسالمية هي المسؤولة حصرياً عن تنظيم الدخول والخروج 
المسجد  شؤون  جميع  عن  أيضاً  المسؤولة  وهي  للمسجد، 
إذن  أو  تنسيق  أي  إلى  يحتاجون  ال  المسلمين  وأن  وباحاته، 

مسبق من شرطة االحتالل للدخول إلى المسجد.
وشدد على أن هذا التوضيح الصهيوني يعبر عن امعان سلطات 
وفي  واإلسالمية  المسيحية  المقدسات  استهداف  في  االحتالل 
مقدمتها المسجد األقصى المبارك، ويندرج في إطار إجراءات 
االحتالل المتواصلة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد وإدخال 

تغييرات جوهرية على واقعه وصواًل لتقسيمه مكانياً.
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دويل
من اإعداد: حياة �صرتاح

يرتقب اأن ينال حريته اليوم

 اخلمي�س بعد 40 عاما من الأ�صر

االأ�ضري ماهر يون�س 
قبل االإفراج عنه: حتية لكل 

من قال اأنا فل�ضطيني حّر

اليوم  شعبه  وأبناء  يونس  ماهر  الفلسطيني  األسير  عائلة  تنتظر 
الخميس، بفارغ الصبر، موعد تحرر ماهر، بعد انتهاء أربعة عقود 

من األسر في سجون االحتالل.
وقال نادي األسير، في بيان، إن إدارة سجون االحتالل أعادته إلى 
سجن "النقب" بعد نقله للتحقيق يوم أمس أول، علماً أنه نُقل خالل 
الشهر الجاري لالستجواب، وأشار إلى أن االحتالل ينفذ تهديدات 
عنه،  اإلفراج  قبيل  وعائلته  يونس،  ماهر  األسير  على  وضغوط 
نّفذ اقتحامات وتفتيشات متكررة لمنزل عائلته في األراضي  كما 

المحتلة عام .1948
وبعث عميد األسرى الفلسطينيين ماهر يونس رسالة ألبناء شعبنا 
قبيل اإلفراج عنه، قال فيها: "أنتظر حريتي بكل حزن وألم، ألنني 
الصعاب  كل  معهم  عشت  الذين  ورفاقي  إخوتي  خلفي  سأترك 
واألفراح واألحزان، أغادرهم وقلبي وروحي عندهم، على أمل أن 

نلتقي قريبا جميعا أحرارا.«
واعتقل يونس، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 1983، 
وذلك على خلفية مقاومته لالحتالل وانتمائه لحركة "فتح"، وذلك 
يونس،  كريم  المناضل  عمه  ابن  اعتقال  من  وجيزة  فترة  بعد 
باإلضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل 
األسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر األسرى سنّا، وتوفي بعد 

أربع سنوات من تحرره.
باإلعدام،  االحتالل  عليه  حينه، وحكم  في  قاٍس  لتحقيٍق  وتعرض 
بالّسجن  ُحكًما عليه  الحكم عليه، أصدر االحتالل  وبعد شهر من 
بـ40  له  المؤبد  تحديد  تم   ،2012 عام  وفي  الحياة،  مدى  المؤبد 
عاما، وخالل سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أن 

والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في األسر.
يناير 1958،  الثاني/  السادس من كانون  وولد األسير يونس في 
شقيقات،  خمس  وله   ،1948 عام  أراضي  داخل  عارة  قرية  في 
قرية عارة،  في  والثانوية  االبتدائية،  المدرسة  في  وشقيق، درس 
وفي المدرسة الّصناعية في الخضيرة، وخالل سنوات أسره حصل 

على البكالوريوس في العلوم السياسية.

ا�صتمعوا اإىل �صرح من م�صوؤويل الأوقاف عن اآخر التطورات هناك

وفد من االحتاد االأوروبي يزور امل�ضجد 
االأق�ضى ويعقد اجتماعًا "رفيع امل�ضتوى"

زار وفد �صم دبلوما�صيني اأجانب و�صخ�صيات من الحتاد الأوروبي امل�صجد الأق�صى، حيث عقدوا اجتماعًا "رفيع امل�صتوى" 

مع م�صوؤويل دائرة الأوقاف الإ�صالمية وجمل�س الأوقاف الإ�صالمية الأعلى.

ممثال   35 ضم  الذي  الوفد،  استقبال  في  وكان 
دائرة  عام  مدير  األوروبي،  االتحاد  من  وقنصال 
األقصى  المسجد  وشؤون  اإلسالمية  األوقاف 
المسجد  ومدير  الخطيب،  عزام  الشيخ  المبارك، 
الكسواني، ورحب  الشيخ عمر  المبارك،  األقصى 
الخطيب، بممثلي االتحاد األوروبي والوفد المرافق، 
مؤكدا على أهمية زيارتهم للمسجد األقصى كمسجد 
إسالمي تحت وصاية الملك عبد هللا الثاني، صاحب 
الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

القدس الشريف.
األوروبي  االتحاد  ممثلي  الخطيب  الشيخ  ورافق 
المسجد  معالم  جميع  على  خاللها  أطلعهم  بجولة 
دونما،   144 البالغة  بمساحته  المبارك  األقصى 

األقصى  المسجد  أهمية  عن  شرحا  لهم  وقدم 
القائم  الوضع  تغيير  االحتالل  ومحاولة  المبارك، 
فيه من خالل استمرار اقتحامات المستوطنين له، 
كما أطلعهم على جميع مشاريع االعمار الهاشمية 
في المسجد األقصى المبارك، والتي تحول حكومة 

االحتالل من إتمامها.
وقال المتحدث باسم االتحاد األوروبي في األراضي 
تداولتها  الفلسطينية شادي عثمان، في تصريحات 
الصحافة المحلية والدولية أمس األربعاء إن هدف 
اإلسالمية  األوقاف  دعم  لتأكيد  "يأتي  الزيارة 
األردني  الدور  دعم  وتأكيد  كامل،  بشكل  ودورها 
الخاص في ما يتعلق بالمقدسات في القدس وعدم 

القيام بأي إجراء يتعارض مع الوضع القائم.«

من جانبه، أفاد مصدر مسؤول في األوقاف، بأن 
الوفد استمع إلى شرح من قبل مسؤولي األوقاف 
عن آخر التطورات في المسجد األقصى وانتهاكات 
االحتالل اليومية بحقه، سواء من قبل المستوطنين 
آخرها  كان  التي  االحتالل،  شرطة  قبل  من  أو 
اعتداء عناصر من الشرطة على السفير األردني 

في تل أبيب ومحاولة منعه من دخول األقصى.
ونقل المصدر عن الشيخ عزام الخطيب قوله للوفد 
السفير  موكب  اعتراض  من  جرى  ما  إن  الزائر 
لصالحية  وانتهاكاً  خطيرة  سابقة  يعتبر  األردني 
االحتالل  حكومة  محماًل  المسجد،  على  األوقاف 
عناصرها  تصرفات  عن  المسؤولية  المتطرفة 
االستفزازية  المستوطنين  لممارسات  وتغطيتها 
داخل األقصى، داعياً حكومات الوفود الدبلوماسية 
على  عدوانه  لوقف  االحتالل  على  الضغط  إلى 
الدبلوماسية  الوفود  زيارة  األقصى.وتزامنت 
اقتحاماتهم هذا  المستوطنين  استئناف  لألقصى مع 
وأداء  االحتالل  شرطة  بحماية  للمسجد،  الصباح 

العشرات منهم صلوات تلمودية.
قد  المحتلة  القدس  في  عدة  وأحياء  بلدات  وكانت 
أمس،  فجر  وحتى  الماضية  قبل  ما  الليلة  شهدت 
ما  أعنفها  كان  االحتالل،  قوات  مع  مواجهات 
المواطنون  أفشل  حيث  المكبر،  جبل  حّي  شهده 
يعود  كراج  لهدم  االحتالل  لقوات  محاولة  هناك 
للمواطن أكرم شقيرات، بعد أن سكبوا كميات من 
زيت السيارات في طريق مركبات االحتالل التي 
اضطرت إلى االنسحاب على وقع مواجهات عنيفة 
الطور  الشبان، واقتحمت قوات االحتالل حّي  مع 
إلى الشرق من البلدة القديمة واعتقلت أحد الشبان، 
واقتحمت أيضاً قرية بيت دقو، واعتقلت شابين بعد 

دهم منزليهما.

األربعاء،  الفلسطينيين فجر أمس  أصيب عشرات 
خالل مواجهات واشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة 
الغربية،  الضفة  شمال  نابلس  مدينة  من  الشرقية 
لتأمين  يوسف  قبر  االحتالل  قوات  اقتحام  عقب 

اقتحام المستوطنين.
لالحتالل  دوريات  بأن  محلية،  مصادر  وأفادت 
وانتشرت  المدينة  في  الشرقية  المنطقة  اقتحمت 
قبل  من  القتحامه  تمهيدا  يوسف  مقام  محيط  في 
مواجهات  اندالع  إلى  أدى  ما  المستوطنين، 

واشتباكات مع الشبان.
وأكد مدير اإلسعاف والطوارئ في الهالل األحمر 
الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل في تصريحات 
دورية  قبل  من  دهسا  شاب  إصابة  صحافية، 
أخرى  إصابة  مع  التعامل  إلى  إضافة  لالحتالل، 
بقنبلة غاز في القدم تسببت بكسرها، و6 إصابات 
في  إحداها  بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص 
 35 إلى  الميداني  العالج  تقديم  عن  عدا  الوجه، 

مواطناً بعد إصابتهم بالغاز السام المسيل للدموع.
وقبل اقتحام المستوطنين قبر يوسف لتأدية صلوات 
تلمودية فيه، استبق الشبان االقتحام بوضع زيوت 
على األرض للعمل على تزحلق دوريات االحتالل، 
وسط اندالع مواجهات واشتباكات مسلحة، وأكدت 
صحافي،  بيان  في  األسود"  "عرين  مجموعات 
خالل  االحتالل  قوات  مع  واالشتباك  التصدي 
االقتحام، وقالت في بيان: "تصدت )عرين األسود( 
الُصنع  َمحليّة  والُعبوات  صاص  الرَّ من  بصلياٍت 
الشرقية  المنطقة  اقتحاِمها  عقب  االحتالل  لقوات 

لمدينة نابلس، وسنرى من سيحاصر من.«
لـ"سرايا  التابعة  نابلس"  "كتيبة  أكدت  جانبها،  من 
الجهاد  لـ"حركة  العسكرية  الذراع  القدس" 
واشتباكها  تصديها  صحافي،  بيان  في  اإلسالمي" 
مع قوات االحتالل خالل اقتحامها المنطقة الشرقية 

"بعون  بيان:  في  الكتيبة  وقالت  نابلس،  مدينة  من 
االحتالل  قوات  مجاهدونا  استهدف  وقوته،  هللا 
على شارع عمان بمدينة نابلس بصليات كثيفة من 
"مجاهدونا  وأضافت:  مباشر".  بشكل  الرصاص 
الرصاص  من  ومتتالية  كثيفة  بصليات  يستهدفون 
)قبر  محيط  في  المستوطنين  وحافالت  آليات 

يوسف( ويحققون إصابات مباشرة.«
فلسطينيين  خمسة  أصيب  المحتلة،  القدس  وفي 
مع  عنيفة  مواجهات  خالل  آخرون  ثالثة  واعتقل 
الجنوب  الى  المكبر  قوات االحتالل في حي جبل 
بأن  محلية  مصادر  وأفادت  القدس،  مدينة  من 
مواجهات اندلعت في الحي عقب تصدي المواطنين 
وسكبهم  الحي،  في  منشأة  هدم  االحتالل  لمحاولة 
من  حال  ما  الشارع  في  الزيت  من  كبيرة  كميات 

وصول اآلليات إلى مكان الهدم.
أعقاب ذلك، نصبت قوات االحتالل حواجز  وفي 
الفلفل  بغاز  المواطنين  على  واعتدت  عسكرية 

وبالهراوات، وسط توتر شديد خاصة مع استمرار 
أدى  ما  الحي،  مداخل  االحتالل عند  قوات  تواجد 

إلصابة 5 منهم واعتقال 3 آخرين.
المسجد  المستوطنين،  عشرات  اقتحم  ذلك،  إلى 
وأدوا  االحتالل،  قوات  بحماية  المبارك،  األقصى 
طقوسا تلمودية في باحاته، من جانب آخر، اعتقلت 
الغربية  الضفة  من  فلسطينيا   14 االحتالل  قوات 
بما فيها القدس، وأصيب عدة فلسطينيين باالختناق 
مع  مواجهات  خالل  للدموع  المسيل  السام  بالغاز 
لحم  بيت  جنوب  الخضر  بلدة  في  االحتالل  قوات 
آخر  عدد  أصيب  كما  الغربية.  الضفة  جنوب 
خالل  للدموع  المسيل  السام  بالغاز  باالختناق 

مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة.
كما قامت قوات االحتالل أمس بتعزيز جدار الضم 
قريتي  أراضي  فوق  المقام  العنصري  والفصل 
يعبد جنوب غرب جنين،  طورة ونزلة زيد وبلدة 

وذلك بزيادة ارتفاعه وبناء مقاطع جديدة منه.

اندلعت املواجهات وال�صتباكات عقب اقتحام املنطقة ال�صرقية

اإ�ضابات وا�ضتباكات بني الفل�ضطينيني وامل�ضتوطنني يف نابل�س
lاالحتالل يعزز جدار الف�ضل العن�ضري يف حميط قرى جنوب غرب جنني

 الوكالت
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قال تعالى : } ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
أنشأناه  ثم  لحما  العظام  فكسونا  عظاما  المضغة  فخلقنا 
خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين { )المؤمنون : 14( 
نستكمل الحديث الذي كنا قد بدأناه عن األطوار الجنينية 
في  الثابتة  العلمية  والحقائق  القرآني  البيان  ذكرها  كما 
كل طور من األطوار.. وكنا قد تناولنا في الموضوعين 
السابقين كال من أطور النطفة، و العلقة، و المضغة، و 
العظام، واآلن نتناول األطوار التالية: الطور الخامس: 
طور العضالت والكساء باللحم الحقائق العلمية الثابتة: 
  (Muscles(العضالت بانتشار  الطور  هذا  يتميّز 
حول العظام وإحاطتها بها، وبتمام كساء العظم باللحم 
الجسم  أجزاء  فترتبط  باالعتدال  اآلدمية  الصورة  تبدأ 
بعالقات أكثر تناسقاً، وبعد تمام تكوين العضالت يمكن 
في  العضالت  تكوين  مرحلة  تبدأ  يتحرك.  أن  للجنين 
نهاية األسبوع السابع، وتستمر طوال األسبوع الثامن، 
وتأتي عقب طور العظام مباشرًة وخالل فترة وجيزة. 
تأمالت قرآنية: تبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية 
الثامن،  األسبوع  نهاية  إلى  وتستمر  السابع  األسبوع 
وتأتي عقب طور العظام كما بيّن ذلك القرآن الكريم في 
قوله تعالى “َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما 

ثم أنشأناه خلقا آخر ” )المؤمنون: 14). 
الثامن  األسبوع  بنهاية  ينتهي  الذي  الطور  هذا  ويعتبر 
األجنة على  علماء  كما اصطلح  التخلق،  مرحلة  نهاية 
الجنين  لمرحلة  نهاية  الثامن  األسبوع  نهاية  اعتبار 
الجنين  مرحلة  بعدها  تأتي  ثم   ، Embryo الُحَميل
كما  النشأة،  مرحلة  توافق  بالخاصة Foetus التي 
أنشأناه  ثم  لَْحًما  اْلِعَظاَم  }َفَكَسْوَنا  تعالى:  قوله  في  جاء 
ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقيَن{ )المؤمنون: 14(  خلقا آخر َفَتَباَرَك هللاَّ
صدق الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الطور السادس: 
الثابتة:  العلمية  الحقائق  للحياة  والقابلية  النشأة  طور 

فيها  تحدث  جديدة  مرحلة  تبدأ  الثامن  األسبوع  بنهاية 
عمليات هامة، حيث يتسّرع معدل النمو مقارنة بالسابق 
أحجام  تبدأ  حيث  آخر،  لخلق  الجنين  يتحّول  وكذلك 
ما  واالعتدال  التوازن  في  واألطراف  والجسم  الرأس 

بين األسبوع التاسع والثاني عشر. 
تأمالت من البيان القرآني: يبدأ هذا الطور بعد مرحلة 
الكساء باللحم، أي من بداية األسبوع التاسع، ويستغرق 
استعمال  عليها  يدل  أسابيع)   3 )حوالي  زمنية  فترة 
بين  زمني  فاصل  على  يدل  الذي  )ثم)  العطف  حرف 
}َفَكَسْوَنا  تعالى:  قال  آخر،  خلقاً  والنشأة  باللحم  الكساء 
اْلِعَظاَم لَْحًما ثم أنشأناه خلقا آخر { . بعد تطور الهيكل 
العْظمي الغضروفي وكسوته بالعضالت وتمايز الرأس 
الواضح  اإلنساني  للخلق  الجنين  يتحول  واألطراف 
المتميز عن غيره من المخلوقات } ثم أنشأناه خلقا آخر 

ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقيَن { .  َفَتَباَرَك هللاَّ
في خالل هذه المرحلة تتم عدة عمليات هامة في نمو 
في  جاءا  اللذين  الوصفين  تحت  بجالء  تندرج  الجنين 
النشأة:   -1 يلي:  فيما  بيانهما  ويمكن  الكريم،  القرآن 
األسبوع  من  النمو  معدل  سرعة  في  بجالء  ويتضح 
آخر:  خلقاً   -2 المراحل.  من  قبله  بما  مقارنة  التاسع 
الجنين  هذا الوصف يتزامن مع األول، ويدل على أن 
الُحَميل Embryo قد تحول في مرحلة النشأة إلى خْلق 
آخر هو الجنين )بالخاصة) Foetus فتظهر األطراف 
واألعضاء  األصابع  وتتضح  الخارجية،  واألعضاء 
ُرُكْم ِفي اأَلْرَحاِم  التناسلية. يقول تعالى }هَو الَِّذي يَُصوِّ
َكْيَف َيَشاء اَل إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم { )آل عمران: 

 .(6
وثمة لفتة أخرى هنا حيث يقول سبحانه في سورة الزمر 
َهاِتُكْم َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظلَُماٍت  “َيْخلُُقُكْم ِفي بُُطوِن أُمَّ
الجنيني  التطور  استمرار  مبيناً   (6 )الزمر:  َثاَلٍث” 

بيناه سابقاً،  كما  أخرى وهذا  إلى  والتحول من مرحلة 
وكذلك أثبت علماء األجنة أن الجنين يكون محاطاً أثناء 

مراحل تخلّقه في الرحم بثالثة أغشية هي: 
1- الغشاء األمنيوسي )Amnion) الذي يحتوي على 
يقيه  بالجنين فيجعله في حالة سباحة؛ مما  سائل يحيط 
من الرضوض التي يتلقاها الرحم، وكذلك يسهل حركته 

لتسهيل وضعيته أثناء الوالدة. 
2- غشاء الكوريون
 (Chorion(. -3

اآلخرين  العلماء  بعض  أن  غشاء .)Decidua) مع 
المحيط  األمنيوسي  بالغشاء  الثالث  الظلمات  فّسروا 
بالجنين، وجدار الرحم وجدار البطن، وهللا أعلم. وكما 
مر معنا أن الجنين يصبح مهيأً للحياة خارج الرحم بعد 
البيان  نالحظ  أن  الطريف  ومن  السادس،  الشهر  تمام 
الحمل  مرحلة  أن  األحقاف  في سورة  ذكر  قد  القرآني 
والحضانة تستغرق 30 شهراً }َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن 
أن  يذكر  لقمان  سورة  وفي   ،(15 )األحقاف:   } َشْهًرا 
 } َعاَمْيِن  ِفي  َوِفَصالُُه   { 24 شهراً  الحضانة هي  فترة 
)لقمان: 14) وبحساب بسيط نستنتج أن البيان القرآني 
يقرر أن أقل فترة للحمل هي أيضاً 6 أشهر كما أوضحنا 
سابقاً، وقبل األسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ فيه هذا 
فتبارك  األجنة،  في معظم  الجنين سقطاً  يخرج  الطور 
هللا أحسن الخالقين. الطور السابع: طور المخاض بعد 
مرور تسعة أشهر قمرية )38 أسبوعا) يكون الجنين قد 
أتم نموه في الرحم وحان موعد خروجه منه بعد انقضاء 
اأْلَْرَحاِم  ِفي  َونُِقرُّ   { تعالى:  يقول  المحددة،  الفترة  هذه 
فاألجل مسمى   (5 )الحج:   } ى  َسًمّ مُّ أََجٍل  إِلَى  َنَشاء  َما 
ِكيٍن  ومحدد، والفترة مقدرة معلومة } َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر مَّ
ْعلُوٍم . َفَقَدْرَنا َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن { )المرسالت  . إِلَى َقَدٍر مَّ

 .(23-21:

هنا  بالذكر  يجدر  المخاض  أطوار  عن  التحدث  وقبل 
التمر  فوائد  حول  القرآني  البيان  إشارات  إلى  التنويه 
للمرأة الماخض حينما يذكر السيدة مريم واصفاً حالها: 
} َفأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذِع النَّْخلَِة َقالَْت َيا لَْيَتِني ِمتُّ 

َقْبَل َهَذا َوُكْنُت َنْسًيا منسيّا . 
َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها أاَلَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرًيّا 
 . َجِنًيّا  ُرَطًبا  َعلَْيِك  تَُساِقْط  النَّْخلَِة  ِبِجْذِع  إِلَْيِك  ي  َوُهزِّ  .
ي َعْيًنا{ )مريم 23-26)، فقد ثبت  َفُكلِي َواْشَرِبـي َوَقرِّ
أهمها على سبيل  للتمر، من  فوائد عديدة  علمًيّا وجود 
المثال بالنسبة للمرأة الماخض: غنى التمر باأللياف مما 
يساعد  طبيعي  ملين  فهو  اإلمساك  تجنب  على  يساعد 
السكريات  على  التمر  واحتواء  الوالدة،  إتمام  على 
البسيطة )الجلوكوز) بنسبة تزيد على 70% وهو سهل 
الالزمة  الطاقة  توفير  يضمن  والتمثيل،  االمتصاص 
أثناء المخاض، وهو غني باألمالح وخاصة المجنيزيوم 
الالزم لفسيولوجيا الخاليا والبوتاسيوم الالزم للعضالت 
وتقلصاتها، وكذلك الحديد الالزم إلصالح فقر الدم لدى 
الماخض، وأخيراً يعتبر احتواء التمر على مادة تساعد 
انقباضاتها  وزيادة  الرحم  عضلة  تقلصات  تنبيه  على 
  Oxytocinهرمون تشبه  المادة  الوالدة( وهذه  أثناء 
فوائد  إلى  باإلضافة  هذا  النخامية)،  الغدة  تفرزه  الذي 
فسبحان هللا  هنا،  لذكرها  مجال  ال  للتمر  كثيرة  أخرى 

العلّي القدير. 
ري الذي كان يعتمد عليه  وبعد الوالدة وقطع الحبل السُّ
الجنين لتحصيل الغذاء من أمه طوال فترة الحمل يبدأ 
حياته!  من  جديدة  محطة  في  أخرى  مرحلة  المولود 
ِ َسيُِريُكْم آَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَها  فسبحان القائل: } َوُقِل اْلَحْمُد ِلَّ
{ )النمل: 93)، وقوله: }سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي 
53) صدق  الحق{ )فصلت  أنه  لهم  يتبين  أنفسهم حتى 

الخالق العظيم سبحانه وتعالى.

اأتدرون ما الكوثر؟ 

�شريعـــــة

قراآنيات

ثم �أن�شاأناه خلقا �آخر

خصص هللا سبحانه سورة كاملة في القرآن الكريم باسم الكوثر، وهذه 
أو  المكية  السور  إعداد  المفسرين في كونها من  اختالف  السورة رغم 
المدنية، فإنه اتفقت أقوالهم على اسم السورة، وهي من السور التي لها 
الحديث الصحيح، في »صحيح  التسمية في  لها  فقد جاءت  اسم واحد، 
مسلم« عن أنس بن مالك قال: »بينا رسول هللا ذات يوم بين أظهرنا إذ 
آنفا سورة فقرأ بسم هللا  أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي 
الرحمن الرحيم: )إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو 
األبتر) ]الكوثر: 1- 3[ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم. 
قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة«. واختصر ابن عاشور اختالف المفسرين حول 
موضع نزول هذه السورة الكريمة على النبي صلى هللا عليه وسلم هل 
هي مكية أو مدنية؟ ومما قال في هذا الشأن ما يأتي: تعارضت األقوال 
واآلثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديدا، فهي مكية عند الجمهور 
واقتصر عليه أكثر المفسرين، ونقل الخفاجي عن كتاب »النشر« قال: 
وجود  مع  نظر  وفيه  الخفاجي:  قال  مكية.  أنها  على  نعرفه  من  أجمع 
االختالف فيها. وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: هي مدنية ويشهد 
لهم ما جاء في حديث أنس بن مالك السابق. قال ابن عاشور: وأنس أسلم 
النبي صلى هللا عليه  لفظ »آنفا« في كالم  كان  فإذا  الهجرة  في صدر 
وسلم مستعمال في ظاهر معناه وهو الزمن القريب، فالسورة نزلت منذ 
وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. أي: تكون السورة مدنية، ألن الرؤيا 
وقعت للنبي صلى هللا عليه وسلم وهو في المدينة. ومقتضى ما يروى 
السورة مكية،  في تفسير قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر) أن تكون 
ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: )وانحر) من أن النحر في الحج أو 

يوم األضحى تكون السورة مدنية.
 ويبعث على أن قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر) ليس ردا على كالم 
السورة  هذه  أن  واألظهر  قال:  ثم  ذلك.  سنبين  كما  وائل  بن  العاصي 
والتنوير/30(   ]التحرير  آياتها.  تفسير  في  سنعتمد  هذا  وعلى  مدنية، 
هو  األظهر  على  مدنية  السورة  أن  في  عاشور  ابن   .])571واختيار 
متعددة  وله طرق  المذكور،  الحديث  بناء على  القراء  من  كثير  مذهب 
عن أنس بن مالك ذكرها ابن كثير في تفسيره. ما هو الكوثر الذي جاء 
في السورة؟ لفظ )الكوثر) على وزن فوعل اسم من الكثرة، وهي من 
والدوسر،  والحوشب  والجورب،  الكوكب،  نحو  غالبا  الجامدة  األسماء 

وال تدل في الجوامد على غير مسماها، ولما وقع هنا فيها مادة الكثر 
كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤذن 
بزيادة المعنى، ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة،  ]التحرير 
والتنوير: 572/30[ واختلف في الكوثر، هل هو علٌم أم وصف؟ فمن 
قال إنه علم، قالوا: إنه علم على نهر في الجنة. أما من اختار أن الكوثر 

وصف فمعناه: الخير الكثير. 
ومما استدل به على العلمية، ما جاء في السنة من األحاديث الصحاح، 
ذكرها ابن كثير وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لما عرج 
حافتاه  نهرا  »أتيت  قال:  السماء  إلى  وسلم  عليه  برسول هللا صلى هللا 
قباب اللؤلؤ مجوفا. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر« . وبسنده 
أيضا عن عائشة رضي هللا عنها »سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك 
الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى هللا عليه وسلم، شاطئاه عليهما 
در مجوف، آنيته كعدد النجوم« . وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي هللا 
عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه هللا إياه. قال أبو بشر: 
قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: 
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه هللا إياه. وهذه النصوص على 
أن الكوثر نهر في الجنة، أعطاه هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم. ومما 
يفيد – ولو باإلشارة – أن كلمة الكوثر وصف، ما جاء في رواية أحمد، 
عن أنس بن مالك قال: »أغفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إغفاءة، 
فرفع رأسه متبسما إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم هللا الرحمن 
الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ 
الجنة،  في  أعطانيه ربي عز وجل  نهر  قال:  أعلم.  قالوا: هللا ورسوله 
عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج 
العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا 
بالقرآن 9/ 127[. وفي هذا  القرآن  البيان في إيضاح  بعدك« ]أضواء 
الحديث قوله: »عليه خير كثير« يشعر بأن معنى الوصفية موجود. ولذا 
قال بعض المفسرين: إنه الخير الكثير. وممن قال ذلك ابن عباس. قال 
الشنقيطي في األضواء: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر، هو الخير 
الكثير، وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك. وقد أتت آيات تدل على 
إعطاء هللا لرسوله الخير الكثير، وذكر أمثلة كثيرة ضمن الخير الذي 
النبي صلى هللا عليه وسلم. ويميل ابن عطية إلى توجيه معنى  أعطي 

الكوثر ليفيد الحظ األعظم من الخير، فقال: ال مجال أن الذي أعطى هللا 
برضوانه  والفوز  بربه  والعلم  والحكمة  النبوة  من  السالم  عليه  محمدا 
والشرف على عباده هو أكثر األشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه اآلية: 
إِنَّا أَْعَطْيناَك الحظ األعظم. ]تفسير ابن عطية 5/ 529[. ألن ذكره هنا 
على وجه الخصوص تنويه إلى أهميته وخصوصيته ومبالغة في كمال 

وشرف العطاء. 
ما هي صفات الكوثر؟ سبق ذكر األحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى 
هللا عليه وسلم عن حقيقة الكوثر، وأنه يطلق على النهر الذي أعطي النبي 
صلى هللا عليه وسلم في الجنة، ويطلق على الخيرات التي وهبها النبي 
وهي كثيرة ومنها نهر الكوثر، وفي كال القولين فإن في الجنة نهرا يطلق 
عليه الكوثر كما جاء في األحاديث، وجاء تعيين صفاته في األحاديث 
المذكورة. ومما يستخلص من أوصاف هذا النهر اآلتي: – الكوثر نهر 
وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  عمر  ابن  عن  الجنة،  في 
»الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، 
الثلج«  من  وأبيض  العسل،  من  أحلى  وماؤه  المسك.  من  أطيب  تربته 
جاء  كما  الموقف،  في  حوض  أنه   – حسن صحيح  حديث  هذا  وقال: 
في حديث مسلم المتقدم عن أنس. فيكون الكوثر شامال نهرا في الجنة، 
القيامة. – هذا  يوم  النبي صلى هللا عليه وسلم  أمة  ترد عليه  وحوضا 
الحوض يصب فيه ميزابان من  الكوثر، وهو النهر العظيم، الذي أعطيه 
النبي – صلى هللا عليه وسلم – في الجنة؛ ينزالن إلى هذا الحوض. – 
إذا كان ماء الحوض يأتي من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى هللا 
عليه وسلم فيكون وصف الماء كاآلتي: 1- ماء الحوض أشد بياًضا من 
اللبن في اللون 2- طعم الماء: أحلى من العسل 3- رائحة الماء: أطيب 
من ريح المسك؛ كما ثبت به الحديث عن النبي – صلى هللا عليه وسلم. 
4- عدد آنية الماء: عدد نجوم السماء. 5- مساحة هذا الحوض: “طوله 
شهر وعرضه شهر”. هذا إًذا يقتضي أن يكون مدوًرا؛ ألنه ال يكون بهذه 
المساحة من كل جانب؛ إال إذا كان مدوًرا، وهذه المسافة باعتبار ما هو 
معلوم في عهد النبي – صلى هللا عليه وسلم – من سير اإلبل المعتاد. 
5- آثار هذا الحوض: “من يشرب منه شربة؛ ال يظمأ بعدها أبًدا”، حتى 
؛ ألن الذي يشرب  على الصراط وبعده. وهذه من حكمة هللا عزَّ وجلَّ
من الشريعة في الدنيا ال يخسر أبًدا كذلك. ]شرح العقيدة الواسطية ابن 

عثيمين: 159/2[
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خالل  ذلك  على  التأكيد  وجاء 
نظمت  الذي  الملتقى  هذا  أشغال 
قيادة الدرك الوطني بمقر المعهد 
العاصمة  بالجزائر  ببوشاوي 
الثالثاء الماضي حسب ما أفاد به 
أمس  الوطني  الدرك  لقيادة  بيان 
الغرض  أن  مؤكدة  األربعاء، 
منصة  توفير  هو  الملتقى  من 
وتوحيد  الخبرات  لتبادل  تفاعلية 
واإلجراءات  النظر  وجهات 
مختلف  بين  والعملية  العلمية 
مجال  في  والمتدخلين  الفاعلين 

األنثروبولوجيا في الجزائر.
أن  المصدر  ذات  وأوضح 
الملتقى, الذي أشرف على افتتاح 
الوطني,  الدرك  قائد  فعالياته, 
انفتاح  "تعزيز  إلى  يهدف 
الجامعي  الوسط  على  المعهد 

توثيق  وكذا  العلمي  والبحث 
طرفه  من  المبذولة  المجهودات 
األنثروبولوجيا  في  رائد  بصفته 
عن  فضال  بالجزائر",  الجنائية 
لتبادل  تفاعلية  منصة  "توفير 
النظر  وتوحيد وجهات  الخبرات 
والعملية  العلمية  واإلجراءات 
بين مختلف الفاعلين والمتدخلين 
في  األنثروبولوجيا  مجال  في 
شأنه  من  ما  وهو  الجزائر", 
وتطوير  ترقية  في  "المساهمة 
تتمثل  الذي  االختصاص,  هذا 
مهمته في اإلجابة على تساؤالت 
خالل  من  القضائية  الجهات 
وكذا  للعظام  العلمية  الدراسة 
من  يـمكن  مما  األسنان,  دراسة 

تقدير الجنس والعمر«.
وأوضح ذات البيان أن مثل هذه 

بدرجة  تبرز  العلمية  التظاهرات 
كبيرة, "درجة الرقي الذي بلغته 
على  الوطني,  الدرك  مؤسسة 
درب مبدأ العصرنة واالحترافية 
للجيش  العليا  القيادة  تبنته  الذي 
كخيار  الشعبي  الوطني 
مسايرة  وطني,  استراتيجي 
خالل  من  العالمية",  للتطورات 
"السعي لتشجيع الطاقات الوطنية 
والتطوير  البحث  مجال  في 
بما  المجاالت  شتى  في  العلمي 
إيمانا  والمواطن,  الوطن  يخدم 
منها بضرورة التحكم في العلوم 

الحديثة وتطوراتها المتالحقة«.
من  نخبة  اللقاء,  حضر  وقد 
المختصين  الجامعيين  األساتذة 
األنثروبولوجيا  مجال  في 
من  وإطارات  ضباط  الجنائية, 
وممثلين  الوطني,  الدفاع  وزارة 
عن وزارات الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية, العدل, 
العلمي,  والبحث  العالي  التعليم 
الثقافة والفنون, المجاهدين وذوي 
العمومية  األشغال  الحقوق, 
القاعدية,  والمنشآت  والري 
الفالحة والتنمية الريفية, الصحة 
المديرية  من  كل  ممثلي  وكذا 
والحماية  الوطني,  لألمن  العامة 
المدنية, باإلضافة إلى الجمعيات 

الوطنية الفاعلة في هذا الميدان.
حياة �سرتاح

وفاة وثالثة جرحى في حادث 
مرور ببومرداس

توفي ثالثة أشخاص وأصيب 
حادث  في  آخرون  عشر  أحد 
مرور وقع فجر أمس األربعاء 
غرب  شرق  السيار  بالطريق 
لوالية  العابر  محوره  في 

البويرة.
اإلعالم  خلية  وأفادت 

إسعافاتها  بأن  بيان  في  المدنية  للحماية  واالتصال 
بكل  مدعمة  جباحية  القطاع  وحدة  في  ممثلة 
للقادرية  والثانويتين  عمر  القطاع  وحدات  من 
تمام  في  األربعاء  تدخلت  والرئيسية،  واألخضرية 
الساعة الثالثة صباحا وخمس عشرة دقيقة )03:15( 
السيار شرق  بالطريق  وقع  مرور  حادث  أجل  من 
بلحناش  بمنطقة  وبالتحديد  الجزائر  باتجاه  غرب 

التابعة إقليميا لبلدية الجباحية.
انحراف  عن  نجم  الذي  المميت  المروري  الحادث 
حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس 
/الجزائر العاصمة، خلف ثالث وفيات وإصابة أحد 
عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم 
ونقلهم إلى مستشفى األخضرية وهي نفس المؤسسة 

االستشفائية التي حولت إليه جثث الموتى. 
وأضافت الحماية المدنية بأن عملية اإلسعاف تمت 
بمستشفى  عاين  الذي  البويرة  والية  والي  بحضور 
وحالتهم  الجرحى  إسعاف  ظروف  األخضرية 

الصحية برفقة مدير الحماية المدنية.
..ووفاة وثالثة جرحى يف حادث مرور 

ببومردا�س

وفاة  حالة  المدنية  الحماية  مصالح  سجلت  كما 
حادث  في  أخرون  أشخاص  ثالثة  وإصابة  شخص 

أمس  صبيحة  قع  مرور 
الوطني  بالطريق  األربعاء 
العابر  محوره  في   05 رقم 
بوالية  تيجالبين  بلدية  إلقليم 
خلية  وأكدت  بومرداس، 
للحماية  واالتصال  اإلعالم 
أن  لها،  منشور  في  المدنية 
الرئيسية  الوحدة  إسعافات 
تدخلت  بومرداس  لوالية 
صباح األربعاء ألجل حادث مرور مميت نجم عن 
اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وثالث سيارات 
بمنطقة   05 رقم  الوطني  طريق  مستوى  على 

تيجالبين.
وأضاف نفس المصدر بأن الحادث أسفر عن وفاة 
رجل يبلغ من العمر 47 سنة وإصابة ثالثة أشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 35 و74 سنة بجروح متفاوتة 
الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى الثنية.

حياة �سرتاح
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قيادة الدرك الوطني دعت لتوخي 

احليطة واحلذر وتخفي�س ال�صرعة

 الثلوج وراء غلق 
الطريق الوطني رقم 15

للدرك  المرور  وتنسيق  اإلعالم  مركز  أعلن 
الوطني عبر صفحته "طريقي"، بأن الطريق 
البويرة  بين واليتي  الرابط   15 الوطني رقم 
على  المرور  حركة  أما  مغلق  وزو  وتيزي 
بسبب  إفرحونن  ببلدية  تيروردة  فج  مستوى 
وأضاف  األربعاء،  أمس  يوم  الثلوج  تراكم 
الثلوج  بدأت  المدية  والية  في  إنه  المصدر 
جنوب  شمال  السيار  بالطريق  التساقط  في 
إلى  مشيرا  شيكاو،  بن  بلدية  مستوى  على 
وجود أفراد السرية اإلقليمية ألمن الطرقات 
للدرك الوطني بالبرواقية في الميدان من أجل 

تحسيس مستعملي الطريق.
نفس  حسب  الوطني  الدرك  قيادة  ودعت 
هذه  مثل  في  المركبات  أصحاب  المنصة 
الظروف التي تشهد تقلبات جوية، إلى توخي 
لتجنب  السرعة  وتخفيض  والحذر  الحيطة 

االنزالق.
فيه  شهدت  وقت  في  التحذيرات  هذه  وتأتي 
أمس   منذ  وغربها,  البالد  وسط  واليات 
أحيانا  تكون   لألمطار  تساقطا  األربعاء 
جوية  نشرية  عنه  أعلنت  حسبما  رعدية, 
لألرصاد  الوطني  الديوان  لمصالح  خاصة 
الواليات  أن  النشرية  وأوضحت  الجوية، 
والجزائر  وتيبازة  الشلف  هي  المعنية 
وبجاية  وزو  وتيزي  وبومرداس  العاصمة  
التي  والمدية  والبليدة  الدفلى  وعين  وجيجل 
صنفت في  درجة اليقظة  "البرتقالية" متوقعة 
أن تتراوح كميات األمطار بين 30 و40 ملم 

وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.
يتوقع  التي  الجوية  التقلبات  هذه  ستمس  كما 
أن تستمر إلى غاية اليوم الخميس وفق ذات 
وعين  تلمسان  واليات  من  كل  المصالح، 
تموشنت  ووهران ومستغانم  وسيدي بلعباس 
وتيارت  وتيسمسيلت  وغليزان  ومعسكر 
حسب  األمطار  هذه  وستكون  وسعيدة، 
النشرية مرفوقة بهبوب رياح قوية في شكل 
فأوضحت  الثلوج  بخصوص  عواصف.أما 
نشرية جوية خاصة للديوان الوطني لألرصاد 
الجوية استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات 
الشمالية من الوطن التي يتجاوز علوها 700 
تلمسان  وقد وضعت واليات  متر,    800 و 
والشلف  وغليزان  ومعسكر  بلعباس  وسيدي 
والبليدة  والمدية  الدفلى  وعين  وتيسمسيلت 
وجيجل  وبجاية  وزو  وتيزي  وبومرداس 
وسطيف وبرج بوعريريج  والبويرة وتيارت 
وسعيدة في مستوى يقظة "برتقالي" وذلك إلى 
وخالل  الخميس،  اليوم  نهار  منتصف  غاية 
سمك  سيتراوح  النشرية  هذه  صالحية  مدة 

الثلوج ما بين 10 و 20 سنتيمتر.
حياة �سرتاح

يعد فر�صة لإبراز فر�س 

ال�صتثمار يف الطاقات املتجددة، 

الهيدروجني وتدوير النفايات

تنظيم منتدى اقت�صادي 
حول ال�صوق اجلزائرية 

بربوك�صل اخلمي�س القادم

ببروكسل  الجزائر  سفارة  تنظيم  أن  يرتقب 
الخارجية  للتجارة  البلجيكية  اإلقليمية  والوكاالت 
العربية-البلجيكية- التجارة  غرفة  مع  بالتعاون 

السوق  حول  اقتصادي  منتدى  اللوكسمبورجية، 
إطار  في  ببروكسل  جانفي   26 في  الجزائرية 
الذي  المنتدى  هذا  االقتصادية.وينشط  الدبلوماسية 
ببروكسل،  الجزائر  االفتتاحية سفير  كلمته  سيلقي 
علي مقراني، ممثلون عن وزارة البيئة والطاقات 
االستثمار  لترقية  الجزائرية  والوكالة  المتجددة 
سوناطراك  ومجمعي  والمناجم  الطاقة  ووزارة 
االقتصادي  الحدث  هذا  سيتمحور  وسونلغاز.و 
الجزائر،  في  لألعمال  الجديدة  البيئة  حول  أساسا 
سيما منذ المصادقة على القانون الجديد لالستثمار 
الفرص  إبراز  إلى  يهدف  2022.كما  أوت  في 
الطاقات  تطوير  مجال  في  بالجزائر  المتاحة 
النفايات  وتدوير  األخضر  والهيدروجين  المتجددة 
وتثمينها، إلى جانب بحث إمكانيات وقدرات قطاع 

النقل متعدد األنماط وتطوير الصناعات.
سفير  مشاركة  ستساهم  البلجيكي  للطرف  بالنسبة 
بلجيكا بالجزائر، آالن لوروا في إثراء المداخالت 
البلجيكية  التمويل  آليات  حول  ستتمحور  التي 
المقترحة من قبل "فينكسبو" للمؤسسات البلجيكية 
في إطار مقاربتهم الخاصة بشركائهم الجزائريين 
وكذا حول مشاطرة التجارب مع مختلف المؤسسات 
أيضا  يرتقب  كما  بالجزائر،  الناشطة  البلجيكية 

تنظيم لقاءات أعمال بمناسبة انعقاد هذا المنتدى.
حياة �سرتاح

 التحق الفقيد 

بالعمل ال�صحايف يف 1986

الأ�صرة الإعالمية 
بوهران تفقد الزميل 

عبد القادر دريوة
الثالثاء  ليلة  دريوة  القادر  عبد  اإلعالمي  توفي 
إلى األربعاء بوهران عن عمر ناهز 65 سنة إثر 

مرض عضال, حسبما علم لدى أقاربه.
 1986 سنة  اإلعالمي  بالعمل  الفقيد  التحق  وقد 
الصادرة  العمومية  من خالل يومية "الجمهورية" 
تولى  أن  إلى  مهام  عدة  في  تدرج  حيث  بوهران 
رئاسة تحرير ذات الجريدة، كما عمل عبد القادر 
مؤسسات  بعدة  التقاعد  على  إحالته  بعد  دريوة 
إعالمية محلية أخرها جريدة "الشباب الجزائري" 
التي تولى فيها منصب مسؤول النشر، كما تولى 
الصحفيين  من  العديد  وتكوين  تأطير  المرحوم 
التي  االعالمية  المؤسسات  مختلف  في  الشباب 
وزير  تقدم  المصاب،  هذا  وإثر  بها.  اشتغل 
عبارات  بأخلص  بوسليماني،  محمد  االتصال، 
الفقيد  لعائلة  المواساة  مشاعر  اصدق  و  التعازي 
ولكافة االسرة االعالمية، داعيا المولى عز و جل 
اهله و  بواسع رحمته و غفرانه ويلهم  يتغمده  ان 
ذويه جميل الصبر و السلوان.كما تقدم المدير العام 
بأخلص  قايد،  سمير  الجزائرية،  االنباء  لوكالة 
يتغمده  ان  هللا  داعيا  المرحوم  لعائلة  التعازي 

برحمته الواسعة ويلهم اهله جميل الصبر.
حياة �سرتاح

فرن�صا:

وفاة اأكرب معمرة يف العامل عن 118 عامًا

اخلطوة تهدف لتوفري من�صة تفاعلية

 لتبادل اخلربات، قيادة الدرك الوطني:

تعزيز انفتاح املعهد الوطني لالأدلة 
اجلنائية على البحث العلمي

اأكدت قيادة الدرك الوطني على وجود م�صعى لتعزيز انفتاح املعهد الوطني لالأدلة 

اجلنائية وعلم الإجرام على الو�صط اجلامعي والبحث العلمي، ولأجل ذلك اأطرت اأ�صغال 

ملتقى وطني حول "م�صاهمة الأنرثوبولوجيا اجلنائية يف التحقيق الق�صائي" وذلك 

بغر�س توفري من�صة تفاعلية لتبادل اخلربات.

البويرة: هالك 3 اأ�صخا�س وجرح 11 اآخرين

أعلنت دار للمسنين في مدينة تولون جنوب فرنسا وفاة 
أكبر معمرة في العالم، وهي الراهبة الفرنسية لوسيل 
الراحلة  ولدت  عاماً.   118 يناهز  راندون، عن عمر 
في 11 فيفري 1904 في أليس جنوب فرنسا وحملت 
اسم "األخت أندريه" عندما انضمت إلى جماعة خيرية 
كاثوليكية عام 1944، وتعد أندريه أكبر األحياء سنا 
في العالم وفقا لقائمة تصنيف المعمرين العالمية التابعة 
لمجموعة أبحاث الشيخوخة. جدير بالذكر أنه ال توجد 

هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت أّن أي شخص هو 
أّن  على  أجمعوا  الخبراء  لكن  البشرية،  سن  عميد 
"األخت أندريه" كانت الشخص األكبر سناً في العالم، 

وفق ما يمكن الحصول عليه من السجالت المدنية.
العالمية  القياسية  لألرقام  "جينيس"  موسوعة  وأكدت 
كاين  اليابانية  وفاة  بعد  ذلك  الماضي،  أفريل   25 في 

تاناكا عن 119 عاماً
الوكالت
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