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براكني قائدا جديدا للناحية الع�شكرية 

الثانية، الفريق اأول �شنقريحة:

"معركتنـــا اليوم هــي 
تحرير العقول من مخاطر 

ال�صتــــالب الفكــري" 

نحو تمكين الجزائريين من الولوج اإليها 

بدون ملف طبي ورقي، رحال:

خـارطة طريق في الأفق 
لمتــابعة اآليات التكفـل 

بالمر�صى في الم�صت�صفيات
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قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، 
في كلمة له خالل افتتاح أشغال ملتقى دولي 

تم تنظيمه بقصر األمم احتفاء بالذكرى األولى 
لتأسيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه 
مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون 

القانونية والقضائية بوعالم بوعالم، إنه يدرك 
"تمام اإلدراك" طموحات الشعب الجزائري 

إلى"عدالة حقة" وإلى "االزدهار والتنمية في 
جزائر جديدة مهابة الجانب تتبوأ مكانتها التي 

تستحقها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق 

وتضحيات أبنائها الجسام خالل ثورة التحرير 
المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد".

وذّكر الرئيس تبون بتوليه الحكم قبل ثالث 
سنوات، حين أشار في كلمته "منذ ثالث سنوات 

وفي يوم 19 ديسمبر 2019 بالذات وشحت 
في هذا المبنى بالذات، بأعلى أوسمة التشريف 

بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي األمانة 
التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة 

شعبنا األبي".

عّززت الجزائر، أمس، شراكتها االستراتيجية 
مع الصين، بإعالن دخولها رسميا في مشروع 
"الحزام والطريق" العمالق، من خالل التوقيع 

على خطته التنفيذية المشتركة وكذا الخطة 
الثالثية للتعاون في المجاالت الهامة -2022
2024، لتؤكد بذلك عمق وتجذر العالقات 

الثنائية بين الجزائر وبكين على جميع األصعدة.
كشف بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس، أن 
رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، 

ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح 
بالصين، خو ليفانغ، قد وقعا عن بعد، على 

"الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة 
الحزام والطريق" و"الخطة الثالثية للتعاون 

في المجاالت الهامة 2024-2022"، لتعزز 
بذلك الجزائر عالقاتها االستراتيجية مع شريك 
التجاري األول، وأوضح البيان أن التوقيع جاء 
"في إطار تعزيز الشراكة االستراتيجية الشاملة 
القائمة بين الجزائر  جمهورية الصين الشعبية، 

وتعميقا للعالقات التاريخية والنوعية القائمة بين 
البلدين الصديقين في شتى الميادين".

وحول ذلك، أوضحت وثيقة الخارجية أن 
الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام 
والطريق، تعتبر " لبنة أخرى من أجل تعميق 

وتثمين أكبر للتعاون في إطار مبادرة +الحزام 
والطريق+، التي انضمت إليها الجزائر سنة 

2018، أما الخطة الثالثية للتعاون في المجاالت 
الهامة 2024-2022، فهي آلية عملية أخرى 

من اآلليات الثنائية للدفع قدما بالتعاون في 
المجاالت االقتصادية الرئيسية التي تحظى 

باألولوية في السياسة التنموية للطرفين".
وعاد البيان للحديث عن توقيع الطرفين، يوم 8 

نوفمبر الماضي، للخطة الخماسية الثانية للشراكة 
االستراتيجية الشاملة 2026-2022، موضحا 
أن التوقيع على هاتين الوثيقتين الهامتين يأتي 

"تجسيدا لإلرادة المشتركة المتجددة والقوية لكل 
من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره 

الصيني، شي جينبينغ، "قصد إضفاء زخم جديد 
على الشراكة الثنائية بما يسمح بتحقيق المزيد 
من التقدم والرخاء وتعزيز النمو االقتصادي 

واالجتماعي المستدام، خدمة للشعبين الصديقين"، 
وأن "التوقيع على هذه النصوص القانونية 

الهامة، الذي يأتي قبيل انعقاد الدورة األولى 
للقمة العربية-الصينية، يؤكد الرغبة المشتركة 

للبلدين في أن يسهم التعاون الجزائري-الصيني 
في خدمة وتعزيز التعاون بين العالم العربي 
وجمهورية الصين الشعبية، في سبيل تحقيق 
ما يصبو إليه الطرفان في بناء مستقبل واعد 

وخالق".
وتتميز العالقات الجزائرية الصينية بتجذرها في 
التاريخ، وقيامها على الثقة المتبادلة فقد نجحت 
الصين ألكثر من عقد من الزمن في المحافظة 

على مكانتها على رأس المصدرين إلى الجزائر، 
وتحولت إلى الشريك التجاري األول للجزائر.

إيمان. س

اإميان. �س

رئي�س اجلمهورية يوؤكد يف ذكرى تاأ�سي�س املحكمة الد�ستورية

اأدرك متام الإدراك طموحات ال�شعب لعدالة حقة
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، اإدراكه "التام" لطموحات ال�سعب اجلزائري اإىل 

عدالة حقة، و�سعيه لتحقيق الزدهار والتنمية يف اجلزائر اجلديدة لكي تتبواأ مكانتها التي 

ت�ستحقها على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

رئي�س اجلمهورية

 يفي باأكرب التزاماته اأمام ال�سعب

دولة املوؤ�ش�شات تتج�شد
تمر سنة كاملة على تأسيس المحكمة الدستورية، أحد أبرز الهيئات 

التي نصبها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار مشروعه 
الطموح إلعادة بناء مؤسسات الدولة، والذي يسعى من خالله إلى 

قطع دابر الفساد وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي 
نخرت النسيج المؤسساتي الوطني وسمحت بتفشي الفساد على أكثر 

من صعيد، فكانت السنوات الثالثة األخيرة منطلقا لعهد جديد من 
الحكم أساسه الشفافية ومبدؤه إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات 

دولته.
ولقد عكست اإلستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون، منذ إعالن فوزه برئاسة البالد، عزمه الصادق على إعادة 
الثقة بين المواطنين والدولة، وكسر الحاجز الذي بناه النظام السابق، 

فاعتمد مقاربة جديدة لتسيير البالد، قائمة على احترام خيارات 
الشعب وتغليب كلمته، وكانت البداية بإعالن إعادة بناء مؤسسات 

الدولة، وفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن موقفهم إزاء 
الدستور الجديد، الذي أدار الرئيس سلسلة من اللقاءات والمشاورات 

مع مختلف الشخصيات والتشكيالت السياسية من أجل إثرائه، 
ليترك الكلمة األخيرة للشعب في استفتاء شعبي نظم شهر نوفمبر 

2020، جاءت خالله الموافقة على النص الجديد، ليليه تنظيم 
انتخابات تشريعية وبعدها محلية اختار خاللها المواطنون ممثليهم 

في المجالس الوطنية والمحلية.
وأبرز ما ميز إستراتيجية الرئيس تبون في إعادة بناء مؤسسات 
الدولة، غياب الممارسات السلبية التي لطالما اقترنت بمثل تلك 

المواعيد االنتخابية، فقد حرص على إبعاد المال الفاسد وأصحاب 
النفوذ عن الصندوق، والتزم بقطع يد الفساد والقضاء على 

المحسوبية والمحاباة خالل االنتخابات التشريعية والمحلية، لينبثق 
عن اإلستراتيجية الجديدة المتبناة، مؤسسات وطنية مشيدة من 

الشعب ومتكونة من أبنائه.
وواصلت الجزائر بناء مؤسساتها، فبعد اختيار الشعب لممثليه في 

البرلمان ومنتخبيه بالمجالس البلدية والوالئية، جاء الدور على 
الهيئات الدستورية، فقد أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب 

المحكمة الدستورية من أجل إعالء راية العدالة وإرساء قواعد دولة 
الحق والقانون، وبعدها المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليأتي 
أخيرا المجلس األعلى للشباب، الذي أكد الرئيس تبون أنه بمثابة 

نقطة  انطالق للشباب لالندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها 
البالد، ليعلن أخيرا أن هذه الهيئة، هي المحطة األخيرة في المسار 

الذي باشره وفاء لاللتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، ويجدد 
التأكيد على احترام المنطق االنتخابي الذي تبناه منذ توليه سدة الحكم 

والقائم على النزاهة وإبعاد المال الفاسد والفاسدين.
إيمان. س

قال اإن اجلزائر بلغت مراحل متقدمة 

يف تطوير املوؤ�س�سات النا�سئة

الوزير الأول: نطمح لبلوغ 

مليون "حامل م�شروع" يف 2023
أبرز الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، جهود الدولة 
في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وقال "إن الجزائر بلغت 

مراحل متقدمة في إطار اإلستراتيجية المسطرة من طرف 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتطوير المؤسسات 
الناشئة, و هي تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع السنة 

القادمة".
أوضح الوزير األول، خالل افتتاحه لمعرض للشركات الناشئة، 
على هامش أشغال المؤتمر اإلفريقي األول للمؤسسات الناشئة, 
الذي افتتح اليوم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أن 
"هذا التقدم المحرز جاء بفضل مبادرة رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، الذي كان المؤسس لمناخ المؤسسات الناشئة في 

الجزائر و وضع، مع أول حكومة )منذ توليه رئاسة البالد( 
وزارة مكلفه بالمؤسسات الناشئة".

وخالل استماعه لمختلف عروض و انشغاالت مسيري هذه 
الشركات, دعا السيد بن عبد الرحمن، الذي كان مرفوقا بوزير 
اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي 
وليد, و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، 

ابراهيم مراد، الشباب الجزائري لاللتفاف اكثر حول هذه 
االستراتيجية.

وأمر الوزير األول بتسريع دراسة الملفات على مستوى 
الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة قصده تمكينها 

من الحصول على مصادر التمويل الضرورية.وتابع بأن محفظة 
تسيير صناديق االستثمار الوالئيه، المقدرة ب58 مليار دج، 

بمعدل مليار دينار لكل والية، ستسمح بتعزيز قدره الصندوق 
اكثر على تمويل اكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة.

وأشار الى وجوب التحول من التسيير االداري البحت الى 
التسيير االقتصادي قائال : البد من المضي في المقاربات 

االقتصادية و المالية في تسيير المؤسسات الناشئة، مؤكدا على 
أهمية التكوين لتمكين الشباب من الحصول على الخبرة الالزمة 
وتحفيزهم إلطالق مشاريعهم، مؤكدا عزم الدولة على تقديم كل 

الدعم الالزم للمؤسسات الناشئة الوطنية.
ودعا هذه المؤسسات إلى رفع تحدي إنتاج الشرائح االلكترونية 

الخاصة بوثائق التعريف البيومترية محليا وتوسيع المشاريع 
الخدماتية التي تروج للسياحة سيما في الجنوب.يذكر أن 

المعرض عرف مشاركة 20 مؤسسة منها 12 من دول افريقية 
ضمن حاضنة "incub me" و8 مؤسسات جزائرية, تهتم 
بتخصصات التجارة االلكترونية والصناعات والتكنولوجية 

والمالية والنقل والخدمات والتعليم.
إ.  س

وّقعت اأم�س على اخلطة التنفيذية ملباردة "احلزام والطريق"

اجلزائر تر�ّشم دخولها يف اأ�شخم م�شروع �شيني

أكد رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج أمس أن المحكمة الدستورية 
التي أصل الستحداثها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, "صرح قانوني 

يحق للجزائر أن تباهي به األمم".
قال بلحاج في كلمة له خالل افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "حق 
المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري" الذي نظمته المحكمة 

الدستورية بقصر األمم بمناسبة الذكرى األولى لتأسيسها, أن هذه األخيرة 
هي "صرح قانوني يحق لنا أن نباهي به األمم والذي أصل الستحداثه 

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطالق ورشات إصالح 
عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور".

وأضاف أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب 
الجزائري سنة 2020 "يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا 

بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقاللية القضاء 
ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها".

وأكد حرص المؤسس الدستوري على "ضمان سمو الدستور وترقية 
مكانة القضاء الدستوري من خالل التأسيس لمحكمة دستورية بصالحيات 

واسعة", حيث وضعها "في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان 
احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية 

والفصل في الخالفات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير 
أحكام الدستور".

ولدى تطرقه إلى نشاطات الهيئة الدستورية التي يرأسها, أكد بلحاج حرص 
المحكمة الدستورية منذ تنصيبها على "وضع خارطة طريق لعملها, حيث 
احتل النشاط العلمي مكانة محورية بين فصولها".وأوضح أنه تقرر على 

هذا األساس االحتفال بالذكرى األولى لتنصيب المحكمة بتنظيم ملتقى 
علمي ببعد دولي حول موضوع "حق المواطن في الوصول إلى القضاء 

الدستوري في ضوء األنظمة المقارنة".واستعرض بالمناسبة حصيلة 
عمل المحكمة التي قال أنها أصدرت منذ تنصيبها "34 قرارا في مجال 

الدفع بعدم الدستورية وستة قرارات بمناسبة المراقبة القبلية ألربعة قوانين 
عضوية وأمرا واحدا وقانونا واحدا".

واعتبر بأن أول قراراتها في مجال الدفع بعدم الدستورية كان "تاريخيا, 
صرحت بموجبه المحكمة الدستورية, بدستورية المادة 24 من القانون 

المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والتي تكفل للمحامي الحماية القانونية أثناء 
ممارسة حق الدفاع, بشكل يجعله في منأى عن كل أشكال الضغط".

كما أعلنت المحكمة الدستورية -يضيف بلحاج- "النتائج النهائية بمناسبة 
التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء 
مجلس األمة للواليات الجديدة وأصدرت كذلك 60 قرارا بخصوص 

الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة االنتخابية 
لدى السلطة الوطنية لالنتخابات وقرارا واحدا يتعلق بإعالن حالة شغور 

واستخالف نائب في المجلس الشعبي الوطني".
وأوضح أنه في إطار عالقاتها الدولية, شاركت المحكمة الدستورية في 

جميع التظاهرات المتعلقة بالعدالة الدستورية, معلنا عن مشاركتها "خالل 
األيام القليلة القادمة في المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات الدستورية للدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المزمع عقده بمدينة إسطنبول 
التركية, بعد أن أسهمت بشكل فعال في وضع اللبنة األولى لهذا الفضاء".

ع.ط

قال اإنها نتيجة اإجراء مراجعة عميقة و�ساملة للد�ستور، بلحاج يوؤكد:

املحكمة الد�شتورية �شرح قانوين يحق للجزائر التباهي به 



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، 
"أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 

أمس، باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد األعلى 
للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم 
التنصيب الرسمي للواء محمد الطيب براكني، قائدا 

جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران".
وبعد مراسم االستقبال وفي البداية بمدخل مقر قيادة 

الناحية، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على 
روح المجاهد المتوفى "بوجنان أحمد" المدعو "سي 
عباس"، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث 

وضع إكليال من الزهور أمام المعلم التذكاري الُمخلد 
له، وتال فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح 

الشهداء األطهار.
وأكد البيان أنه "إثر ذلك، قام الفريق أول بتفتيش 
مربعات إطارات ومستخدمي الناحية المصطفة 

بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي 
لقائد الناحية العسكرية الثانية الجديد اللواء محمد 
الطيب براكني، خلفا للواء جمال حاج لعروسي: 

"باسم رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم 

الرئاسي المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، أنصب 
رسميا اللواء محمد الطيب براكني، قائدا للناحية 

العسكرية الثانية، خلفا للواء جمال حاج لعروسي".
وفي هذا قال الفريق أول "آمركم بالعمل تحت 
سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه 

صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية 
السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات 
شهدائنا األبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة". 

ليشرف بعدها الفريق أول، رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني".

عقب ذلك، التقى الفريق أول بقيادة وأركان 
ومستخدمي مقر الناحية العسكرية الثانية، أين ألقى 

كلمة توجيهية بالمناسبة بُثت إلى جميع وحدات 
الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد 
في مستهلها أن تاريخ الشعوب ليس إال سلسلة 
من المعارك المتتالية، وأن أهم معاركنا اليوم 

هي معركة تحرير العقول من مخاطر االستالب 
الفكري ومخططات ضرب مقومات الهوية الوطنية. 
وأضاف قائال" إن تاريخ الشعوب ليس إال سلسلة من 
المعارك المتتالية، تخرج ظافرة من معركة، لتدخل 

في معركة جديدة، وهي مسلحة ومزودة بما يكفل لها 
خوض هذه المعركة الجديدة وكسبها.

وتابع قائال "فإذا كنا قد خرجنا من معركة االستقالل 
منتصرين، -يؤكد الفريق األول-وإذا كنا قد خرجنا 
من معركة اإلرهاب مؤزرين، فإن ذلك كله ليس 

إال سالحا في أيدينا، البد علينا أن نثمنه ونستعمله 
بذكاء وفطنة لخوض معركة أخرى ال تقل أهمية 
من سابقاتها، أال وهي معركة الحفاظ على هويتنا 

وإثبات الذات في عالم مضطرب"، مضيفا أن 
"معركة تحرير األرض، ورغم كونها معركة قاسية 
وضارية، كان وقودها الماليين من الشهداء، إال أن 
معركة اليوم المتمثلة في تحرير العقول من مخاطر 

االستالب الفكري ومخططات ضرب مقومات 
الهوية الوطنية، أشـق وأصعب".

وأضاف الفريق أول أن هذا النوع من المعارك 
صعب، كون العدو يستعمل أساليب خفية وخبيثة 

تستهدف شل إرادة الشعوب وإدامة عوامل تخلفها، 
لتسهل السيطرة عليها وتتواصل عملية نهب ثرواتها 

ومقدراتها، وهو ما يستدعي إدراك خلفيات هذه 
المعارك وأبعادها، وتحديد أساليبها وأدواتها، قصد 

اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمواجهتها".
وتابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "نعم 

أول هي معركة صعبة ألن العدو فيها غير ظاهر، 
ويستعمل أساليب خفية وخبيثة تستهدف شل إرادة 

الشعوب وإدامة عوامل تخلفها، لتسهل السيطرة 
عليها وتتواصل عملية نهب ثرواتها ومقدراتها، 

وذلك تحت ذرائع وشعارات زائفة، ومستفيدا من 
التطورات الهائلة، التي تشهدها تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال، التي تالشت معها كل الحدود بين الدول، 
وتغيّر معها مفهوم األمن والدفاع الوطني" وأضاف 

"معركة نعلم أنها صعبة لكنها ليست مستحيلة، إذا ما 

أدركنا خلفياتها وأبعادها، وحددنا أساليبها وأدواتها، 
وقمنا باتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمواجهتها 

وإفشال مراميها الدنيئة."
الفريق أول أكد أيضا أن إدارة الدفاع الوطني تتطلب 

تبني إستراتيجية شاملة، من أجل تحقيق األهداف 
الوطنية وحماية مصالح بلدنا الحيوية واإلستراتيجية، 

السيما من خالل إشراك النخب الوطنية، القادرة 
على اإلسهام في تفعيل هذه المقاربة، حيث قال  

"فدفاعنا الوطني بمفهومه الموسع يختم الفريق أول 
، تتطلب إدارته، تبني إستراتيجية شاملة، تُعنى 

ببناء وتنسيق استخدام كل القدرات العسكرية وغير 
العسكرية لألمة، من أجل تحقيق األهداف الوطنية 

وحماية مصالح بلدنا الحيوية واالستراتيجية.
وأكد أن "هذه المقاربة الشاملة يتطلب إعمالها 

إشراك النخب الوطنية، القادرة على اإلسهام في 
تفعيل هذه المقاربة، السيما من خالل، أوال، رصد 

جميع المضامين المسمومة، اإلعالمية والثقافية 
والفكرية، التي تستهدف هويتنا الوطنية وانسجامنا 

االجتماعي والشعبي، وثانيا، اقتراح التدابير 
المضادة التي يجب القيام بها لمواجهة هذه الحمالت 
المكثفة التي تتعرض لها بالدنا، على جميع الجبهات 

واألصعدة، السيما على الصعيد التربوي، الذي 
أوكلت له مهمة تحضير وتسليح مواردنا البشرية 

الناشئة والشابة لخوض غمار معارك الغد والحفاظ 
على الموروث الثقافي والحضاري ألسالفنا 

الميامين".

تم, أمس، بالجزائر العاصمة, تسليم 384 مركبة من شاحنات وحافالت النقل من 
إنتاج وطني من عالمتي المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية "أس أن في إي" 

و"مرسيدس بنز", مخصصة لنقل االفراد والبضائع, لفائدة المديرية المركزية للعتاد 
لوزارة الدفاع الوطني وإدارات ومؤسسات عمومية وكذا شركات خاصة.

وتم تسليم هذه المركبات والشاحنات, المتمثلة في 117 عربة من عالمة "أس أن في 
إي" و 267 من عالمة "مرسيدس-بنز", بمقر الشركة الجزائرية لصناعة الوزن 

الثقيل ذات العالمة مرسديس-بنز بالرويبة )الجزائر العاصمة(, والمصنعة من طرف 
مؤسسة تطوير صناعة السيارات بالناحية العسكرية الثانية, تحت إشراف مديرية 

الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.
وتأتي هذه العملية الجديدة تكملة لعمليات تسليم سابقة لعربات متعددة المهام والتي 

تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها بمنتجات ذات جودة ونوعية 
بمواصفات عالمية مع االحترام الصارم لآلجال المحددة للتسليم.وخالل مراسم 
التوقيع على شهادات استالم المركبات, أوضح ممثل المديرية المركزية للعتاد 

بوزارة الدفاع الوطني, العقيد محمد طارق شيبوب, أن عملية اقتناء هذه الشاحنات 
تأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد 

شنقريحة", موضحا انه على غرار العمليات السابقة, تستلم المديرية المركزية للعتاد 
ممثلة لوزارة الدفاع الوطني, خالل هاته العملية, حصة متكونة من 203 عربة 
متعددة المهام، قصد تعزيز القدرات العملياتية و اللوجستية لمختلف وحدات قوام 

المعركة".
من جهته, أوضح مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات لوالية الجزائر, أحمد 

بوأحمد, أن العربات المستلمة من طرف هيئته "مخصصة للتكفل بالخدمة العمومية 
في مجال النظافة وجمع النفايات المنزلية"، مضيفا انه تم التركيز في الصفقتين 

المبرمتين مع مؤسسة تطوير صناعة السيارات )التي توجد تحت وصايتها عالمة 

-أس أن في إي- وشركة "ألجيريان موتورز سرفيس-مارسيدس-بنز" -أ ام اس- ام 
بي-( على هذا المجال لـ "تحسين اإلطار المعيشي للمواطن وكذا الخدمة العمومية".

وأوضح ذات المسؤول أن عملية االستالم هذه تعتبر "الحصة األولى في اطار 
الصفقتين المبرمتين مع المؤسستين والمقدر قيمتها اإلجمالية ب 12 مليار دينار, 

حيث تم استالم 81 مركبة من مختلف األصناف ستسلم للمؤسسات العمومية الوالئية 
المكلفة بنقل النفايات المنزلية".

وتم -حسبه- اختيار منتوجات هاتين المؤسستين نظرا ل "متانتها وفعاليتها" مما 
يضمن "إعطاء اضافة لوالية الجزائر من حيث التكفل بالمحيط وراحة المواطن".من 
جانبه, ثمن ممثل شركة "كوسيدار" لألشغال العمومية "مساعي المؤسستين لتطوير 
الصناعة الوطنية ومن ثم المساهمة في تجسيد المشاريع الوطنية في طور االنجاز".

في حين اعتبر المدير العام لشركة "ألجيريان موتورز سرفيس-مارسيدس-بنز" )أ ام 
اس- ام بي( المتخصصة في خدمات بيع وما بعد البيع لمركبات الصناعة العسكرية 
من العالمة األلمانية, نورالدين مسموس, أن تسليم هذه الشاحنات والعربات متعددة 

المهام "ثمرة لجهود الصناعة العسكرية التي أتت بنتائج ملموسة تترجم االستراتيجية 
المسطرة من طرف الدولة الجزائرية في سبيل تطوير النسيج االقتصادي الوطني 

وذلك تحت اشراف مديرية الصناعات العسكرية".
وفي كلمة له, أكد المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات, العقيد محمد 

بورحلة, أنه "في اطار تجسيد برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي بادرت به القيادة 
العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 

المسلحة وزير الدفاع الوطني, سجلت المؤسسة نشاطا كبيرا في مجال صناعة 
الشاحنات ذات الوزن الثقيل و الحافالت بغرض تلبية احتياجات الجيش الوطني 

الشعبي و المساهمة في ترقية االقتصادي الوطني".
ق. و
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اأ�سرف على تن�سيب اللواء حممد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية الع�سكرية الثانية، الفريق اأول �سنقريحة:

"معركتنا اليوم هي حترير العقول من خماطر اال�ستالب الفكري" 
قال رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة، اإن تاريخ ال�سعوب لي�س 

اإل �سل�سلة من املعارك املتتالية، واأن اأهم معاركنا اليوم هي معركة حترير العقول من خماطر ال�ستالب الفكري 

وخمططات �سرب مقومات الهوية الوطنية.

جميد. ذ

ك�سايل يعر�س الن�س اأمام 

اأع�ساء جمل�س الأمة وي�سرح

قانون املالية ل�سنة 2023 
يكر�س منطا جديدا 

حلوكمة املالية العمومية
عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، 
أمس، نص قانون المالية لسنة 2023 أمام 
أعضاء مجلس األمة مبرزا أهم المؤشرات 

المالية المتوقعة للسنة المقبلة ومختلف التدابير 
التي جاء بها النص.

وفي عرضه الذي قدمه خالل جلسة علنية، 
ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، 

بحضور اعضاء من الحكومة، قالكسالي، إنه 
من المنتظر أن تسجل نسبة النمو االقتصادي 

للجزائر ارتفاعا متصاعدا الى افق 2025 
مدفوعا بأداء العديد من القطاعات.وأوضح 
الوزير أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 

1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و 4ر4 
بالمائة في 2024 ثم 6ر4 بالمائة خالل سنة 
2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء 

المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 
2023 و 2025.

وأبرز في هذا االطار ان قطاع الفالحة ينتظر 
ان يسجل نموا ب 9ر6 بالمائة في 2023 

و5ر5 بالمائة في 2024 و 7ر5 في 2025 
، فيما ستنمو الصناعة ب 5ر8 بالمائة في 

2023 ثم 6ر9 و 3ر9 بالمائة في 2025.
ويرتقب ان يحقق قطاع البناء واألشغال 

العمومية نموا ب6ر5 و 9ر3 لتنتقل النسبة 
الى 5ر4 بالمائة سنة 2025.

ولفت كسالي الى ان نص القانون يكرس نمطا 
جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس 

ميزانية البرامج واألهداف، مذكرا  أن الدولة 
واصلت "برغم السياق الدولي الصعب عملية 

االنعاش االقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد 
مستدام يخلق الثروة و مناصب الشغل".

وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة 
الجهود و اإلجراءات التي اتخذت خالل السنة 
الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطنين و دعمها من خالل مراجعة 
الشبكة االستداللية لألجور و رفع منحة البطالة 
عالوة على "تعزيز برنامج االستثمار العمومي 

والخاص و تعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر 

مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دوالر 
للفترة ما بين 2023 و 2025 . و هو يتوقع 
مستوى تضخم عند1ر5 بالمائة في 2023 ثم 
5ر4 بالمائة في 2024 و 4 في 2025.أما 

بخصوص االيرادات االجمالية للميزانية للسنة 
المقبلة، فسترتفع الى 9ر7901 مليار دج بينما 

ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج 
موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 
6ر9767 مليار دج )9+ر26 بالمائة( مع 
ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 
مليار دج )7+ر2 بالمائة( مقارنة مع قانون 

المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا االساس، يضيف كسالي، سينتقل 

عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج 
)9-ر15 من الناتج الداخلي الخام( في تنبؤات 
االغالق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 

0ر5720 مليار دج خالل الفترة -2023
2025 )6-ر20 من الناتج الداخلي الخام(، 

كما سينتقل العجز االجمالي للخزينة من 
3ر4950 مليار دج )2-ر19 بالمائة من 

الناتج الداخلي الخام( حسب توقعات االغالق 
ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 

مليار دج خالل الفترة 2023-2025 
)7-ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام(.

وأوضح وزير المالية، أن كتلة األجور 
المتوقعة ستصل خالل العام الداخل الى 4629 

مليار دج و هو ما يمثل 39ر47 بالمائة 
من ميزانية التسيير فيما سينتقل األثر المالي 
للتدخل االقتصادي للدولة الى 20ر1927 

مليار دج )+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 
2022( ستتوزع بشكل خاص على المساهمة 

في الصندوق الوطني للسكن و الزيادة في 
االعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة 
و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني 

للحبوب.
ع.ط

من عالمتي "اأ�س اأن يف اإي" و"مر�سيد�س بنز"

ت�سليم 384 مركبة من �ساحنات وحافالت النقل حملية ال�سنع



بجامعة  الفالحي  الري  أستاذ  قال 
مليانة  لخميس  بونعامة"  "الجياللي 
األبحاث  إن  القادر،  عبد  مروش 
بتحسين  المتعلقة  والتقنية  العلمية 
تشمل  الحبوب  وإنتاجية  مردودية 
اختيار  غرار  على  جوانب  عدة 
وطرق  )الجينات(  البذور  أنواع 
اليوم  بحاجة  وهي  والتسميد  الري 
المدى  في  وتطبيق  تثمين  إلى 
وقت  وفي  ميداني  بشكل  المنظور 
واحد.وذكر أن المرحلة األولى من 
بدراسة  المتعلق  البحث  مشروع 
على  والمغياثية  المناخ  تأثيرات 

المسار التقني لستة أصناف من القمح الصلب بسهول خميس مليانة )والية 
بشكل  التكميلي  الفالحي  السقي  إلى  اللجوء  أكدت ضرورة  الدفلى(  عين 
منتظم.وبخصوص أصناف البذور المستعملة في إنتاج الحبوب، أكد أستاذ 
العلوم الفالحية بجامعة "عبد الحميد بن باديس لمستغانم" عثماني إبراهيم 
مردودية  تحقيق  بإمكانها  التي  األصناف  على  االعتماد  ضرورة  على 
تتجاوز 40 قنطارا في الهكتار بما في ذلك البذور المحلية المحسنة بشرط 
في  السيما  التكميلي  السقي  إلى  واللجوء  التقني  للمسار  الدقيق  التطبيق 

المناطق التي تعرف نقصا في األمطار.

ومن جهته أكد أستاذ اإلنتاج النباتي 
الجزائر  في  الزراعية  واألنماط 
بجامعة محمد بوضياف للمسيلة بن 
األبحاث  تعميق  على  رمضان  يو 
اإلنتاجية  الوحدة  حول  العلمية 
تنوع  مع  يتماشى  بما  وتطويرها 
المناطق  مختلف  وخصوصيات 
التي  القرارات  فهم  على  ويساعد 
يتخذها الفالح خالل مراحل اإلنتاج. 
مرصد  إنشاء  إلى  دعا  أن  وبعد 
وطني لالستغالل الزراعي قال ذات 
مرتبط  اإلنتاج  تطوير  إن  المتحدث 
بالتحكم في القرارات المتعلقة بخيار 

اإلنتاج الذي تعتمده كل مستثمرة فالحية.
محمد  "الشهيد  للفالحة  العليا  المدرسة  تنظمه  الذي  الملتقى  هذا  ويهدف 
األمجد بن عبد المالك" لمستغانم ويشارك فيه أساتذة من 12 جامعة وثالث 
هذا  في  المتخصصة  الوطنية  المعاهد  مختلف  من  وخبراء  عليا  مدارس 
المجال إلى دراسة مراجعة وترشيد نموذج االستهالك الجزائري للحبوب. 
الحبوب  بتخزين  تتعلق  توصيات  برفع  العلمية  التظاهرة  هذه  وتوجت 
تطوير  وأهمية  للبالد  وجنوب  شمال  في  الحبوب  وإنتاج  واستهالكها 

األصناف والبذور المحلية.

استقبل وزير الصحة, عبد الحق سايحي, سفير 
ناصر  بن  هللا  عبد  السعودية,  العربية  المملكة 
على  اللقاء  خالل  الطرفان  واتفق  البصيري, 
مواصلة العمل التنسيقي من أجل تطوير التعاون 
وترقية الشراكة الجزائرية - السعودية, حسب ما 

أفاد به, أمس, بيان للوزارة.
أمس  تم  الذي  اللقاء  أن  المصدر  ذات  وأوضح 
األحد كان فرصة للطرفين لالتفاق على "مواصلة 
العمل التنسيقي من أجل تطوير التعاون وتبادل 
 - الجزائرية  الشراكة  ترقية  بهدف  الخبرات 
السعودية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين". 

وفي هذا اإلطار أشاد الوزير ب"روابط األخوة 
عن  معربا  الشقيقين",  الشعبين  تجمع   التي 
عن  وذلك  التعاون"  ل"توسيع  قطاعه  استعداد 
في  االستثمار  "إمكانية  سيما  اقتراح  طريق 
البيان. يضيف  الصحي",  المجال  في  الجزائر 
االستثمار  قانون  تحفيزات  سايحي  أبرز  وكما 
هذا  بممارسة  قال,  كما  يسمح,  الذي  الجديد 
ميادين  ادراج  مع  واريحية  بكل ضمان  النشاط 
أهمها  التفاهم  في مذكرة  اقتراحها  يمكن  أخرى 
والوقاية.وأشاد  )الطوارئ(  اإلستعجاالت 
بالمناسبة, بالخبرة العالية التي تمتاز بها المملكة 

العربية السعودية خاصة في موسم الحج والذي 
يعتبره "نموذج متميز يحذى به", وذلك قبل أن 
يتطرق إلى أهمية الرقمنة في تسيير المؤسسات 
الصحية. وأعرب السفير السعودي من جهته عن 
استعداد وحرص حكومة بلده على المضي قدما 
الجزائري-السعودي  التعاون  تعزيز  سبيل  في 
في المجال الصحي, منوها بوجود فرص كثيرة 
دراسة  إمكانية  عن  فضال  لذلك",  ومتنوعة 

مجاالت التعاون وتجسيدها بمذكرة تفاهم.
ر.ن

اإلتحادية  رئيس  عمارنة  أمس،المسعود  كشف، 
بأن  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  الوطنية 
طاولة  على  الباحث  لألستاذ  األساسي  القانون 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وقال عمارنة في تصريح له ،على هامش الملتقى 
الوطني الموسوم "بالرقمنة في تعزيز تشاركية 
تسيير المرفق العام الجامعة الجزائرية أنموذجا" 
عبد  المحاضرات  قاعة  أمس  احتضنته  والذي 
المجيد عالهم بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة،" 
لمراجعة  المقدمة  اإلتحادية  مقترحات  بأن 
رقم  الباحث  لألستاذ  األساسي  القانون  ومناقشة 
مبنية   2008 ماي   3 في  المؤرخ   08-130
وأكد   " الموضوعية  والشمولية  المبدئية  على 
عمارنة أن المقترحات التي تقدمت بها اإلتحادية 
مختلف  في  علمية  ملتقيات  على  بناء  جاءت 
مهام  واثراء  توسيع  الجامعية،منها  المؤسسات 
األستاذ، ترشيد و تسيير المسار المهني لألستاذ 
والترقية  التربص  أهمها  تدابير  عدة  خالل  من 
اإلتحادية  ،فإن  المتحدث  ذات  .ووفق  والتقييم 
شددت في المقترحات المقدمة للوزارة الوصية 
الذي عرف جدال  على محور مدونة األسالك  

تغيير  قضية  األخيرة،خاصة  الفترة  في  واسعا 
االتحادية  ان  مؤكدا  العالي،  التعليم  أستاذ  رتبة 
في هذا المحور تمسكت باقتراح ضرورة اإلبقاء 
العالي  التعليم  استاذ  سلك  في  واحدة  رتبة  على 
والبحث العلمي،باإلضافة إلى إلغاء سلك األستاذ 
تتجه  الوزارة  وان  خاصة  برتبتين   المساعد 
على حد قوله إللغاء شهادة الماجستير في مسألة 
شهادة  على  االعتماد  ويصبح  األساتذة  توظيف 
المميز  االستاذ  درجة  تفعيل  الدكتوراه،وكذلك 

التي جمدت منذ نشأتها سنة 2008.
وبخصوص شق الحقوق المالية لالستاذ الباحث 
زيادة  على  اإلتحادية  ،حرص  عمارنة  أكد 
المنح  جميع  على  والحفاظ  األساسي  الراتب 
االساسي  القانون  في  هي  كما  والتعويضات 
نسبها  بزيادة  المطالبة  مع  الباحث  لالستاذ 
ومبالغها المالية وكذا استحداث منح وتعويضات 
جديدة على غرار منحة التميز العلمي منحة دعم 
التعويض  منحة  بعد  عن  البيداغوجية  االنشطة 
بدل االيجار نظرا للطلبات الكثيرة للسكن لصالح 

االساتذة والعمال.
حممد قرين

ع.ط
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قال اإن هدفنا �سمان امدادات �سليمة

 واأ�سا�سيات ال�سوق العاملية، عرقاب يوؤكد

توازن ال�سوق هو الهدف الأ�سمى 
لقرارات اأوبك واأوبك +

العاصمة،  بالجزائر  أمس،  عرقاب،  محمد  والمناجم،  الطاقة  وزير  أكد 
أن مسعى واستراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك و كذا تحالف 

أوبك + متواصالن لضمان توازن السوق الدولي وتوازن اساسياته.
وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش أشغال المؤتمر اإلفريقي 
األول للمؤسسات الناشئة، إن "توازن السوق هو الهدف األسمى لقرارات 
أوبك وأوبك + فدائما نسعى لهذا التوازن، كل تقاريرنا في أوبك وأوبك+ 
تدعم هذه النظرة واالستراتيجية، هدفنا ضمان امدادات سليمة وأساسيات 

السوق العالمية تكون سليمة أيضا".
وأوضح أن الغاية تتمثل في مرافقة كل التطورات االقتصادية عبر العالم 
وتوفير هذه المادة الطاقوية )النفط( للعالم، مشيرا الى أن قرار أوبك+ 
للتحالف  النفطي  االنتاج  خطة  بمواصلة  والقاضي  أمس  أول  المتخذ 
المقررة في أكتوبر الماضي جاء بعض مالحظة "بعض االختالالت في 

السوق" النفطي العالمي.
وقررنا  السوق  في  االختالالت  بعض  "الحظنا  الشأن:  هذا  في  وقال 
قرارنا  لتدعيم  أوبك  وغير  أوبك  دول  بين  المشتركة  جهودنا  مواصلة 
2023" مضيفا  سنة  نهاية  غاية  الى  الماضي وسنواصل  أكتوبر  لشهر 
أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة هذه القرارات ستجتمع في الفاتح 
فبراير 2023 لدراسة السوق العالمية للنفط حيث ستتخذ قرارات "تناسب 

المرحلة".
ع.ط

خالل الثالثي الأول من �سنة 2023

تنظيم موؤمتر حول البحث 
وال�ستك�ساف النفطي واملنجمي

 أعلنت وزارة الطاقة و المناجم، أمس، في بيان لها، عن تنظيم مؤتمر 
خالل الثالثي األول من عام 2023 من أجل اعداد خريطة طريق جديدة 
تخص مجاالت البحث واالستكشاف النفطي أو المنجمي.وجاء ذلك خالل 
تقديم, أول أمس, عرض حول األطلس الصحراوي على مستوى وزارة 
الطاقة والمناجم لشرح الرؤية الجديدة بشأن اآلثار المحتملة للتنقيب عن 
العرض  هذا  تقديم  تم  المصدر.وقد  نفس  يضيف  والمناجم,  المحروقات 
تحت عنوان "األطلس الصحراوي : تحديات النفط والمناجم" من طرف 
الدكتور عبد القادر سعد هللا, برئاسة وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, 
وبحضور إطارات من الدائرة الوزارية, يضيف نفس المصدر.وأوضحت 
الوزارة في بيانها ان الهدف من هذا العرض هو "شرح الرؤية الجديدة 
المحروقات  عن  للتنقيب  المحتملة  واآلثار  الصحراوي  األطلس  بشأن 
والمناجم"."وبعد توجيهات عرقاب, ستعقد جلسة العمل القادمة مع ممثلين 
عن سوناطراك والوكاالت )وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر, الوكالة 
الوطنية للنشاطات المنجمية, وكالة النفط, ومجمع مناجم الجزائر منال( 
لمناقشة القضايا ذات االهتمام المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء التحضير 
والهدف  البيان.  حسب   ,"2023 عام  من  االول  الثالثي  خالل  لمؤتمر 
من هذا المؤتمر هو "إعداد خارطة طريق جديدة تمس مجاالت البحث 
واالستكشاف, سواء عن النفط أو المنجمي, وكله بهدف جذب االستثمار 

الوطني واألجنبي", وفقا لذات البيان.
ع.ط

خالل لقاء توجيهي جمعه مع امل�ستفيدين

 من هذه الدورة التكوينية، بلمهدي يك�سف

اإيفاد بعثة جزائرية لتلقي تكوين
 يف ت�سيري الأوقاف بجامع الأزهر

إيفاد بعثة  الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، عن  كشف وزير الشؤون 
األئمة  لتدريب  الدولية  األوقاف  أكاديمية  إلى  إطارا   20 تضم  جزائرية 
والواعظات والمدربين، التابعة لجامع األزهر بمصر، وذلك لتلقي تكوينا 

في مجال تسيير األوقاف.
الدورة  من  المستفيدين  مع  جمعه  توجيهي  لقاء  خالل  الوزير  أوضح 
التكوينية أن "الهدف من تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار 
تجسيد التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر, يتمثل في تعزيز المعارف 
للسلطات  بمثابة مرافق  لتكون  الخبرة في مجال تسيير األوقاف  وتبادل 
العمومية من أجل المساهمة في التنمية الوطنية السيما من خالل توفير 
مناصب شغل".وبعد أن أشار إلى المساعي الرامية إلى "تعزيز المنظومة 
القانونية المتعلقة باألوقاف لجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال 
تسييرها", أبرز السيد بلمهدي المكانة التي يوليها القطاع إلى "التكوين 
المتواصل" لمنتسبيه على اختالف مناصبهم ومسؤولياتهم وذلك من أجل 

رفع مستوى األداء وكذا الخدمات التي تقدمها الوزارة.
و بالمناسبة, قدم الوزير جملة من التوجيهات ألعضاء هذه البعثة التي 
ستستفيد من تكوين يدوم 15 يوما, تمحورت حول ضرورة انتهاز فرصة 
مجال  في  الناجحة  التجارب  والبحث عن  المعارف  لصقل  التكوين  هذا 
تسيير األوقاف مع مراعاة المرجعية الوطنية الدينية التي تعد --كما قال-- 

"ركيزة في تسيير هذه المنظمومة".
أن  اللقاء  الوزير في تصريح صحفي عقب هذا  أكد  أخرى,  ومن جهة 
قطاعه "عازم" على إعادة تنشيط حركية التكوين بالخارج, حيث سيتم 
التفاقيات  تطبيقا  وذلك  أخرى,  جزائرية  بعثات  "إيفاد  قوله-  حد  -على 

التعاون التي وقعتها الجزائر مع عدة دول على غرار تونس واألردن".
ر.ن

تنظيم امللتقى الوطني الأول حول احلبوب 

يف اجلزائربني الواقع والتحديات

"�سرورة اعتماد مقاربات علمية وتقنية 
جديدة لتح�سني مردودية احلبوب"

lخرباء يف جمال الفالحة يطالبون باإن�ساء مر�سد وطني لال�ستغالل الزراعي

اأكد م�ساركون يف امللتقى الوطني الأول حول "احلبوب يف اجلزائر، الواقع والتحديات" املنظم اأم�س 

مب�ستغامن على �سرورة اعتماد مقاربات علمية وتقنية جديدة لتح�سني مردودية احلبوب 

ورفع الإنتاج الوطني وتقلي�س فاتورة الواردات ل�سيما من القمح اللني.

تطوير التعاون وتبادل اخلربات بني البلدين

تن�سيق جزائري �سعودي لرتقية ال�سراكة يف جمال ال�سحة

قال اأن الإحتادية �سددت يف املقرتحات على مدونة الأ�سالك   

عمارنة يك�سف: القانون الأ�سا�سي 
لالأ�ستاذ الباحث على طاولة الوزارة

وزير الإت�سال ي�ستقبل

 ال�سفري الرو�سي باجلزائر 

ت�سجيع التعاون بني 
املوؤ�س�سات الإعالمية 
اجلزائرية والرو�سية

محمد  اإلتصال  وزير  أمس  استقبل 
بوسليماني، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، 
بمقر  جرى  لقاء  في   ، شوفايف  فاليريان 
العالقات  واقع  الطرفان  الوزارة.واستعرض 
خاصة  وروسيا  الجزائر  تربط  التي  الثنائية 
في مجال اإلعالم واإلتصال وسبل الرقي بها 
أكثر من خالل تشجيع التعاون والتبادل بين 

المؤسسات اإلعالمية للبلدين.
على  اإلتصال  وزير  أكد  السياق،  هذا  وفي 
تعزيز التعاون اإلعالمي الثنائي بين البلدين، 
تتوافق  المجال،  في  جديدة  ديناميكية  بخلق 
وتجسيدا  الراهنة.  السياسية  والتحوالت 
لإلرادة المشتركة بين البلدين، اتفق الجانبان 
في  للتعاون  اتفاق  مشروع  اعداد  على 
بتبادل  سيسمح  ما  واإلتصال  اإلعالم  مجال 
وروسيا.  الجزائر  بين  والخبرات  التجارب 
عن  الروسي  السفير  عبر  اللقاء،  ختام  وفي 
شكره للجزائر على كل المجهودات المبذولة 

والداعمة للتعاون اإلعالمي بين البلدين.
ع.ط



وحسب ما رصدناه من خالل مواقع االنترنت 
للديوان  الرسمي  الموقع  وكذا  المتخصصة 
العروض  فأن  للسياحة  الجزائري  الوطني 
السنة  نهاية  بعطلة  تتعلق  الفترة  هذه  السياحية 
وتحديد  الداخلية  الوجهة  على  أساسا  وترتكز 
التي  األماكن  أهم  ومن  الجزائري  الجنوب 
تقوم الوكاالت السياحية حاليا بعرضها منطقة 
وحتى  وتمنراست  جانيت  تاغيت،  تيميمون 
الوكاالت ضمن  وتنظم هذه  بسكرة وغرداية  
مسارها السياحي برامج ثرية ومتنوعة إلقامة 
احتفاالت نهاية السنة خاصة وأن موسم السياحة 
الصحراوية يعد في بدايته وقد سخرت السلطات 
كافة  الجنوب  واليات  في  والمحلية  العمومية 
اإلمكانيات والتسهيالت الستقبال السياح سواء 

أجانب او محليين في أحسن الظروف.
خيارات وا�سعة للإقامة

وبشأن تفاصيل العروض التي أطلقتها الوكاالت 
الخيارات  من  العديد  تضمنت  فقد  السياحية 
خاصة بالنسبة لإلقامة ففي وقت هناك وكاالت 

في  ومنتجعات  فنادق  مع  تعاقدت  سياحية 
هناك  السياح،  استقبال  أجل  من  الجنوب 
مهيأة  وفيالت  منازل  تقترح  أخري  وكاالت 
ومجهزة تقوم بتأجيرها للسياح، إّما عن طريق 
اإلعالنات أو عن طريق التعاقد مع الوكاالت 
بينما  الجنوب  مناطق  في  والسياحية  العقارية 
في  اإلقامة  اختارت  من  اخري  وكاالت  هناك 
وليس  الكثبية  والرمال  الصحاري  وسط  خيم 
تلقي  باتت  "سفاري"  رحالت  في  الفنادق  في 
رواجا كبيرا بين الجزائريين المهتمين بالسياحة 
على مدار السنة خاصة وان عدد من واليات 
الجنوب ال تتوفر على عدد كاف من الفنادق، 
التخييم و ال يقتصر  السياح يفضلون  و أغلب 
األمر على الشباب فقط، فحتى العائالت باتت 

تفضل هذا النوع من اإلقامة.
اأ�سعار مرتفعة

ارتفاع  هو   السنة  هذه  لالنتباه  المثير  لكن 
تكاليف عطلة نهاية السنة والوجهة المحلية رغم 
كل التسهيالت التي أقرتها السلطات العمومية 

التواصل  مواقع  عبر  عليه  إطلعنا  ما  فحسب 
االجتماعي واالعالنات التي تنشرها الوكاالت 
فأن  المتخصصة  االنترنت  بمواقع  السياحية 
تكلفة قضاء 3 أيام بمنطقة تاغيت تكلف حوالي 
ماليين  لـ7  تصل  وقد  الواحد  للفرد  ماليين   4
للفرد الواحد فقط من أجل  قضاء 3 أيام بينما 
تترفع األسعار حسب مدة الرحلة، مكان اإلقامة 
والمزايا األخرى، و أرجع أصحاب الوكاالت 
أبرزها غالء  تداخل عدة عوامل،  إلى  السبب 
الفنادق، وحتى غالء الوقود فرحالت السفاري 
تتطلب كميات كبيرة من الوقود وهو ما يعني 

دفع مبالغ إضافية.
 برنامج خا�ص للديوان 

اجلزائري لل�سياحة

الجزائري  الوطني  الديوان  أطلق  جهته  من 
السنة  نهاية  بعطلة  تتعلق  عروضا  للسياحة 
الديوان  يعرض  حيث  المقبلة  الشتاء  وعطلة 
من  العديد  باألنترنت  الرسمي  موقعه  عبر 
الوجهات ويقدم عروض جديدة ومزايا  تتوافق 
رحالت  الديوان  ويوفر  الزبائن،  ومتطلبات 
سياحية قصيرة المدى لزيارة مختلف الحظائر 
الوطنية مثل تيكجدة، تيبازة، شرشال وغيرها 
المتعلقة  العروض  مختلف  إلى  باإلضافة 
بالمناطق الصحراوية نزوال عند رغبة الزبائن. 
وتم تخصيص عروض رحالت قصيرة المدى 
األسبوع  عطلة  بأيام  خاصة  الصحراء  إلى 
جانت،  من  كل  الى  أيام   3 الى  يومين  من 
غرداية، تمنراست، بسكرة، تيميمون وغيرها، 
الديوان  يعرضها  التي  األسعار  أن  والمالحظ 
مناسبة  تعتبر  للسياحة  الجزائري  الوطني 
أكثر وأقل تكلفة مقارنة بما تعرضه الوكاالت 
يرفع  أن  المتوقع  من  وهو  الخاصة  السياحية 

االقبال على هذه العروض.

كشف وزير النقل، كمال بلجود، أمس أن قطاعه يعمل على العودة إلى 
معدل الرحالت للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل جائحة كوفيد-19 مع 

تكثيف رحالت العمرة والرحالت الجوية ذات الطابع السياحي.
الشرفية لمطار فرحات  بالقاعة  الوزير في تصريح للصحافة  وأوضح 
عباس و ذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى والية جيجل رفقة وزير 
األشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه تقرر 
فتح خط جوي جديد يربط جيجل بمرسيليا )فرنسا( بدءا من شهر مارس 

المقبل  على أن يتم فتح خطوط أخرى تجاه باريس الحقا.
 وأضاف الوزير أنه ونظرا لعديد الطلبات المودعة لدى مصالحه من 
سيكون  الخط  هذا  فإن  المحلية،  السلطات  وكذا  البرلمان  نواب  طرف 
بمعدل رحلتين اسبوعيا وذلك ><بدءا من شهر مارس من السنة المقبلة 

)2023(’’.

وأضاف بلجود أن هذا اإلجراء من شأنه إعادة تفعيل نشاط مطار فرحات 
عباس على المستوى الدولي على أن يتم فتح خطوط أخرى تجاه باريس 
الحقا. كما أفاد بلجود بأن تفعيل مخطط الرحالت الجوية يأتي ><تنفيذا 
كل  تفعيل  إلى  الهادفة  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  لتعليمات 
الداخلية، فضال عن  الرحالت  تدعيم  الداخلية<< من خالل  المطارات 
تدعيم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة وكذا 

فتح االستثمار في هذا المجال أمام الخواص.
وأبرز بلجود في هذا السياق أن مطار فرحات عباس سيتعزز برحلتين 
جانفي  شهر  من  بجيجل ><بدءا  العاصمة  الجزائر  تربطان  إضافيتين 
بين  أسبوعيا  رحالت  تسع  إلى  الرحالت  عدد  بذلك  ليرتفع   ،"2023

جيجل والجزائر العاصمة.
�ص.زمو�ص

أكد مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد 
المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة  نور 
مكلفة  أعمال  حاضنة   52 استحداث  عن  واضح  الدين 
بمتابعة المشاريع إلى جانب أكثر من 40 حاضنة  على 
اتفاقية  إطار  في  اإلنجاز  طور  في  الجامعات  مستوى 
التعاون بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 
والمؤسسات المصغرة  ووزارة التعليم العالي مضيفا أنه 
يمكن بلوغ 100 حاضنة أعمال عبر الوطن ، معتبرا 
أن هذا العدد يبقي غير كافي.وأضاف نور الدين واضح 
على أمواج اإلذاعة الوطنية امس أن قانون المالية الجديد  

الناشئة  للمؤسسات   مهمة  بتحفيزات  سيأتي   2023
والمستثمرين  في البحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار 
في  كير  أثر  لها  سيكون  الجزائرية  الجامعة  أن  مشيرا 
اقحامها  مساعي  ظل  في  االقتصادي  واإلقالع  التنمية 
اإلفريقي  المؤتمر  االقتصادية.وبخصوص  الدورة  في 
واضح  قال  الجزائر  تحتضنه  الذي  الناشئة  للمؤسسات 
أنه حدث اقتصادي كبير يمكن  من االحتكاك واإلنفتاح 
على األنظمة البيئية اإلفريقية المتطورة حيث ستشهد هذه 
التظاهرة حضور أكبر المؤسسات التكنولوجية وخبراء 
ورجال األعمال وكذا صناديق استثمارية كبيرة. وقال 

بعدا سياسيا  المؤتمر يكتسي  الدين واضح إن هذا  نور 
كونه سيجمع ألول مرة وزراء القارة االفريقية المعنيين 
مكان  في  الناشئة  والمؤسسات  والتكنولوجيا  باالبتكار 
هذه  من  الدروس  كل  استيعاب  "سنحاول  ولهذا  واحد 
نفس  في  لنتجه  المتطورة  خاصة  االفريقية  األنظمة 
االتجاه انطالقا من نفس المشاكل  والنسيج االقتصادي 
الواحد الذي يميز القارة السمراء" يضيف ذات المتحدث. 
الجزائري  البيئي  النظام  "إن   قال واضح  السياق  وفي 
في المؤسسات الناشئة فتي ويعود لسنتين  فقط  ولذلك 
نسعى من خالل تنظيم هذا المؤتمر االستفادة من خبرات 

حيث  المجال"  هذا  في  المتطورة  اإلفريقية  المؤسسات 
االحتكاك  الحاضرة من  الجزائرية  المؤسسات  ستتمكن 
أوسع  فكرة  لديها  تكون  حتى  اإلفريقية  المؤسسات  مع 
عن السوق اإلفريقية. كما ستكون  هذه التظاهرة التي 
وأصحاب  ومبتكرين  جامعيين  خبراء  حضور  تعرف 
لخلق  فرصة  االستثمارية  والصناديق  األموال  رؤوس 
تعاون تكنولوجي  وتعاون في الجانب التمويلي لتبادل 
الخبرات واالستفادة من التحفيزات للولوج إلى رؤوس 

األموال األجنبية.
�ص.زمو�ص
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وكالت تتناف�ص يف الربامج، العرو�ص والأ�سعار

"نهاية ال�سنة" تنع�ش 
مو�سم ال�سياحة ال�سحراوية

اأطلقت العديد من الوكالت ال�سياحية منذ فرتة عرو�ص تتعلق بال�سياحة ال�سحراوية واحتفالت نهاية ال�سنة 

امليالدية  ويتعلق الأمر بربامج �سياحية متتد من 3 اأيام حتي اأ�سبوع نحو اجلنوب الكبري على غرار تاغيت وجانت 

وب�سكرة حيث تراهن هذه الوكالت على الوجهة الداخلية من اأجل انعا�ص القبال واإجناح مو�سم ال�سياحة ال�سحراوية  

غري اأن الأ�سعار تبقي ككل �سنة مع�سلة حقيقية.

�ص.زمو�ص

بح�سور كبار ال�سخ�سيات الوطنية 

وعدد غفري من املواطنني 

جثمان �سعيد �سيبان يوارى الرثى 
مبقربة �شيدي لعمر ال�شريف بال�شرفة

الدكتور سعيد شيبان,  األسبق,  الدينية  الشؤون  الثرى جثمان وزير  ووري 
أمس، بمقبرة سيدي لعمر الشريف بالشرفة بوالية البويرة.

المجاهدين و ذوي  الفقيد سعيد شيبان, وزير  تشييع جنازة  وحضر مراسم 
الحقوق, العيد ربيقة, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف باالرشيف الوطني 
الشيخ محمد  المجيد شيخي, و عميد جامع الجزائر  الوطنية, عبد  والذاكرة 
المأمون القاسمي الحسني و جمع من المواطنين من بينهم مجاهدين وشيوخ 
الحقوق,  وذوي  المجاهدين  وزير  قال  تأبينية,  كلمة  المنطقة. وفي  وأعيان 
أن الفقيد "رجل من طينة الرجال األوفياء المخلصين لالمة والوطن, كرس 

حياته مناضال للقضية الوطنية منذ نعومة أظافره".
احضان  في  نشأ  الذي  و  اليوم  نودعه  الذي  العظيم  الرجل  "هذا  وأضاف 
المدرسة العريقة للوطنية +الكشافة االسالمية الجزائرية+ )...( كان مناضال 
صلبا في الحركة الوطنية و مجاهدا فذا من الرعيل االول للطلبة الذين التحقوا 
بصفوف الثورة التحريرية, مؤمنا بقدسيتها, فاخلص لها قلبا و قالبا, سباقا إلى 
حمل شعلة نوفمبر الوقادة".وخلص الى القول أن الشيخ سعيد شيبان "خدم 
"صيتا  له  كان  و  العصرية"  العلوم  شتى  تستوعب  برؤية  اإلسالمي  الفكر 
طيبا نفتخر به جميعا".وقد انتقل الفقيد إلى رحمة هللا أمس األحد عن عمر 
ناهز ال97 عاما، إثر مرض عضال.والفقيد من مواليد منطقة الشرفة بوالية 
بين  الدينية  الشؤون  تقلد منصب وزير  قد  1925, و  أفريل   2 يوم  البويرة 
1989 و1991 , كما كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التي ترأسها شقيقه المرحوم عبد الرحمان شيبان.وشارك المرحوم, بصفته 
الطب رفقة  لتاريخ  الجزائرية  الجمعية  تأسيس  العيون, في  أستاذا في طب 
الطبي  المعجم  إعداد  في  إسهامه  الى  باإلضافة  عروة،  أحمد  البروفيسور 
الموحد.وقد تقدم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتعازيه الخالصة إلى 
عائلة المجاهد والوزير األسبق, مستذكرا نضال الفقيد في الحركة الوطنية 

ومكارمه التي استحق بها التقدير واالحترام.
ر.ن

نحو متكني اجلزائريني من الولوج 

اإليها بدون ملف طبي ورقي، رحال:

خارطة طريق يف الأفق ملتابعة اآليات 
التكفل باملر�شى يف امل�شت�شفيات

خارطة  وزارة  على وضع  تعمل  الوزارة  أن  الصحة  بوزارة  مسؤول  أكد 
والمتوسط  القصير  المدى  على  تقييمها  سيتم  احترامها  من  البد  طريق 
والطويل من ناحية اإلستقبال ومن ناحية الحالة اإلجتماعية  للمريض داخل 

المستشفيات.
وقال البروفيسور إلياس رحال أن وزارة الصحة تعمل على مشروع رقمنة 
القطاع لتمكين كل  مواطن جزائري من الولوج بكل أريحية إلى المؤسسات 
وملف  خاص  برقم صحي  وتعويضه  ورقي  طبي  ملف  بدون  اإلستشفائية 
العام  المدير  وأبرز  الصحية ،  حالته  تفاصيل  كل  يحمل  إلكتروني  صحي 
للهياكل الصحية بوزارة الصحة لدى استضافته  في برنامج "فوروم األولى 
للقناة اإلذاعية األولى أمس اإلثنين تحديات المنظومة الصحية واإلهتمام   "
الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحساس حيث خصصت له أكثر من 7 

بالمائة من الناتج المحلي الخام. 
وأوضح  المتحدث ذاته أبرز المحاور التي وضعتها وزارة الصحة ضمن  
المخطط الصحي للتكفل بالمرضى "يتكون من 7 محاور من أهمها  تسهيل 
الولوج  للمؤسسات الصحية والتحدي الكبير الذي تواجهه اآلن وزارة الصحة 

هو مسح االختالالت والفوارق بين مناطق الوطن«.  
ولدى تطرقه إلى المشاريع المسطرة في القطاع أشار رحال إلى مستشفى 
ورقلة بسعة 400 سرير  والذي سيكون بمعايير دولية باإلضافة إلى إنشاء 
والثالثة  الثانية  الدرجة  من  المتخصصة  لإلستعجاالت  صحية  مؤسسات 
متخصصة  جامعية  استشفائية  لمؤسسة  الصحة  وزير  تدشين  غرار  على 
في اإلستعجاالت بوالية عنابة "البوني "بمعايير دولية وبتجهيزات متطورة 
وسيكون هذا المستشفى حسبه نموذجا للرقمنة. كما أكد المتحدث أن الجزائر 
تمتلك أكثر من 273 مؤسسة جوارية  تحوي أكثر من 1750 عيادة متعددة 
الخدمات مبرزا في السياق ذاته أن وزارة الصحة وضعت خارطة طريق 
البد من احترامها وسيتم تقييمها على المدى القصير والمتوسط والطويل من 
ناحية اإلستقبال ومن ناحية الحالة اإلجتماعية  للمريض داخل المستشفيات.
حياة سرتاح

مع تكثيف رحالت ال�سياحة  والعمرة، وزير النقل بلجود يعلن:

العودة ملعدل الرحالت اجلوية ملا قبل اجلائحة
lخط جوي جديد يربط مطار فرحات عبا�س مبر�شيليا مار�س املقبل

رغم اأن العدد اعتربه غري كاف بالنظر للحاجة القت�سادية امللحة، وا�سح:

نحو بلوغ 100 حا�شنة اأعمال عرب الوطن قريبا



األول  أمس  بلعباس   سيدي  والية  استحضرت 
القادر  عبد  البطل  الستشهاد   66 الـ  الذكرى 
بومليك، وذلك بحضور السلطات المحلية المدنية 

والعسكرية واألسرة الثورية.
و تم في إطار هذه الفعاليات التي احتضنها متحف 
المجاهد لسيدي بلعباس تنظيم ندوة تاريخية حول 
دور العمل الفدائي إبان الثورة التحريرية المجيدة 
بمنطقة سيدي بلعباس وهذا بمشاركة باحثين في 
بالمناسبة  المسطر  البرنامج  تضمن  و  التاريخ. 
من طرف متحف المجاهد بالتعاون مع تنسيقية 
أبناء الشهداء وتحت إشراف والي الوالية وبلدية 
حول  تاريخي  معرض  تنظيم  بلعباس  سيدي 
متحف  مدير  تطرق  و  أرملته.  وتكريم  الشهيد 

بداية  عن  مداخلته  في  قويدر  عباس  المجاهد، 
العمل الثوري بمنطقة سيدي بلعباس و صعوبته 
نتيجة نقص األسلحة والتشديد األمني للمستعمر 
الفرنسي فضال عن عمليات التصفية التي تمت 
مجموعة  اعتقال  الى  أدت  والتي  الثورة  لقمع 
شهيد المقصلة عبد القادر بومليك. و من جهته، 
عبد  الشهيد  مسيرة  أحمد،  حسان  األستاذ  تناول 
بدوار   ،1926 سنة  ولد  الذي  بومليك  القادر 
بلعباس(،  )والية سيدي  بلعربي  ببلدية  المحاديد 
أن  قبل  االبتدائية  للمدرسة  ولوجه  و  ونشأته 
الظروف  بسبب  الدراسة  عن  للتوقف  يضطر 
االجتماعية الصعبة. و أشار الى أن عبد القادر 
للمجاهدين  األول  الرعيل  من  كان  بومليك، 

وشكل مجموعة فدائية نفذت عمليات ضد جيش 
المستعمر الفرنسي إلى غاية أن تم الكشف عنها 
وإلقاء القبض على أغلب عناصرها بتاريخ 24 
ليحاكموا  السجن  في  بهم  وزج   1955 نوفمبر 
قد  و   .1956 مايو   25 يوم  في محكمة وهران 
بومليك حكما  القادر  الشهيد عبد  صدر في حق 
ب 20 سنة سجنا وبقية المجموعة بين 5 سنوات 
للقاضي  الشهيد  قال  وحينها  سجنا.  سنة  و15 
"هل تتصور أنكم ستبقون 20 سنة في الجزائر. 
حقه  في  الحكم وصدر  المستعمر  استأنف  قد  و 
حكما باإلعدام ونفذ يوم 4 ديسمبر 1956، وفق 

األستاذ حسان أحمد.
�ش.زمو�ش/واج

باتنة: 

و�صع حد ل�صبكة اإجرامية متتهن الن�صب 
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي

اإلطاحة  من  )باتنة-جنوب(  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  تمكن 
بشبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني وتمتهن النصب عبر مواقع 
التواصل االجتماعي >فايسبوك< من خالل تكوين جمعية أشرار وإخفاء 
أشياء مسروقة.و حسب ما جاء أمس األول في بيان للمجموعة اإلقليمية 
لذات السلك النظامي تضم هذه الشبكة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 
20 و 38 سنة، حيث تم توقيف 6 أشخاص منهم ، فيما ال يزال اثنان في 
من  ينحدرون  مواطنون  قدمها  بعد شكاوي  العملية  و جاءت  فرار.  حالة 
عدة واليات من الوطن بخصوص تعرضهم للنصب عبر مواقع التواصل 
لبيع  استدراجهم من خالل صفقات وهمية  يتم  االجتماعي ><فايسبوك"، 
أجهزة كهرومنزلية لسلب أموالهم، وفقا لنفس المصدر. و قد مكن العمل 
بجميع التقنيات وأساليب التحري من حجز مركبتين استعملتا في الجريمة 
النصب،  طرق  عن  للبيع  معدة  كانت  منزلية  كهرو  أجهزة  واسترجاع 
يضيف نفس المصدر. و قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا، كما جرى توضيحه.
سارة.ز/واج

تب�سة:

 اإدانة �صخ�ص بع�صر
 �صنوات �صجنا ب�صبب امل�صاربة 

أدانت محكمة تبسة شخصا بعشر )10( سنوات حبسا نافذة وغرامة 
غذائية  بمواد  المشروعة  غير  المضاربة  في  تورطه  بسبب  مالية 
بيان صادر عن  في  األول  أمس  ما جاء  االستهالك، حسب  واسعة 

ذات المحكمة.
و أفاد البيان أنه وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة بالمواد 
الغذائية ذات اإلستهالك الواسع وعمال بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من 
قانون اإلجراءات الجزائية، تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات 
 )10( بعشر  بمعاقبته  يقضي  حكم  حقه  في  صدر  الفوري،  المثول 
خلص  و  بضاعته.  مصادرة  مع  مالية  وغرامة  نافذا  حبسا  سنوات 
ذات البيان إلى أن الجهات القضائية تسهر على مكافحة كل أشكال 
المضاربة غير المشروعة وفقا ألحكام القانون رقم 21/15 الصادر 
في 28 ديسمبر 2022 و الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة 
على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا وعقوبة 

السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
�ش.ز

غرداية : 

حجز كمية معتربة من اللحوم البي�صاء 
الفا�صدة

الساعات  خالل  غرداية  والية  بإقليم  المختصة  األمن  مصالح  حجزت 
القليلة الماضية 32.20 قنطارا من اللحوم البيضاء و 120 كلغ من أحشاء 
الدجاج غير صالحة لالستهالك.وحسب بيان إعالمي لذات المصالح أمس 
اإلثنين فإن فرقة حماية البيئة والعمران التابعة ألمن والية غرداية، نفذت 
العملية إثر توقيف شاحنة كانت تحمل هذه البضاعة "الجد حساسة" في 
كما  التبريد،  النظافة وسلسلة  احترام شروط  ظروف غير صحية ودون 
إبالغ  البيان.وفور  أوضح  كما  الغذائية،  المادة  بهذه  ديدان  انتشار  لوحظ 
النظافة،  للتجارة ومكتب  البيطرية  أعوان مصالح  األمنية  المصالح  ذات 
أنها غير صالحة  البيضاء  اللحوم  الكمية من  هذه  بعد فحص  تبين  حيث 
مثلما أضاف  المواطنين،  البشري وتشكل خطرا على صحة  لالستهالك 
المصدر ذاته. وتأتي هذه العملية في إطار حماية المستهلك ومكافحة نشاط 
المضاربة، وكذا متابعة تموين األسواق المحلية ومراقبة الجودة وتوفير 

المواد الغذائية، مثلما أشير إليه.
الذين قدموا أمام  التحريات األمنية على توقيف ثالثة أشخاص  وأسفرت 
الجهات القضائية بتهمة اإلضرار "بصحة المستهلك واالحتيال والنصب 
وعدم االمتثال لشروط النظافة و سلسة التبريد"، حسب المصدر ذاته. وقد 
أدين موقوفان بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، في حين استفاد شخص 

آخر بالبراءة، وفق ذات البيان األمني.
حياة �سرتاح

خالل نهاية الأ�ضبوع املا�ضي

اإرهاب الطرقات يح�صد اأرواح
 4 اأ�صخا�ص باملناطق احل�صرية

90 حادث مرور جسماني على مستوى  الوطني،  سجلت مصالح األمن 
األسبوع(،  )نهاية   2022 ديسمبر  و03   02 يومي  الحضرية،  المناطق 
أسفر عنه وفاة 04 أشخاص وجرح 105 آخرين.وتشير المعطيات التي 
بيان  في  اإلثنين  أمس  الوطني  لألمن  المختصة  المصالح  عنها  كشفت 
إعالمي صدر عنها أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة األولى إلى 
العنصر البشري.وفي هذا اإلطار، جددت المديرية العامة لألمن الوطني 
دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة 
والحذر أثناء السياقة، كما أكدت أنها تضع تحت تصرف المواطنين الرقم 

األخضر 1548  وخط النجدة 17، لتلقي البالغات 24 سا/24 سا.
حياة �سرتاح

ح�ضب بيان ملديرية الأ�ضغال العمومية بالولية

غلق طريقني ببومردا�ص
اإلثنين،  أمس  يوم  بومرداس  لوالية  العمومية  األشغال  مديرية  أعلمت 
مستعملي طريق اللوز على مستوى المحورين CRF و الدهوس أنه سيتم 
برمجة غلق الطريق.وأوضح منشور المديرية على صفحتها الرسمية على 
"الفايسبوك"، أنه سيتم غلق الطرق اليوم الثالثاء  من الساعة 08 صباحا 
  CRFإلي غاية انتهاء األشغال في نفس اليوم علي مستوي محور الدوران
في اتجاه الثنية.ويوم األربعاء الموافق من الساعة 08 صباحا إلي غاية 
انتهاء األشغال في نفس اليوم  علي مستوي محور الدوران الدهوس في 

اتجاه بومرداسCRF، يضيف المصدر.
حياة �سرتاح
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�ش. ز/ واأج

لمدينة علي  الحضري  التسيير  أمس مدير مؤسسة  أكد   الصدد  وفي هذا 
المؤسسة أحصت ما مجموعه  منجلي، مهدي هني لواج أن مصالح هذه 
علي  لمدينة  السكنية  األحياء  مختلف  عبر  أقيمت  إشهارية  الفتة   4.055
منجلي بطريقة عشوائية وغير مرخصة، مشيرا أنه قد تم مؤخرا إزالة 350 
لوحة إشهارية غير خاضعة للتراخيص القانونية و ذلك في إطار تجسيد 
الكهربائية  األعمدة  وتعتبر  الخالق صيودة.  عبد  قسنطينة،  والي  تعليمات 
من بين األماكن التي تتواجد فيها بكثرة هذه الالفتات وذلك عبر الشوارع 
الرئيسية على وجه الخصوص أو مفترقات الطرقات، حيث أكدت مصالح 
التسيير الحضري لمدينة علي منجلي أن من هذه الالفتات تعود  مؤسسة 
ألصحاب عيادات و ألطباء و مكاتب محامين و صيادلة أو حتى محالت 
اللوحات  هذه  فإن  المصدر،  لنفس  واستنادا  السيارات.  عجالت  إلصالح 

اإلشهارية من شأنها أن تضمن مداخيل معتبرة لخزينة بلدية الخروب حيث 
يمكنها أن تشكل مصدر تمويل لمشاريع تنموية تلبي احتياجات المواطن 
العمومية. وأضاف هني  الطرقات واإلنارة والمرافق  تهيئة  إعادة  السيما 
أنه قد تم في إطار نفس العملية إحصاء ما مجموعه 103 أكشاك متعددة 
الخدمات غير قانونية، حيث تم إزالة 10 منها متواجدة على مستوى محاور 
الطرقات و الشوارع الرئيسية في حين قام صاحب 23 كشكا بالتقدم لدى 
تم  كما  الهدم.  قرار  لتفادي  القانونية  وضعياتهم  لتسوية  المعنية  المصالح 
خالل األسبوع الفارط هدم 40 توسعة غير قانونية لمحيط العمارات وذلك 
بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة علي منجلي، حسب ما كشف عنه هني، 
مشيرا إلى أن عملية إزالة مثل هذه التوسعات متواصلة لتشمل 377 توسعة 

تم إحصاؤها عبر المقاطعة اإلدارية علي منجلي.

خالل �ضهر نوفمرب املا�ضي بق�ضنطينة:

حملة الإزالة الالفتات االإ�صهارية 
الع�صوائية واالأك�صاك غري قانونية

مت اإزالة 350 لفتة اإ�ضهارية اأقيمت بطريقة ع�ضوائية و 10 اأك�ضاك غري قانونية خالل �ضهر نوفمرب املن�ضرم باملقاطعة الإدارية علي 

منجلي )ق�ضنطينة( و ذلك يف اإطار عملية كربى لتطهري املحيط العمراين عرب خمتلف الوحدات اجلوارية لهذا القطب احل�ضري.

�ضيدي بلعبا�س:

 ا�صتح�صار الذكرى الـ 66 ال�صت�صهاد
 البطل عبد القادر بومليك

تتويج الفائزين بجائزة ال�صيخ 
العالمة عبد احلميد بن بادي�ص

مختلف  في  األوائل  الفائزين  تتويج  بقسنطينة  األول  أمس  مساء  تم 
المجاالت الفكرية و اإلبداعية من المشاركين في الطبعة ال 11 لمسابقة 
 16-1889 ديسمبر   4( باديس  بن  الحميد  عبد  العالمة  الشيخ  جائزة 
أفريل 1940( لسنة 2022 و ذلك خالل حفل حضرته بمقر الوالية، 

سلطات الوالية و مفكرين و رؤساء الجامعات األربع.
تطبيق رقمي  أميمة، ألحسن  لزعر هجيرة  الجوائز كل من  نال  قد  و 
بعنوان "مدينتي" و حاتم بن كحول، من جريدة النصر العمومية ألحسن 
إبراهيم  أدبي،  عمل  أحسن  بجائزة  مناصفة  فاز  فيما  صحفي،  عمل 
قار علي، و عبد الوهاب بوشنة. وعادت جائزة أحسن عمل فني لعبد 
الرحمان حمالوي، من خالل لوحة زيتية فيما ظفرت مينة جغبلو بجائزة 
الهندسة المعمارية ثم بن عسكر سارة ياسمين، التي توجت بجائزة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس ألحسن مؤسسة ناشئة. و تراوحت قيمة جوائز 
200 متنافس والمنظمة بمناسبة ذكرى  فيها  التي شارك  المسابقة  هذه 
للمجلس  بمبادرة  ذلك  و  باديس  بن  الحميد  عبد  الشيخ  العالمة  ميالد 
بين  ما  صيودة  الخالق  عبد  الوالية  والي  بإشراف  و  الوالئي  الشعبي 
150 ألف دج و 70 ألف دج. أما الهدف من تنظيم هذه المسابقة فيتمثل 
في إبراز الجوانب الثقافية والحضارية لقسنطينة وتشجيع األعمال التي 
تسليط الضوء على المكانة الثقافية والعلمية لهذه المدينة، حسب ذكره 
لجنة  تقييم  على  بناء  الجوائز  بهذه  الفائزون  اختير  قد  و  المنظمون. 
متخصصة أنشئت لهذا الغرض و ذلك وفقا لشروط سنتها لقبول األعمال 
المشاركة من بينها عدم تعارض مجمل األعمال اإلبداعية المشاركة مع 
الثوابت والهوية الوطنية. و تم بالمناسبة كذلك تدشين مقر مؤسسة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس  بشارع العربي بن مهيدي بوسط مدينة قسنطينة 

بعد إعادة تهيئته من طرف سلطات الوالية.
�ش.ز



تحتوي الحنّة على فوائد عديدة للشعر تجعل الكثير من الناس يداوموّن 
على استعمالها، ومنها:

تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافته.
تقلل من تساقط الشعر. 

تعالج قشرة الرأس وتمنع ظهورها.
تقلل من حكة فروة الرأس؛ وذلك الحتوائها على مواٍد مضادة للفطريات 

والميكروبات المختلفة المسببة لحكة الرأس.
تلّون الشعر بشكٍل طبيعي، فتساعد على إخفاء الشيب.

تعمل على عالج تقصفات أطراف الشعر؛ الحتوائها على مغذياٍت طبيعية 
للشعر.

تعطي الشعر مظهراً المعاً وصحياً وناعماً بشكٍل طبيعي.
تقلل من المظهر الزيتي الالمع للشعر الدهني. 

تُنقي فروة الرأس من الميكروبات.
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تعتبر العين من أكثر األعضاء الحسية عرضًة للضرر نتيجة لتعرضها 
الصالبة  إلى  تفتقر  إنّها  بحيث  واألمراض،  المباشرة  لإلصابات  السهل 
الالزمة لتحمل الضربات الخارجية كما تفتقد إلى طبقة الجلد الخارجية 
يساهم شكل عظام  بحيث  إليها،  والفيروسات  الجراثيم  تمنع دخول  التي 
وينحصر الدرع  المباشرة،  اإلصابات  من  حمايتها  في  العين  تجويف 
إلى  باإلضافة  بها  تحيط  التي  والسفلية  العلوية  بالجفون  للعين  الواقي 
للعين،  دخولها  وتمنع  والجراثيم  األوساخ  تلتقط  التي  الرموش  شعيرات 
ولكن هذه الجفون تكون في حالة فتح إغالق مستمرة وال تغلق بشكل كلي 
إال في ساعة النوم مّما يتيح الفرصة للجراثيم بالدخول للعين، وهنا تظهر 
األمراض،  من  اإلصابة  من  لوقايتها  يومي  بشكل  العين  تنظيف  أهمية 

وذلك من خالل إتباع النصائح والطرق التالية: 
والصابون  بالماء  اليدين  على غسل  الحرص  الداخل  من  العين  تنظيف 

المعقم لتطهيرهما من الجراثيم واألوساخ، ومنع دخولها إلى العين عند 
مالمسة اليدين للعين أثناء التنظيف، وتجفيفها باستخدام منشفة نظيفة. 

تغمس قطعة من الشاش المعقم في المياه المعقمة، حيث يتم تعقيم المياه 
أطراف  مسح  يتم  ثّم  استعمالها،  لحين  لتبرد  وتركها  غليها  طريق  عن 
األتربة  جميع  من  نتخلّص  حتى  الشاش  بقطعة  للعين  الداخلية  الجفون 

العالقة بها. 
عليهما  المبلل  الشاش  من  قطعتين  ووضع  المعقم،  بالماء  العين  تقطير 

للتخفيف من حدة التهيج.
الخارجية عن طريق مسحها  الجفون  تنظف  الخارج  من  العين  تنظيف 
بلطف بواسطة الشاش المبلل، وتمشيط الرموش من الجذور إلى األطراف 
استعمال  تجنب  بها، مع  العالقة  واألتربة  الغبار واألوساخ  للتخلّص من 

مواد مدبّبة قد تلحق الضرر بالعين أثناء التنظيف كأعواد القطن.

جمال ور�شاقة

كيف اأهتم بطفلي بعد الوالدة

االستحمام االستعداد لالستحمام يُسبّب االستحمام المتكرر للمولود الجديد 
جفافاً للجلد، لذلك يجب أن يتّم العناية جيداً باستحمام الطفل، بحيث يكون 
الحمام مرتين أو ثالث مرات في األسبوع لغاية السنة األولى من عمر 
أو  صابون  من  به،  البدء  قبل  االستحمام  أدوات  تجهيز  ويجب  الطفل، 
شامبو األطفال، حتّى الحفاضات النظيفة، ومنشفة ناعمة، وفرشاة ناعمة 

لتحفيز فروة الرأس، وبطانية ومالبس نظيفة.
تنظيف العينين واألنف واألذن والوجه يكون الحمام في غرفة دافئة، مع 
ملء حوض االستحمام بماء دافئ وليس ساخن، ثّم تخلع مالبس الطفل 
عنه ويلف بمنشفة، ولتنظيف العينين؛ تمسح بقطعة قماش مبللة بالماء، 
أو قطعة قطن نظيفة، بحيث تمسح العينين واحدة تلو األخرى، بدءاً من 
يتّم  أنفه وأذنيه  للعين، ولتنظيف  الداخلية حتّى الركن الخارجي  الزاوية 
إليها  المنشفة مرًة أخرى ويضاف  تبلل  ثّم  ذلك باستخدام منشفة رطبة، 

الصابون، ويُغسل وجه الطفل بلطف، ثّم يجفف جيداً.
شامبو  باستخدام  رغوة  تنشأ  الطفل،  رأس  لتنظيف  الطفل  جسم  باقي 
الطفل،  باقي جسم  أّما  ثّم يغسل بلطف،  لألطفال، وتوضع على رأسه، 
ينظف باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون، بحيث ينظف جسمه 
برفق ولطف، مع التركيز على الثنيات تحت الذراعين، وخلف األذنين، 
وحول الرقبة، وبعد االنتهاء من تنظيف كافة جسم الطفل، يجفف جيداً، 

وتوضع عليه حفاضة نظيفة، وإلباسه مالبسه النظيفة.
بكائه،  أسباب  معرفة  يجب  البكاء  من  الطفل  لتهدئة  الطفل  بكاء  تهدئة 
حيث يُعّد السبب األكثر شيوعاً لبكاء الطفل هو الجوع، وفي حال لم يكن 
الطفل جائعاً، فيجب أن يتّم تفقد حفاضاته إذا كانت متسخة، وإذا لم تكن 
كذلك فيمكن إتباع وسائل أخرى لتهدئته؛ مثل تقميطه ببطانية، حيث إّن 
الطفل حديث الوالدة قد تعود على وجوده في حدود ضيقة داخل الرحم، 
وخروجه للعالم الخارجي بأيدي وأرجل حرة الحركة قد كون مخيفاً له، 
ويمكن أيضاً تهدئته من خالل حمله والمشي فيه، أو أخذه في نزهة في 

السيارة.
تغذية المولود تعتبر تغذية المولود الجديد أمراً مهماً للغاية، وتُعّد الرضاعة 
الطبيعية األفضل لتغذية المولود الجديد، حيث يحتاج الطفل لتناول الحليب 
كّل ساعتين إلى أربع ساعات، وبالنسبة للحليب الصناعي يتغذى المولود 
إلى  ساعتين  لمّدة  وينام  الصناعي  الحليب  من  مل   90-60 على  الجديد 
ثالث ساعات بعد الشبع، ويمكن االستعانة ببعض المؤشرات التي يظهرها 
الطفل عندما يكون جائعاً، ومن هذه اإلشارات مص أصابع اليدين، ولعق 
الشفتين، وقد يلجأ الطفل في نهاية األمر للبكاء كوسيلة للتعبير عن جوعه، 
للطعام،  طلباً  الطفل  لبكاء  تجنباً  اإلشارات  تلك  إلى  االنتباه  يجب  لذلك 
ويخرج الطفل من البول ما معدله أربع إلى ست مرات في اليوم، ويكون 
برازه ذو لون مصفر أو كلون الخردل، ويمكن االستعانة بوزن الطفل 
كمؤشر لمعرفة إذا كانت كمية الحليب مناسبة للمولود، حيث يكتسب الطفل 

من الوزن ما يقارب 150-200 غرام في األسبوع.

تنظيف الو�سائد

من وجود  يمنع  ال  ذلك  أّن  إاّل  واٍق  من غطاء  عادة  الوسائد  تصنع   
بحيث  اللعاب،  في  الموجودة  والبكتيريا  البشرة،  وزيوت  الغبار، 
تتضاعف كمية الغبار والبكتيريا مع الزمن مّما قد يؤدي إلى اإلصابة 
الوسائد،  بتنظيف  يهتم  البعض ال  فإّن  ذلك  الحساسية، ومع  بأمراض 
المادة  نوع  حسب  المالبس  غّسالة  في  غسلها  باإلمكان  أنّه  العلم  مع 
الغسيل  دورة  في  فقط  وسادتين  وضع  يتم  بحيث  بداخلها،  المحشّوة 

الواحدة.
ويُنصح بتشغيل دورة شطف إضافية للتخلص من بقايا الصابون، كما 
يجب التأكد من جفاف الوسائد جيّداً بعد غسلها وذلك للتخلص من الرطوبة، 
 وتجدر اإلشارة إلى أّن الخبراء يوصون بضرورة تغيير الوسائد كل عامين.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

ن�سائح للتخل�س من �سيق التنف�س اأثناء احلمل 

عدم التحرك بشكل سريع واندفاعي. 
الجلوس بشكل مستقيم حتى تتمكن الرئتان من التمدد بشكل أكبر، ووضع 

العديد من الوسائد أثناء النوم. 

ثم  وبطيء،  عميق  نفس  أخذ  خالل  من  الرئتين  تمرين  ممارسة 
ولكن  مرة؛  من  أكثر  األمر  هذا  وتكرار  بطيء،  بشكل  النفس  إخراج 
الرئتين. بأمراض  للمصابين  مالءمته  لعدم  نظراً  الطبيب  استشارة   بعد 
أما األعراض المقلقلة المرافقة لصعوبة التنفس عدم انتظام نبضات القلب 

وتسارعها بشكل ملحوظ:
 اإلغماء بشكل مفاجئ بعد القيام بجهد. 

األلم في منطقة الصدر عند التعرض لإلجهاد.
 صعوبة التنفس أثناء النوم أو التمدد. 

الدم  كريات  قلة  بسبب  التنفس  صعوبة  يسبب  الذي  الدم  بفقر  اإلصابة 
الحمراء التي تنقل األكسجين إلى كافة خاليا الجسم. 
اإلصابة بمرض الربو قبل الحمل، مما يسبب تفاقمه.

لهذه  األكسجين  وصول  لعدم  نظراً  الشفتين  وازرقاق  الوجه  شحوب   
المنطقة.

 اإلصابة بالحمى والسعال المستمر. 
مالحظة: إذا الحظت الحامل حدوث أي من هذه األعراض فعليها الذهاب 

إلى الطبيب.

العناية بالعني وتنظيفها

فوائد احلّنة لل�سعر
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ماين ي�سيد بزمالئه يف منتخب ال�سنغال 

كوليبايل: "ا�صطدمنا 
باأحد اأقوى منتخبات العامل"

إنجلترا  بقدرات  السنغال،  منتخب  مدافع  كوليبالي،  كاليدو   أشاد 
منافسات دور ال16 من بطولة  فريقه )ضمن  تغلبت على  التي 
"كانت  للصحفيين:  تصريحات  في  وقال   ،2022 العالم  كأس 
بطولة جيدة لنا.. كنا نريد تجاوز الدور األول، وفعلنا ذلك.. لكن 

التقينا إنجلترا أحد أقوى منتخبات العالم«.
وعلينا  قدمناه،  بما  فخورون  صعبة،  مباراة  "كانت  وأضاف: 
مواصلة العمل للعودة إلى كأس العالم مرة أخرى، إنجلترا منتخب 
جيدة  مباراة  اليوم  ولعبوا  الجيدين،  والالعبين  بالمواهب  مليء 

جدا، لذا أتوقع أن تكون مواجهتهم مع فرنسا قوية«.
وتابع: "نعلم أن كل مباريات كأس العالم صعبة، يمكن أن تسجل 
في واحدة وال تسجل في أخرى.. لذلك علينا أن نستمر في اإليمان 
بأداء  ماني،  ساديو  السنغالي  المهاجم  أشاد  جهته،  بأنفسنا«.من 
"إنستغرام"  موقع  في  حسابه  عبر  وكتب  المنتخب،  في  زمالئه 
برحلتكم  للغاية  فخور  الشعب  األعزاء،  "إخواني  المباراة:  بعد 
ووضعتم السعادة في قلوب السنغاليين وكل المشجعين بالدفاع عن 
العلم الوطني بكل كرامة«، وأضاف: "سنواصل التعلم وسنحظى 
بالحظ األوفر، سنواصل التقدم بحثا عن الفوز بالمزيد من األلقاب 
إن شاء هللا«.ويأتي تعليق ماني في الوقت الذي يغيب فيه الالعب 
عن السنغال في المونديال، بسبب اإلصابة القوية التي تعرض لها 

رفقة فريقه بايرن ميونخ قبل انطالق البطولة بأيام.
الوكالت 

اأبدى �سعادته بالتاأهل

 لربع نهائي املونديال، دي�سان: 

"مبابي يقلب املوازين 
وكوندي حمظوظ"

ديشان  ديديه   أبدى 
الفني  المدير 
فرنسا،  لمنتخب 
بالصعود  سعادته 
من  الثمانية  لدور 
العالم،  بطولة كأس 
الفوز  عقب  وذلك 
ضمن  بولندا،  على 
دور  منافسات 
البطولة  من  ال16 
المقامة حاليا في قطر.وقال ديشان خالل المؤتمر الصحفي عقب 
الشوط  في  البولندي  المنتخب  من  خطورة  هناك  "كان  اللقاء: 
األول، لكننا عدنا ألجواء المباراة وفرضنا سيطرتنا بعد الهدف 
األول«، وزاد: "المنتخب الفرنسي يملك شخصية هجومية، كما 
أن بولندا لعبت بطريقة هجومية وركزت على اللعب من جبهة 
مبابي، كيليان من أفضل الالعبين وربما هو األفضل في العالم، 
يمكنه أن يقلب الموازين في كرة القدم، ونحن نحتاجه في أفضل 
حاالته، كما يمكن لمبابي أن يحطم األرقام القياسية وننتظر منه 
كما  وغريزمان،  مبابي  بين  أكبر  بات  "التجانس  ذلك«.وأشار: 
أنه  من  الرغم  على  لنا  بالنسبة  مهم  العب  جيرو  أوليفييه  أن 
تعرض لالنتقادات، جيرو يحاول إثبات أنه األفضل دائما«، وأتم: 
ألنني  الذهبية،  السلسلة  يرتدي  وهو  أراه  لم  محظوظ،  "كوندي 
كنت سانتزعها من عنقه، اللعب بالمجوهرات غير مقبول ولوائح 

االتحاد الدولي لكرة القدم تمنع هذا األمر«.
الوكالت

مباريات اليوم:

اإ�سبانيا    -- : -- املغرب   :  16:00
�سوي�سرا  -- : -- الربتغال   :  20:00

كتابة  الى  القدم  لكرة  المغربي  المنتخب   يسعى 
نهائيات  في  السادسة  مشاركته  في  جديد  تاريخ 
بطلة  إسبانيا  الجارة  يالقي  عندما  العالم،  كأس 
في  التعليمية  المدينة  ملعب  على  اليوم   2010

الدوحة في ثمن النهائي.
وكرر "أسود األطلس" إنجازهم عام 1986 عندما 
باتوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ ثمن نهائي 
الى  المغاربة  يطمح  المرة  هذه  العالمي،  العرس 
كتابة تاريخ جديد ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة 
األولى وتكرار إنجاز الكاميرون والسنغال وغانا 

اعوام 1990 و2002 و2010 تواليا.
يروج  ما  هو  األطلس"  "أسود  حماس  يزيد  وما 
فضلوا  بعدما  لهم  اإلسبان  "استصغار"  حول 
إنهاء الدور االول في المجموعة الخامسة لتفادي 
مواجهة البرازيل في ربع النهائي واالرجنتين في 

نصف النهائي.
األول  الدور  إسبانيا،  منتخب  تخطى  جانبه،  من 
ترتيب  في  الثاني  المركز  على  حصل  بعدما 
إثر  نقاط،   4 حصده  عقب  الخامسة،  المجموعة 
وخسر  واحدا،  وتعادال  وحيدا  انتصارا  تحقيقه 
أمام  المفاجئ  السقوط  وأثار  واحدة،  مباراة  في 
الخسارة  تعمد  إمكانية  بشأن  التساؤالت  اليابان 
البرازيل  أو مالقاة  لالبتعاد عن مواجهة كرواتيا 

أو األرجنتين في األدوار القادمة بالمونديال.

النسخة  في  المغرب  مع  إسبانيا  مواجهة  وكانت 
الماضية للمونديال قبل 4 أعوام، هي الوحيدة التي 
عجز خاللها المنتخب اإلسباني عن تحقيق الفوز 
بعدما  العالم،  بكأس  العربية  المنتخبات  أحد  على 

انتصر في مبارياته الثالث السابقة أمامها.
ومن المقرر أن يتولى الحكم األرجنتيني فيرناندو 
هي  هذه  ستكون  حيث  المباراة،  إدارة  راباليني 

المغربي  للمنتخب  يديرها  التي  الثانية  المباراة 
في المونديال الحالي، بعدما أدار مواجهة الفريق 
المغرب  مباراة  من  الفائز  أن  كرواتيا.يذكر  أمام 
وإسبانيا سوف يلتقي في ربع النهائي يوم السبت 
مباراة  الفائز من  الثمامة، مع  ملعب  المقبل على 

البرتغال وسويسرا.
الوكالت 

تواجه  عندما  النهائي  ربع  الدور  لبلوغ  األبرز  المرشحة  البرتغال   تبدو 
سويسرا اليوم في مونديال قطر 2022 على ملعب لوسيل، لكنها تدرك أن 
منتخب "ال ناتي" المنتفض وصاحب المفاجآت أمام عمالقة الكرة في السنوات 

األخيرة سيكون نًدا صعب المراس.
وتملك "سيليساو" ربما من أفضل العناصر في جميع المراكز، ولكن يعاب 
على المدرب فرناندو سانتوس أنه ال يستخرج االفضل من بعض العبيه، في 
تشكيلة قادرة على تحقيق لقب عالمي أول في تاريخها، لكن البرتغال على 

دارية حتًما بالمنافس الذي ينتظرها.
الى  باالضافة  االخيرتين،  السنتين  في  والمفاجآت  النتائج  تلك  بكل  متسلّحة 
بارزين  في قطر، والعبين  الهدفين  إمبولو صاحب  بريل  يقوده  خط هجوم 
أمثال غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، تطمح سويسرا بقيادة مدربها التركي 
االصل مراد ياكين بلوغ ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها واألولى منذ 

1954 على أرضها.
نهائيات  في  المنتخبين  بين  االطالق  على  االولى  المواجهة  هذه  وستكون 
كأس العالم والثالثة بينهما هذا العام، بعد دور المجموعات في دوري االمم 
االوروبية عندما فازت البرتغال ذهاًبا 4-0 في لشبونة وخسرت إياًبا 1-0 في 
جنيف، أما المباراة الوحيدة في بطولة كبرى )مونديال أو يورو(، في دور 

المجموعات لكأس أوروبا 2008 فكانت من نصيب "ال ناتي" 
ورغم أن سويسرا لم تعد لقمة سائغة في السنوات االخيرة، لكن المنتخب الذي 

ال يزال يبحث عن لقب أول كبير في تاريخه يأمل في أن يكون حصاًنا أسوًدا 
مجدًدا ويضرب موعًدا مع إسبانيا أو المغرب في ربع النهائي.

الوكاالت 

"ال�سيلي�ساو" متلك الأف�سلية لبلوغ ربع نهائي املونديال

مباراة مثرية يف ثمن نهائي كاأ�س العامل بقطر

 ح�سل منتخب اإجنلرتا على بطاقة التاأهل الرابعة لربع نهائي كاأ�س العامل، 
اإثر تخطي عقبة ال�سنغال �سمن مناف�سات دور ال16 ملونديال 2022، و�سربت 

جتاوز  بعدما  النهائي،  ربع  الدور  يف  فرن�سا،  مع  ناريا  موعدا  بذلك  اإجنلرتا 

يف  املنتخبني،  بني  الأوىل  وفرن�سا  اإجنلرتا  مواجهة  بولندا.و�ستكون  الديوك 

مرحلة خروج املغلوب ببطولة كربى )كاأ�س العامل اأو اليورو(، واأ�سبحت اإجنلرتا، 

البطولت  من  كل  يف  النهائي،  ربع  و�سلت  التي  الوحيدة  الأوروبية  الدولة 

الثالث الكربى الأخرية )مونديال 2022 - يورو 2020 - مونديال 2018(.

الذي  املقنع  بالنت�سار  اأم�س،  �سباح  ال�سادرة  الإجنليزية  ال�سحف  واهتمت 

الفرن�سيني..  �سحيفة "مريور": "اح�سروا  وعنونت  اإجنلرتا،  منتخب  حققه 

ال�سنغال  اإغراق  يف  لالأ�سود  التهديفي  ال�سخب  يكملون  و�ساكا  وكني  هندر�سون 

لي�سطدموا باأبطال العامل بقيادة مبابي«، اأما �سحيفة "ديلي �ستار" فكتبت: 

اأحدا«،  يخ�سى  ل  كني  القائد  وجريو..  مبابي  اح�سروا  الفرن�سي..  "الإعجاب 
وبدورها كتبت �سحيفة "ديلي �ستار": "نعم ن�ستطيع.. هاري يتلذذ مبعركة 

فرن�سا مع اقرتابه من رقم روين القيا�سي«.

يف  وكتبت  الثالثة"،  الأ�سود  جتاه  نظره  يوجه  عنونت: "مبابي  الأعلى  ويف 

�سحيفة  عنونت  كما  الهجوم«ن  بعد  املنزل  اإىل  يطري  "�سرتلينج  الأ�سفل: 

"مرتو": "هيا بنا.. فوز الأ�سود الثالثة يد�سن �سدام بربع نهائي كاأ�س العامل 
باحلفل..  يلحق  �سحيفة "التاميز": "كني  عنونت  جانبها  فرن�سا«.ومن  اأمام 

املهاجم ي�سجل اأول هدف له يف كاأ�س العامل مع انتظار اإجنلرتا املزدهرة ملواجهة 

حا�سمة اأمام فرن�سا«، ويف اجلانب كتبت: "�سرتلينغ يطري للمنزل بعد الهجوم 

امل�سلح«، واأخريا عنونت �سحيفة "الغارديان": "زئري الأ�سود".

الوكالت

التي  البدنية  بقدراته  ثقته  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  المهاجم   أبدى 
قد تخول له البقاء مع المنتخب والمشاركة في مونديال 2026، وذلك بعد 
برشلونة  مهاجم  قطر.وقال  مونديال  نهائي  ثمن  عند  بالده  مشوار  انتهاء 
اإلسباني بعد خسارته ورفاقه أمام فرنسا في ثمن النهائي، إن "هناك الكثير 
من األشياء خارج كرة القدم، هل ستبقى المتعة موجودة؟ من الصعب القول 
اآلن. لكنني لست خائفا من الناحيتين البدنية والرياضية. ستحدد أشياء عدة 
ما إذا كانت الكأس األخيرة لي أم ال«.وبدا ليفاندوفسكي سعيدا بالتسجيل 
لكنها  لدينا  قاتلنا وقدمنا أفضل ما  بـ"أننا  الهزيمة، وذلك إدراكا منه  رغم 
لم تكن مباراة سهلة. ربما لو سجلنا الهدف األول، لكانت مباراة مختلفة. 
دور  تجاوز  وهو  هدفنا"،  حققنا  النهاية  في  لكن  البقاء،  في  نرغب  كنا 
المجموعات للمرة األولى منذ 1986.وتابع "عندما تلعب ضد أبطال العالم، 

ضد فرنسا، يكون األمر صعبا دائما. كنا نعرف الفارق في المستوى".
الوكالت

الربتغال يف اختبار حذر اأمام �سوي�سرا "قاتلة الكبار"

املغرب لكتابة تاريخ جديد واإ�سبانيا لتفادي مفاجاآته

ليفاندوف�سكي يعلق على خروج منتخب بولندا من مونديال قطر

"كنا نرغب يف البقاء لكن يف النهاية حققنا هدفنا"

منتخب الأ�سود الثالثة 

يتحدى الديكة يف ربع نهائي املونديال

التاريخ يجمع اإجنلرتا وفرن�سا 
يف �سدام غري م�سبوق
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ريا�ضي
باملوازاة مع العر�ض املقدم من طرف ت�سيل�سي

 مان�سي�سرت يونايتد يدخل ال�سباق
 من اجل التعاقد مع بن نا�سر

مانشستر  نادي   يسعى 
صفوفه  تعزيز  إلى  يونايتد 
تواكب  جديدة  بأسماء 
التطور الذي تشهده تشكيلة 
إيريك  الهولندي  المدرب 
استطاع  الذي  هاغ،  تين 
الواجهة  إلى  الفريق  إعادة 
منافسات  في  والتألق 
الممتاز  اإلنكليزي  الدوري 

في الموسم الحالي.
إسماعيل  الجزائري،  النجم  فإن  اإليطالي  ميركاتو«  »كالتشيو  لموقع  ووفقاً 
مع  وهذا  يونايتد،  مانشستر  في  المطلوبين  الالعبين  أبرز  أحد  يعد  ناصر،  بن 
المستوى الكبير الذي يواصل الالعب تقديمه مع نادي ميالن وجعله أحد أفضل 

العبي الفريق.
وكشف المصدر ذاته أن مسؤولي »الشياطين الحمر« ربطوا اتصاالتهم األولية 
زمام تسيير ملف  بوكيل أعمال ناصر، وهو إينزو رايوال، الذي استلم مؤخراً 

الالعب، بعد أن فسخ األخير عقده مع الوكيل الفرنسي موسى سيسوكو.
وفي السياق نفسه، كشف الصحافي اإليطالي الشهير ألفريدو بيدوال، المتخصص 
في أخبار سوق االنتقاالت، أن نادي تشلسي يُعد جاداً كذلك في ضم إسماعيل بن 
ناصر، كما أنه مستعد لدفع مبلغ تبلغ قيمته 40 مليون يورو، وهو عرض يُعتبر 

مغرياً لنادي ميالن وقد يدفعه للتخلي عن الالعب الشاب.
ووسط هذا السباق حول خدمات إسماعيل بن ناصر، يأمل المدير الرياضي في 
نادي ميالن، باولو مالديني، التوصل إلى اتفاق مع نجم الخضر لتجديد عقده الذي 
ينتهي عام 2024، مع زيادة راتبه من 1.5 مليون يورو إلى 4.5 ماليين سنوياً.
ق.ر

نتيجة اإيجابية للم�سارعني وامل�سارعات اجلزائريني

اجلزائر حت�سد 21 ميدالية
 يف البطولة الإفريقية للكاراتي دو

الوطني  المنتخب   اختتم 
للكاراتي دو، مشواره ضمن 
بإيجابية،  إفريقيا  بطولة 
اجمالي  حصد  من  وتمكن 
المعادن  من  ميدالية   21 بلغ 
جيدة  نتيجة  وهي  الثالثة، 

بالنسبة لهذه الرياضية.
الوطنية  العناصر  ونجحت 
أواسط،  )أشبال،  فئات  من 
 6 حصد  من  وأكابر(، 

ميداليات ذهبية، 8 فضيات، و7 ميداليات برونزية، بمجموع 21 ميدالية.
وتمكن المصارعون الجزائريون من حصد هذه الميداليات، بفضل 26 مصارعا 

ومصارعة، شاركوا في هذه البطولة، موزعين على 19 صنفا، من أصل38.
يذكر أن البطولة اإلفريقية للكاراتي دو، جرت في الفترة ما بين 2 إلى 4 ديسمبر 

الجاري، بمدينة دربن، بجنوب افريقيا.
ق.ر

بعقد ملدة مو�سمني ون�سف وراتب �سنوي

 ي�سل اإىل 200 مليون يورو

رونالدو يقرتب من الن�سر ال�سعودي
 براتب خيايل

بشأن  األنباء،   تضاربت 
موافقة البرتغالي كريستيانو 
السابق  النجم  رونالدو، 
على  يونايتد،  لمانشستر 
العرض المقدم له من نادي 

النصر السعودي.
عقد  فسخ  يونايتد،  وكان 
منذ  بالتراضي  رونالدو 
المقابلة  عقب  قليلة،  أسابيع 
أجراها  التي  التلفزيونية 

الالعب وانتقد خاللها إدارة النادي والجهاز الفني الحالي والسابق.وقالت صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية، إن رونالدو وافق على عرض النصر، وسيلعب مع الفريق 
عقد  أن  إلى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت  المقبل،  جانفي  من  بدًءا  السعودي، 
رونالدو مع النصر سيكون لمدة موسمين ونصف، وسيحصل على راتب سنوي 
يصل إلى 200 مليون يورو.وأوضحت »ماركا« أن رونالدو سيصبح الرياضي 
صاحب الراتب األعلى في العالم، متفوقا على الثالثي ليونيل ميسي ونيمار دا 
سيلفا وكيليان مبابي.لكن شبكة »سكاي سبورتس«، قالت إن النصر قدم أفضل 
عرض لرونالدو حتى اآلن، لكن ليس صحيًحا أن الالعب البرتغالي وافق على 
أي شيء حتى اآلن، وكشفت أن النصر ليس النادي الوحيد في السعودية الذي 
يريد التعاقد مع رونالدو عبر صفقة مجانية، كما ذكرت »سكاي سبورتس« أن 

الدوري السعودي يعد الوجهة األقرب لرونالدو عقب انتهاء كأس العالم.
ونشر الصحفي بيرس مورغان، المقرب من رونالدو، خبر انتقال كريستيانو إلى 
النصر، على حسابه بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«، وكتب عليه: »مرة 

أخرى.. ليس صحيًحا«.
الوكالت

لم  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  أن   يبدو 
ميالن  نادي  العب  عدلي  ياسين  يضع  يعد 
مصادر  كشفت  حيث  الحسبان،  في  اإليطالي 
إعالمية أمس ان األخير لم يعد ضمن خيارات 
الطاقم الفني الوطني خالل الفترة القادمة على 

أقل تقدير.
قناعة  وجود  على  المصادر  ذات  وأوضحت 
للخضر  الفني  الطاقم  في  األول  الرجل  لدى 

بأن ياسين عدلي ال يلبي الشروط المحددة من 
المنتخب  تشكيلة  مع  التواجد  أجل  من  طرفه 
ان  إلى  مشيرا  القريب،  المستقبل  في  الوطني 
بلماضي يسير في هذا االتجاه بسبب الوضعية 
الـ22  صاحب  الالعب  يعيشها  التي  الصعبة 
عاما مع »الروسونيري«، وعجزه عن فرض 

نفسه مع مجموعة المدرب ستيفانو بيولي.
واكتفى ياسين عدلي بالظهور في 4 مباريات 

فقط مع ميالن في الدوري اإليطالي، بمجموع 
لم يتجاوز الـ115 دقيقة، نظرا للمنافسة الشديدة 
الموجودة في منصبه مع المميز إبراهيم دياز.
من  الكثير  بلماضي  جمال  قرار  ويثير 
تأخر  في  سببا  سيكون  باعتباره  التساؤالت، 
تغيير  أجل  من  عدلي،  ياسين  ملف  حسم 
جنسيته الرياضية من الجزائرية الى الفرنسية، 
وهو الذي أبدى رغبة في القيام بهذه الخطوة 

مؤخرا.
ويسير الرجل األول في الطاقم الفني للخضر 
على نهج معاكس تماما للذي كان متبعا داخل 
خاصة  القدم،  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
روراوة،  محمد  األسبق  الرئيس  فترة  خالل 
مزدوجي  الالعبين  ضم  عن  يبحث  كان  الذي 
مع  أنديتهم،  مع  بدالء  كانوا  وإن  الجنسية، 
أساسية،  عناصر  ليصبحوا  تطورهم  انتظار 
االعتماد  هو  السياسة  لهذه  مثل  أبرز  ويبقى 
بالجزائر،  وربطه  ناصر،  بن  إسماعيل  على 
رغم أنه كان مجرد العب في الفريق الرديف 
منتخب  لنجم  ليتحول  اإلنجليزي،  ألرسنال 

الجزائر األول في الفترة األخيرة.
ق.ر

عن  أمس  فرنسية  إعالمية  تقارير   كشفت 
الكلفة  بسبب  بريست،  نادي  أنصار  استياء 
الدولي  مع  التعاقد  وراء  كانت  التي  الباهضة 
ما  يقدم  لم  والذي  سليماني،  إسالم  الجزائري 

كان منتظرا منه لغاية الساعة.
بأن  البرتغالية  »ريكورد«  صحيفة  وكشفت 
الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري 
قد دفع ضريبة كبيرة لقاء ذلك، حيث لم يكن 
خروجه من صفوف سبورتينغ لشبونة مجانيا، 
وبحسب المصدر نفسه فإن العب ليستر سيتي 
اإلنجليزي السابق وبمساعدة إدارة بريست قد 
الحصول  مقابل  أورو  مليون   1.5 مبلغ  دفع 
البرتغالي  النادي  من  تسريحه  ورقة  على 
فتح  الذي  الفرنسي  بريست  بنادي  وااللتحاق 
الفرنسية  البطولة  الى  العودة  أبواب  امامه 

األولى من جديد.
مع  حقيقية  ورطة  في  يعيش  سليماني  وكان 
روبن  الفريق  مدرب  تعنت  بسبب  سبورتينع، 
ما  حساباته،  من  بهائيا  اخرجه  الذي  اموريم، 

تنازالت  لتقديم  يضطر  الخضر  العب  جعل 
كبيرة من اجل الخروج من ذلك الفخ، خاصة 
المنتخب  مع  مكانته  على  الحفاظ  أراد  وانه 
الوطني، االمر الذي كان يتطلب منه االنتقال 

الى نادي آخر واللعب بانتظام.

من  سليماني  بها  قام  التي  التضحيات  ورغم 
اجل الرحيل عن سبورتينغ وبدأ تجربة جديدة 
في فرنسا، اال ان هداف الخضر مازال يعاني 
مستواه،  تراجع  ظل  في  البدالء،  مقاعد  من 
كان  الذي  بالشكل  البروز  من  يتمكن  لم  حيث 
يسجل  ولم  جزاء  ضربتي  ضيع  خيث  يتمناه، 
سوى هدف واحد منذ عودته إلى الليغ 1، وهو 
ما أثار حفيظة انصار بريست الذين يرون أن 
أورو  ألف  بـ65  قدرت  أجرى  على  حصوله 
معه  التعاقد  جراء  كبير  لمبلغ  النادي  وتقديم 
غير متوافقين مع المستوى الذي يقدمه حاليا.

ويأمل هداف الخضر في ان يتمكن من بعث 
المونديال،  بعد  ما  مرحلة  في  بقوة  مشواره 
في  الرسمية  المنافسات  عودة  ستشهد  والتي 
فرنسا، كما انها ستطيعه نفسا جديدا بعد انتهاء 
مونديال  في  الخضر  مشاركة  عدم  كابوس 
مع  البطولة  تلك  بانتهاء  وذلك   ،2022 قطر 

نهاية الشهر الجاري.
ق.ر

 وضع نادي أنتر ميالن اإليطالي الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، 
المحترف في صفوف نادي ولفرهامبتون األنجليزي، ضمن قائمة أبرز 
القادم،  الشتوي  الميركاتو  خالل  معهم  للتعاقد  يسعى  الذين  الالعبين 

حسبما أكدته تقارير إعالمية محلية أمس.
المدافع  يراقب  األنتر  ان  أمس  إيطالية  إعالمية  مصادر  وأكدت 
الجزائري، تحسبا لضمه جانفي المقبل، خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 
المدافع  عجز  ما  بعد  لدفاعه،  اليسرى  الجهة  تحصين  أجل  من  وهذا 
األلماني روبين جوسينس عن فرض نفسه في تشكيلة المدرب سيموني 

انزاغي.
بداية  الوطني  المنتخب  صفوف  لتدعيم  المرشح  نوري،  آيت  وتمكن 
الفرنسية  من  الرياضية  جنسيته  تغيير  بعد  القادم،  مارس  شهر  من 
نادي  مع  اإلنجليزية  البطولة  في  والبروز  التألق  من  الجزائرية،  إلى 
عديد  طرف  من  المطلوبين  المدافعين  بين  من  ليصبح  ولفرهامبتون، 

األندية األوروبية.
»النيراتزوري«  إدارة  بأن  اإليطالي  نيوز«  »بالستينغ  موقع  وكشف 
ما  تبادلية  صفقة  عقد  طريق  عن  نوري  آيت  من  االستفادة  في  ترغب 
بين الالعب الجزائري ومدافعه األلماني روبين جوسينس، ولكن إدارة 
ولفرهامبتون قد ترفض هذا المقترح اعتبارا أنها ال تبحث عن مقايضة 

 20 عن  يقل  ال  مبلغ  من  بموجبها  تستفيد  تحويل  صفقة  إبرام  وإنما 
اإلنجليزي  ناديه  مع  نوري  آيت  ريان  عقد  وأن  علما  يورو،  مليون 

ينتهي صيف 2022.
ق.ر

بلما�سي ل ي�سعه يف ح�ساباته يف الفرتة القادمة

يرون اأن قيمة �سرائه واأجرته ل يتما�سيان مع م�ستواه

اإدارة ولفرهامبتون لن تقبل باأقل من 20 مليون اأورو لت�سريحه

و�سعية عديل يف ميالن
 توؤخر موعد التحاقه باخل�سر

اأن�سار بري�ست غا�سبون على الإدارة 
ب�سبب كلفة التعاقد مع �سليماين

اإنرت ميالن الإيطايل مهتم
 بالتعاقد مع اآيت نوري يف جانفي القادم
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى

دائرة بومدفع
بلدية حسينية

رقم التعريف الجبائي : 098444275125713
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 03 / 2022
تعلن بلدية حسينية عن طلب عروض مفتوح قصد انجاز عملية:

تموين المطاعم المدرسية لسنة 2023 والمقسمة ألربعة حصص:
-الحصة 01: تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية العامة.    

-الحصة 02 : تموين المطاعم المدرسية بالخضر و الفواكه. 
-الحصة 03: تموين المطاعم المدرسية بمادة اللحوم. 
–الحصة 04 : تموين المطاعم المدرسية بمادة الخبز.

بإمكان المؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن الحائزة على سجل تجاري يتضمن موضوع طلب العروض ويوافق 
نشاط نوع كل حصة أعاله. سحب دفتر الشروط من األمانة العامة للبلدية مقابل دفع مبلغ 2000 دج.

على المشاركين إرفاق عروضهم بالوثائق القانونية أدناه مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام المادة 04 من دفتر الشروط.
01 -  ملف الترشح :

-التصريح بالترشح )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد( – التصريح بالنزاهة 
)مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(– نسخة من القانون األساسي بالنسبة 

للشركات. – الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة. – سجل تجاري حسب 
نوع الحصة. – قائمة الوسائل المادية. –المراجع المهنية. –شهادات اثبات المحل التجاري.

02 -  العرض التقني :
-التصريح باالكتتاب )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(–مذكرة تقنية تبريرية 

)مملوءة بعناية تامة. ممضاة ومختومة ومؤرخة من طرف المتعهد(–تعهد بتسليم التموينات باألرقام و 
األحرممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد. –دفتر الشروط )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم 

ومؤرخ من طرف المتعهد(
03 -  العرض المالي :

-رسالة التعهد )مملوءة بعناية تامة. ممضية ومختومة ومؤرخة من طرف المتعهد(
-جدول األسعار بالوحدة )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(

التفصيل الكمي والتقديري )مملوء بعناية تامة. ممضى ومختوم ومؤرخ من طرف المتعهد(
تقدم العروض في ظرف مقفل ومبهم تكتب عليه عبارة

)ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض(
طلب العروض رقم 03 /  2022

مع ذكر عنوان العملية وتسمية رقم الحصة
إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسينية

حدد أجل إيداع العروض ب خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن في الصحافة او في 
النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )BOMOP( أو في بوابة الصفقات العمومية. إلى غاية الساعة 

منتصف النهار )12:00( آلخر يوم من أجل تحضير العروض لدى األمانة لعامة للبلدية.
المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 90 يوما زائد مدة تحضير العروض.

كل المترشحين والمتعهدين مدعوون لحضور جلسة فتح األظرفة.

ANEP : 2216024007  الرائد: 2022/12/06

ع.ط

وخالل إشرافه على فعاليات افتتاح ورشة العمل اإلقليمية 
حول البرنامج العالمي لتعداد السكان و المساكن في جولة 

تعدادات 2020 الذي تجرى فعالياته في الجزائر من 5 الى 
8 ديسمبر الحالي، نوه السيد شرحبيل بالتقدم التي أحرزته 

الجزائر في هذا المجال،  مشيرا الى اإلحصاء السكاني 
األخير التي أجرته في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الى 9 
أكتوبر 2022 و التي تم فيه استخدام و "ألول مرة "وسائل 

التكنولوجيا الحديثة من خالل استعمال اكثر من 57 الف 
لوحة إلكترونية ذكية، معتبرا إياه  "قفزة نوعية في تاريخ 

اإلحصاء في الجزائر.
وإلنجاح عملية اإلحصاء التي تعد السادسة من نوعها، ذكر 
الوزير بالبرنامج التكويني الخاص بتعداد السكان و اإلسكان 

الذي تم من خالله تكوين 8.032 مراقب و 53.493 
عون إحصاء عبر كل واليات الوطن تحت إشراف الديوان 

الوطني لإلحصاء و بالتعاون مع السلطات المحلية.
وفي تقييمه لهذه التجربة، قال الوزير ان استعمال 

التكنولوجيات الحديثة سمحت بتسيير عملية جمع المعلومات 
اإلحصائية و كذا تقليص تكاليف و آجال جمعها و معالجتها 

وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإلحصاء العام السادس 
للسكان و اإلسكان من اجل تعجيل تحصيل المعطيات التي 

تسمح بتوفير قاعدة بيانات ثرية و مؤشرات اجتماعية 
واقتصادية لمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل 

أمثل باالحتياجات المتزايدة للسكان و تحسين الخدمة 

العمومية.
شرحبيل أوضح أيضا أن لجوء الجزائر الى تحديث عملية 

إحصاء السكان جاء تماشيا مع توصيات منظمة األمم 
المتحدة لدورة 2020 المتعلقة بتعداد السكان والمساكن 

الرامية الى استخدام تكنولوجيات اإلعالم و االتصال على 
نطاق واسع في العمليات اإلحصائية.

كما اكد الوزير حرص الدولة على تطوير اإلدارة الجزائرية 
من خالل تجسيد البرنامج الحكومي فيما يخص اإلطالق 

الفعلي لإلدارة اإللكترونية.وفي هذا الصدد، أشار الى النجاح 
التي أحرزته الجزائر في تنظيمها للقمة العربية الواحدة و 

الثالثين في نوفمبر الفارط من خالل "تجسيد أول قمة عربية 
بنظام "صفر ورق".

من جانبها شددت فايزة بن دريس، ممثلة صندوق األمم 
المتحدة للسكان -الجزائر، على أهمية عملية اإلحصاء في 
اطار سياسة الحكم الراشد, والتي تسمح, كما قالت, بجمع 

معطيات حول عدد السكان و توزيعهم الجغرافي و مستوى 
و ظروف معيشتهم الى جانب معلومات سوسيولوجية 

واقتصادية أخرى يمكن االستناد عليها في اتخاذ القرارات 
و إعداد سياسات ناجعة تسمح بالتكفل األمثل باحتياجات 

السكان  و تحسين ظروفهم المعيشية.
من جانبه ابرز مدير المعهد العربي للتدريب و البحوث 
اإلحصائية، هادي سعيدي، أهمية هذا الملتقى اإلقليمي 

الذي سيسمح بتبادل الخبرات و التجارب بين مختلف الدول 

العربية, معتبرا ان "المنطقة العربية تبوأت بمرتبة مشرفة 
في المجال اإلحصائي" ومشيرا الى "التوجه الجديد لدول 

المنطقة  بإدماج  التكنولوجيات الحديثة في مختلف األنشطة 
اإلحصائية، كما اعتبر ان تنظيم مثل هذه اللقاءات سيسمح 

لدول المنطقة بتنسيق جهودهم لتطوير منهجيات جديدة 
تسمح بتحسين اكثر لجودة البيانات.

وبدوره، اكد مدير مكتب اإلحصائيات لألمم المتحدة، 
سرجان ميكيتش، على هدف هذه الورشة التي تظم 77 

مشارك من خبراء و مختصين من مختلف هيئات اإلحصاء 
العربية لتبادل الخبرات و الحرص على استعمال المقاييس 

العالمية في عمليات اإلحصاء.
واعتبر ميكيتش تعداد السكان و المساكن من اهم المصادر 

الضرورية لتوفير قاعدة شاملة عن بيانات السكان و 
خصائصهم االجتماعية و االقتصادية التي تساعد على رسم 
خطط التنمية, خاصة في ظل الحاجة المستجدة لقياس مدى 

التقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030 حول التنمية المستدامة, 
نظرا لما يوفره التعداد السكاني من بيانات تفصيلية.

ونظمت هذه الورشة اإلقليمية من طرف شعبة اإلحصاء في 
األمم المتحدة مع المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة 

في منطقة الدول العربية و لجنة األمم المتحدة االقتصادية و 
االجتماعية لغرب آسيا )األسكوا( و المعهد العربي للتدريب 

و البحوث اإلحصائية وذلك بحضور نخبة من المشاركين 
عن الهيئات المسؤولة وموظفي األجهزة اإلحصائية العربية.

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 
بأمن دائرة فيض البطمة والية الجلفة بحر األسبوع 
الجاري، من توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم 
ما بين 19 و36 سنة لتورطهم في حيازة كمية من 

المخدرات والمؤثرات العقلية قصد الترويج.
العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة 
لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود شخص يقوم 

بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة فيض البطمة، ليتم 
فور ذلك التنقل إلى عين المكان، أين تم ضبط المعني 

في حالة تلبس وبحوزته قطعة من المخدرات.
وبالتحقيق المعمق مع الموقوف، تم التوصل إلى تحديد 

شركائه الخمسة )5(، الذين أُوِقُفوا داخل أحد المساكن 
وبحوزتهم كمية من المخدرات وزنها 43,65 غرام 

و58 قرص مهلوس، باإلضافة إلى مجموعة من 
األسلحة البيضاء ومبلغ مالي من عائدات الترويج 

قيمته:14585 دج.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم المشتبه 

فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، ليتم 
بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم على خمسة 

)5( منهم بسبع )7( سنوات حبساً نافًذ وغرامة مالية 
قدرها:500000 دج، أما سادسهم فتم اإلفراج عنه.

لعجاج عزيز 

قال اإن اللجوء اإىل العملية جاء متا�سيا مع تو�سيات اأممية، �سرحبيل يوؤكد 

اجلزائر حققت تقدما ملحوظا يف عملية اإح�ساء ال�سكان
اأكد وزير الرقمنة والإح�سائيات، ح�سني �سرحبيل، اأم�س، باجلزائر العا�سمة، على تقدم اجلزائر يف جمال 

البيانات.تطوير نظام تعداد ال�سكان و امل�ساكن من خالل ا�ستعمال و�سائل التكنولوجية احلديثة ل�سمان جودة 

مقـــــــرر تنظيمـــــــهــــــا
 من 9 اإىل 11 دي�سمرب احلايل بوهران

 اأكرث من 350 م�سارك 
يف الأيام الدولية للطب 

الفيزيائي واإعادة التاأهيل
ينتظر حضور أكثر من 350 مشاركا في األيام 

الدولية السادسة للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل للمركز 
اإلستشفائي الجامعي لوهران المقرر تنظيمها من 9 

إلى 11 ديسمبر الحالي بوهران، حسبما علم أمس من 
منظمين هذه التظاهرة العلمية.

وسيشارك األطباء و المختصون من مختلف المؤسسات 
اإلستشفائية بالوطن ومن الخارج في هذه األيام العلمية، 
التي ينظمها مرصد اإلعاقة وإعادة التأهيل وأخالقيات 

الصحة بالمركز االستشفائي الجامعي بوهران, وفقا 
لما صرح به لوكالة األنباء الجزائرية البروفيسور خالد 

لعيادي, مدير المرصد.وسيتم تنشيط ما ال يقل عن 156 
مداخلة ضمن هذا الحدث العلمي ما بين محاضرات 

وورشات وموائد مستديرة وغيرها .
وسيعرض خبراء و مختصون من تونس وفرنسا ولبنان 
تجاربهم خالل هذه األيام التي ستنظم بالنمط الحضوري 
، إستنادا للمتحدث.وتم اختيار العديد من المواضيع لهذه 

التظاهرة على غرار إعادة التأهيل العصبي ما بعد السكتة 
الدماغية، ومرض باركنسون ، والتصلب الشراييني 

واضطرابات التوازن في علم األمراض العصبية 
المركزي.

كما سيتم أيضا التطرق للشلل الدماغي عند األطفال و كذا 
األمراض الرياضية حيث سيكون ذلك بحضور مرجعين 

دوليين و هما البروفيسور جاك رودينو من فرنسا و 
البروفيسور رشيد بوراس )مدير مركز إعادة التأهيل 

اسببتار بالدوحة سابقا(.
وأشار المسؤول نفسه إلى أنه من المقرر أيضا تنشيط 

على مدار ثالثة أيام ورشات عمل لألخصائيين 
الطبيين وأخصائيي العالج الطبيعي كجزء من التكوين 

الطبي المتواصل باإلضافة إلى موائد مستديرة حول 
اضطرابات التكلم وعلم النفس العصبي الذي يعالج 

مواضيع الخرف ومرض الزهايمر وضعف الذاكرة 
وغيرها.

وأج

اجللفة 

توقيف 6 اأ�سخا�ص لتورطهم
 يف حيازة املخدرات واملهلو�سات

اإ�سـهـــار

يف اإطار موا�سلة �سيا�سة تطوير �سبكة وكالته

افتتاح وكالة بنكية جديدة لل�سريفة ال�سالمية بعني بنيان
دشن "بنك الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط"، أمس بعين بنيان )الجزائر(، وكالة بنكية جديدة تتوفر على شباك للصيرفة االسالمية، حسبما أفاد به بيان لهذا البنك 

العمومي.وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مواصلة سياسة تطوير شبكة وكاالته, فان بنك-الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط, افتتح وكالة بنكية جديدة تتوفر على 
شباك للصيرفة االسالمية, على مستوى مدينة عين بنيان بوالية الجزائر".

وأضاف البيان ذاته, أن هذا االنجاز الجديد يرفع عدد وكاالت الصندوق الى 222, وعدد شبابيك الصيرفة االسالمية الى 68. وفي هذا الصدد فان بنك الصندوق 
الوطني للتوفير واالحتياط يؤكد على "ارادته في مواصلة سياسته الجوارية و تطوير نشاطاته, ال سيما تلك المتعلقة بالصيرفة االسالمية".

ع.ط

أطلقت اتصاالت الجزائر خدمتها الجديدة 
 "Dzair Play" للفيديوهات حسب الطلب

التي يمكن استخدامها عبر تطبيقها المحمول 
بنظام التشغيل "أندرويد" )األجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية( أو عبر متصفح جهاز 
الحاسوب، حسب ما أفاد به أمس بيان لهذه 

المؤسسة العمومية.
وأوضح نفس المصدر أنه "يتسنى للمشتركين 

 Idoomو IdoomFibre في عروض
ADSL/VDSL بسرعة تدفق 15 ميغا فما 

فوق، اإلطالع مجانا وبشكل غير محدود على 
تشكيلة من الوثائقيات واألفالم الجزائرية".
ولالستفادة من هذه الخدمة التي تم إطالقها 
بمساهمة المركز الجزائري لتطوير السينما 
والمركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي 

البصري، يكفي فقط تسجيل الدخول إلى 
واجهة "Dzair Play " التصاالت 

الجزائر من خالل إدخال رقم الهاتف الثابت 
ورقم الزبون الظاهر على الفاتورة أو عقد 

االشتراك.
ويمكن تحميل تطبيق "Dzair Play" مجانا 

عبر متجر التطبيقات Google Play أو 
على العنوان اإللكتروني التالي :

www.dzairplay.dz 
وأوضحت مؤسسة اتصاالت الجزائر أن 

هذا المسعى يندرج في إطار استراتيجيتها 
الرامية إلى "تعزيز وتشجيع المحتوى الرقمي 

الجزائري مع تسليط الضوء على التراث 
الثقافي الوطني".

ق. إ

الإطالع جمانا وب�سكل غري حمدود على وثائقيات واأفالم اجلزائرية

ات�سالت اجلزائر تطلق خدمة الفيديوهات اجلديدة 
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 www.elraed.dz

من  الفئة  لهذه  الرسمية  المنافسة  برنامج  وضمن 
مسابقة المهرجان, تم عرض فيلم التحريك القصير 
“ال تطعموا الحمام ” )بريطانيا( بحضور المخرج 
نيكالس, وتتدور وقائعه في فضاء  أنتونان  الشاب 
صباحا   2 الساعة  الساعة  على  الحافالت  محطة 
مختلف  من  الشخوص  من  مجموعة  يقبع  أين 
آخر  وصول  إنتظار  في  الكراسي  على  األعمار 
و  الصمت  حالة  ورغم  بمنازلهم  لإللتحاق  حافلة 
بفضل  الحمام  طيور  تتمكن  بينهم،  التواصل  عدم 
وتكسر  اإلنسانية  العالقات  دفأ  بعث  في  حركاتها 
الجمود وتبعث االلفة والتناغم بينهم بحركة سحرية.
واستطاع المخرج نيكالس أن يأخذ الحضور على 
ساحرة  عوالم  إلى  الفيلم  زمن  من  دقائق   9 مدار 
تعج بالدالالت اإلنسانية و تطرق لحالة االنعزال و 
الوحدة وانعدام التواصل بين الناس واهتم بتفاصيل 
عالية  مهنية  يعكس  خالق  تصور  وفق  صغيرة 
وتحكم في تقنيات التحريك. وقد حاز فيلم التحريك 
المنصرم  مارس  الحمام”،  تطعموا  “ال  القصير 
فيلم قصير متحرك في مسابقة  على جائزة أفضل 

األكاديمية البريطانية للفنون والسينما )البافتا(. 
الجزائري  القصير  الفيلم  دخل  أخرى،  جهة  من 
“بوملة” غمار المنافسة الرسمية، وهو من اخراج 
تناول على مدار 20  الذي  يزيد يطو من الجزائر 
حول  األخير  في  تلتقي  متوازية  قصص   3 دقيقة 
طقس  يمارس  الذي  كريم  للطفل  واحدة  حكاية 
غريب اعتقادا منه أن ذلك سيحقق أمنيته في غياب 
أن  إال  فعال،  تحقق  ما  وهو  المدرسة  عن  معلمته 

الحقيقة غير ذلك، بعد نشوب حريق في المدرسة
اإلنسانية  المآسي  “ليمبو”  فيلم  اجتمعت في  وأيضا 
والصراع  والعنصرية  اللجوء  و  الحرب  كلها.. 
بن  المخرج  كاميرا  قدمتها  وخلطة  اآلخر  ورفض 
شاروك بكل اتقان في 103 دقيقة، حيث نجح في 
البطل  لألدوار خاصة  المؤدية  الشخصيات  اختيار 

“عمر” الذي أدى دوره الممثل أمير المصري. 

وتبدو مالمح “عمر” تائهة فيها الكثير من الحزن، 
األبعاد  متعددة  مأساته  تقاسيمه،  األلم  حفر  وجه 
تضرب في عمق الوجود اإلنساني، ال مكان معها 
للفرح، إال أن بن شاروك المخرج أراد أن يخفف 
من حجم الوجع وقسوة اآلخر بلمسة كوميدية ترسم 

عبثية المشهد ككل في مشاهد مضحكة مبكية.
هناك في اسكتلندا حيث البرد القارص يضرب حتى 
المشاعر تبدأ القصة التي تبدو طريفة وال تشي إال 
بالفرح مع موسيقى جميلة ورقصات على إيقاعها، 
لكن فجأة تدور الكاميرا حيث مجموعة من الشباب 
ال تبدو من مالمحهم أنهم اسكتلنديون، ترتسم على 
األسئلة  من  وكثير  االستغراب  عالمات  وجوههم 

ماذا نفعل هنا؟ ما هذا العبث؟
يتنقل المخرج بين مشاهد متعددة متباينة أحيانا غير 
الالجئين،  األساسية  القضية  تربطها  لكن  مفهومة، 
وجوده  البطل عمر عن  يعلن  البحر  شاطئ  وأمام 
سوري  الجئ  أنه  المشاهد  ويكتشف  باسكتلندا 
هرب من حرب الزمته في كل خطواته ووجدانه 

وأحالمه، حرب سرقت منه شقيقه األقرب إليه.
الغربية  المجتمعات  شاروك  بن  المخرج  يفضح 
التي انعدمت فيها اإلنسانية، ففي حوار بين الجئين 
“واسف” القادم من نيجيريا و”عبدو” القادم من غانا 
من  الحروب  تعاني  التي  الدول  عن  حديث  يدور 
“سلع  هناك  البشر  وسوريا،  والعراق  افغانستان 
نظرة  المخرج  يصف  هكذا  الصالحية”  منتهية 

الالجئين  يقدم  بينما  سلعة،  مجرد  لآلخر  الغربي 
يضحكون  كما  ويمزحون  ويلعبون  يحلمون  كبشر 
فريق  ويشجعون  الشهيرة  “أصدقاء”  سلسلة  مع 

تشيلسي.
على عكس الصورة التي حملت خطابا غير مباشر 
كان  ما  كثيرا  الحوار  فإن  رمزية،  سينمائية  ولغة 
مباشرا قويا وناقدا، صادما أحيانا ومتخما بالسياسة، 
فرهاد،  األفغاني  وصديقه  عمر  البطل  كحوارات 
وإن حاول المخرج أن يتبّلها ببعض الفكاهة، وهو 
يعيشه  الذي  الدرامي  الوضع  من  يخفف  ال  مزيج 
تعامل  إلى  يحيلنا  بل  الالجئين،  وأصدقائه  عمر 
إزاء  العبث  إلى  أحيانا  يصل  باستخفاف  الغرب 
فيلم  فيها.وجاء  طرفا  هو  يكون  قد  إنسانية  مأساة 
“ليمبو” غزيرا من حيث المحتوى الدرامي، ووّجه 
من  مواطن  عدة  إلى  )الكاميرا(  سالحه  المخرج 
األلم اإلنساني الذي كان اللجوء والبحث عن األمن 
الغير، مجرد مظهر من مظاهره وليس  في وطن 
“سيعود”  الجزائري  الفيلم  يتناول  األلم.فيما  كل 
ضمن  أيضا  المشارك  محساس،  يوسف  للمخرج 
منافسة مهرجان الجزائر الدولي للسينما الـ11، فئة 
ليقدم رؤيته بخصوص األحداث  القصيرة،  األفالم 
اإلرهابية التي تكبدتها الجزائر في تسعينيات القرن 
القادم  وأن  وانقضت،  فترة  أنها  على  الماضي، 
ضمن  تندرج  كثيرة  رموزا  استعمل  وقد  أفضل، 
دقيقة(،   40  ،2020 )إنتاج  األساسية.الفيلم  فكرته 
والده  عنه  غاب  الذي  “زكي”  الفتى  قصة  يروي 
تركه  وقد  المدن،  أحد  في  وقع  انفجار  حادث  بعد 
أجل  من  واري(  بن  )سليمان  “سالم”  الحالق  عند 
دقائق معدودة، لكنها طالت لشهور. في تلك الفترة 
بقي “زكي” في بيت سالم، ترعاه زوجته “فيروز” 
تعلق  وكبر  االنتظار  مدة  طالت  ولهى(،  )سهى 
الزوجين بالولد المميز، خاصة أنهما لم ينجبا بعد 8 

سنوات من االرتباط.
حياة �سرتاح

مة، أعّدت اللجنة  َسعًيا منها لضمان التنظيم المحكم للمهرجانات الثقافية الُمرسَّ
"دفتر  وتشكيلتها  وتنظيمها  الثقافية  المهرجانات  وتقييم  بمتابعة  المكلفة  التقنية 
الدولية،  الثقافية  المهرجانات  تنظيم  بكيفيات  خاص  ُموحد  نموذجي"  شروط 
الوطنية والمحلية، يُحدد من خالله التدابير واإللتزامات الواجب التقيد بها في 
الثقافة والفنون  المهرجانات وتسييرها.وكشفت الوزارة الوصية وزارة  تنظيم 
مجهودات  إطار  في  يأتي  الشروط  دفتر  أن  وأكدت  الكيفيات  هذه  عن  أمس 
وزارة الثقافة والفنون َتحت إشراف الوزيرة ُصورية ُمولوجي للرقي بالمشهد 
فصول،  ستة  من  النموذجي  الشروط  دفتر  ويتكون  وتفعيله،  والفني  الثقافي 
تضّمنت 28 مادة منبثقة عن المراسيم التشريعية الخاصة بتنظيم المهرجانات 
عامة  أحكام  من  بالتنظيم،  الخاصة  الجوانب  بكل  ألّم  حيث  وكيفياته،  الثقافية 

وكيفيات  شروط  إلى  إضافة  منها،  والهدف  الثقافية  المهرجانات  أهمية  تُبرز 
عمل  وضوابط  شروط  موادها  تناولت  والتي  الثقافية،  المهرجانات  تنظيم 
اللجنة أو المحافظة المكلفة بتنظيم المهرجان الثقافي، عالوًة على التطرق إلى 
شروط تعيين محافظ المهرجان، واجباته وإلتزاماته رفقة اللجنة المنظمة الذي 
باعتمادات  المتعلق  المالية  األحكام  الدفتر  هذا  َشمل  كما  إشرافه،  تحت  تعمل 
تناولت  متفرقة  مواد  الخاصة  األحكام  وتضمنت  هذا  الثقافية،  المهرجانات 
الجانب الخاص بالمهرجانات الدولية من المشاركة األجنبية والتكريمات بالنسبة 
لكل المهرجانات، إضافًة إلى بعض األحكام الختامية، وذكرت الوزارة الوصية 
المهرجانات،  تنظيم  بكيفيات  والخاص  الموحد  النّموذجي  الّشروط  َدفتر  أن 
َسيدخل حيّز التنفيذ مطلع سنة 2023.        حياة �سرتاح

بالجزائر  الماضي  األحد  يوم  مساء  عرضت 
منافسات  إطار  في  قصيرة  أفالم  أربعة  العاصمة 
للسينما،  الدولي  الجزائر  لمهرجان  ال11  الطبعة 
تناولت إشكاليات مختلفة على غرار الوحدة و فتور 

العالقات اإلنسانية، بحضور المخرجين.
الفئة  هذه  في  الرسمية  المنافسة  برنامج  استهل  و 
بقاعة ابن زيدون, بتقديم الفيلم القصير البريطاني 
الحمام"  تطعموا  "ال  بعنوان  التحريك  نوع  من 
للمخرج الشاب أنتونان نيكالس, الذي تدور أحداثه 
بائسة  حافالت  محطة  في  دقائق   9 مدار  على 
ينتظر مجموعة من  2 صباحا حيث  الساعة  على 

و  بمنازلهم  ليلتحقوا  حافلة  آخر  قدوم  المسافرين 
كل  وانشغال  االنعزال  و  الوحدة  و  الصمت  رغم 
الحمام  طيور  سرب  حركات  تنجح  منهم,  واحد 
ولفت  البشر  بين  الجمود  ذلك  كسر  في  الطائرة 
لتتولد لحظة  بينهم  والتناغم  االلفة  إنتباههم وتبعث 
وعاطفة  بحساسية  الشخوص  بين  جمعت  سحرية 

عالية.
القصير  الفيلم  عرض  تم  السياق  ذات  في  و 
"القصر" للمخرجة البريطانية جو بريشار و يروي 
متدفقة  وحساسية  بعاطفة  دقيقة   29 مدار  على 
األجواء الحميمية التي تجمع بين مئات األشخاص 

لندن  )قصر  تجاري  لمركز  األخير  الطابق  في 
القرن  من  الستينات  لفترة  يرجع  بينغو(  لنادي 
الماضي حيث يتبادل مرتادي هذا الفضاء الخاص 
بينهم  ألفة  خلق  ما  األحالم  و  األحاديث  بالتسلية 
وحميمية بفعل حضورهم يوميا لإلستمتاع بوجبات 
بالمجان  المشروبات  من  غيرها  و  الثمن  زهيدة 
على  كالصاعقة  ينزل  المكان  هذا  غلق  خبر  لكن 
مخرجة  واستطاعت  المدنية.  توسع  بفعل  مرتاديه 
أجواء من  ترسم  أن  بلمسة عاطفية وواقعية  الفيلم 

التعاطف و الحميمية والحنين  والمرارة.
حياة �سرتاح

خا�سة الذي يتمحور 

حول الثورة التحريرية املباركة

مهرجان اجلزائر 
الدويل لل�سينما 

يطالب بتثمني اأر�سيف الأفالم
دعا باحثون و سينمائيون الى "تثمين ارشيف األفالم حول 
الثورة الجزائرية"، التي تشكل "ثروة وثائقية" و "مورد 

ال ينضب" لكتابة تاريخ الجزائر تحت نير االستعمار.
في هذا الصدد أكد المؤرخ, فريد سوفي, في مداخلة له 
خالل لقاء حول الذكرى ال 60 لالستقالل, على هامش 
للفيلم بالجزائر,  نظمت أمس  الدولي ال 11  المهرجان 
تتمحور حول  التي  "األفالم  أن  العاصمة  بالجزائر  أول 
الثورة التحريرية, يمكن ان تشكل موردا هاما للمؤرخين 
أن  الباحث  ذات  أضاف  الحقبة.«و  هذه  على  العاملين 
االستعمارية  الفترة  تاريخية حول  نظرة  تعطي  "األفالم 
مشيرا  ذاكرتنا",  من  جزء  اعادة  في  تسهم  و  للجزائر, 
خاصة الى "معركة الجزائر" التي سمحت بإعادة بعض 
"حسن  فيلم  المرحلة.أما  تلك  من  التاريخية  الجوانب 
طيرو", لمحمد األخضر حامينا, فانه يعطي رؤية على 
"الواقع االجتماعي و التاريخي للجزائر خالل االستعمار 
استطاع  الذي  رويشد  شخصية  عبر  سيما  الفرنسي, 

تجاوز خوفه ليصبح بطال.«
أن  الوطني  األرشيف  في  السابق  االطار  ذات  أكد  كما 
على  "تدل  المستقلة  للجزائر  السينمائية  األعمال  هذه 
الواقع االجتماعي للجزائريين و طريقة اللباس والعادات 
لكون  اسفه  عن  معربا  عام"،  بشكل  الشعبية  والتقاليد 
األرشيف الفيلمي حول الثورة التحريرية "المحفوظ على 
مستوى متحف السينما الجزائرية ال يستغل لكتابة التاريخ 
فاتح  علي  والمنتج  المخرج  أبرز  جانبه  البحث.«من  و 
عيادي أهمية "تثمين أرشيف االفالم المخصص إلعادة 

الوقائع واألحداث التاريخية الهامة للجزائر.«
و أضاف قائال أن االفالم و الوثائقيات تعد "موردا هاما" 
االستعمار  حاول  التي  ذاكرتنا  من  جزء  تأهيل  إلعادة 
عديد  مخرج  النور,  عبد  فاتح  علي  أشار  كما  طمسه، 
الى  وثوريين  فاعلين  و  تاريخية  الوثائقيات حول وجوه 
تستحق  الجزائرية  الثورة  حول  العديدة  االنتاجات  أن 

االستغالل كمادة تاريخية ومرجعا للباحثين في التاريخ.
حياة �سرتاح

الثالثاء  06 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 12 جمادى الأوىل 1444هـ

يناف�سون على جوائز الطبعة الـ 11 من مهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما

"ل تطعموا احلمام"، "بوملة "، "ليمبو" 
"�سيعود" واآخرون ي�ستقطبون اهتمام النقاد
تابع جمهور قاعة ابن زيدون باجلزائر العا�سمة، اأم�سية الأحد املا�سي فيلمني ق�سريين بعنوان "ل تطعموا احلمام" من اململكة املتحدة 

و "بوملة" من اجلزائر �سمن مناف�سة الفالم الق�سرية للدورة ال 11 ملهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما )فيكا(.  

بعد غياب دام ثالث �سنوات

املهرجان الوطني
 للم�سرح  الفكاهي

 يعود يف طبعته الـ 13
بكلية  الحفالت  بقاعة  المنصرم  األحد  أمسية  انطلقت 
للمهرجان  عشر  الثالثة  الطبعة  المدية،  بجامعة  الحقوق 
باسم  السنة  هذه  الموسومة  الفكاهي،  للمسرح  الوطني 
الفنان الراحل "سيراط بومدين"، بحضور األسرة الفنية و 

عدد كبير من المواطنين.
من  سنوات  ثالث  بعد  يعود  الذي  المهرجان،  هذا  يمثل 
الغياب، من بينها عام بسبب جائحة كوفيد 19،  "فرصة 
إضافية لألسرة الفنية لتبادل خبراتها و هو أيضا سانحة 
لتشجيع الممثلين الشباب على اقتحام الساحة الثقافية على 
المستوى الوطني و األجنبي"، حسبما أشارت إليه وزيرة 
الثقافة و الفنون صورية مولوجي في رسالة وجهتها إلى 

المشاركين في هذا الحدث الفني.
عنها،  نيابة  قرأتها  التي  رسالتها،  في  مولوجي  وقالت 
مديرة التوزيع الثقافي بالنيابة، وسيلة بوحالسة، أن "سنة 
2022 كانت ثرية جدا من حيث التظاهرات الثقافية التي 
تم تنظيمها، ما ساهم في اعطاء نفس جديد للفعل الثقافي 

وللعائلة الفنية التي ساهمت فعليا في هذه الديناميكية.«
مثل  مثله  الفكاهي،  للمسرح  الوطني  المهرجان  ويندرج 
العديد من الفعاليات الثقافية التي نظمت في 2022 ، في 
الفني  اإلبداع  تشجيع  إلى  الهادفة  الديناميكية  هذه  أطار 

وتعزيز الثقافة الوطنية، تقول الوزيرة.
للمهرجان،  عشر  الثالثة  الطبعة  عن  الستار  رفع  وميز 
تقديم عرض فني ذو جودة عالية، نال إعجاب الجمهور، 
تمثل في مسرحية "حلم غير مثقوب" الحائزة على جائزة 
من  الفارط  نوفمبر  في  بمستغانم  الهواة  مهرجان مسرح 
تابعين  الكيالني وتمثيل كوميديين شباب  إمضاء هارون 

لفرقة "أقواس" لوالية المدية.
سجناء  الشبان  من  مجموعة  قصة  المسرحية  وتروي 
اختلقوه  حلم  إلى  باللجوء  منه  التخلص  يحاولون  كابوس 
ألنفسهم لكن دون جدوى، حيث ينتهي بهم المطاف، في 
الذي يالحقهم و  الكابوس  للسقوط في ذات  كل محاولة، 

يجسد الحقيقة المرة التي يعيشونها.
حياة �سرتاح

�َسيدخل حّيز التنفيذ مطلع �سنة 2023

تناف�س يف امل�سابقة الر�سمية لهذه الفئة على جوائز مهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما

وزارة الثقافة تّوحد كيفيات 
تنظيم املهرجانات الثقافية يف اجلزائر

الأفالم الق�سرية ت�سلط ال�سوء 
على اإ�سكاليات الوحدة وفتور العالقات الإن�سانية
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اأدان النتهاكات واجلرائم التي ارتكبها النظام 

املغربي يف حق ال�سعب ال�سحراوي

الي�سار الراديكايل باملغرب ي�ؤكد 
رف�سه لل�سيا�سة التو�سعية احلربية 

يف ال�سحراء الغربية
أكدت الحركة الماركسية اللينينية المغربية )اليسار الراديكالي( 
في  المغرب  يتبعها  التي  والحربية  التوسعية  للسياسة  رفضها 
يرتكبها  التي  والجرائم  باالنتهاكات  منددة  الغربية،  الصحراء 
الصحراوي. الشعب  ضد  عقود  مدى  على  المغربي  النظام 
وفي رسالة بعثت بها الحركة المغربية للمشاركين في أشغال 
للتنسيقية األوروبية للدعم والتضامن مع الشعب  الـ46  الندوة 
األلمانية  العاصمة  احتضنتها  التي  )ايكوكو(  الصحراوي 
"المناضلين  أن  أوضحت  السبت،  و  الجمعة  يومي  برلين، 
مع  بتضامنهم  اليوم  يحتفلون  المغاربة  اللينينيين  الماركسيين 
مجددين  استقالله"،  أجل  من  نضاله  في  الصحراوي  الشعب 
كلفت  التي  المغربية  الحربية  التوسعية  للسياسة  "رفضهم 
باهظا.«وأدانت  ثمنا  والمغربي(  )الصحراوي  الشعبين 
الحركة اليسارية الراديكالية في الرسالة "االنتهاكات والجرائم 
الشعب  ضد  عقود  مدى  على  المغربي  النظام  ارتكبها  التي 
السلمية  التظاهرات  على  باالعتداءات  مذكرة  الصحراوي"، 

للنشطاء الصحراويين السلميين.
الشعب  لنضال  ودعمها  تضامنها  الحركة  جددت  أن  وبعد 
الصحراوي، أكدت أنه "دعم في نفس الوقت للشعب المغربي 
الذي يناضل كل يوم من أجل تحريره من النظام الرجعي الذي 
إرادتهم ومصالحهم.«ولفت  اإلمبرياليون ضد  ودعمه  فرضه 
البيان إلى األوضاع التي يعيشها مناضلو الحركة في المغرب 
الواضح  تضامنهم  بسبب  القمع  أشكال  كل  يعانون  والذين 
الحركة  أعربت  الصحراوي.كما  الشعب  نضال  مع  والمتميز 
المصير  تقرير  في  الشعوب  حق  بأن  "قناعتها  عن  المغربية 
المبدئي  الموقف  "هذا  أن  على  مشددة  الجميع"،  على  ينطبق 
من القضية غير قابل للتفاوض.« ومن هذا المنطلق، اعتبرت 
نفس  يتقاسمان  والصحراوي  المغربي  "الشعبين  أن  الحركة 
العدو"، مبرزة أهمية الدعم والتضامن الذي يعتبر في نظرها 

"سالحا" يسمح بتغيير مجرى التاريخ.
وذكر البيان بأن الشعب الصحراوي "عانى بعد أكثر من 30 
عاما من المفاوضات، من أسوأ أشكال القمع"، مبرزا أن هذا 

المسار "أظهر مرة أخرى حدوده وفشله".

وحسب وكاالت أنباء متخصصة، يعد 
األسبوع الحالي انطالقاً من يوم أمس، 
وهو مسار جديد ألسواق النفط عالمياً 
األوروبي  االتحاد  موافقة  بعد  وذلك 
أستراليا  إلى  إضافة  السبع  ومجموعة 
النفط  ألسعار  سقف  قرار وضع  على 
للبرميل  دوالراً   60 عند  الروسي 
والذي من دخل حيز التنفيذ في 5 من 
إيرادات روسيا  بهدف خفض  ديسمبر 

من النفط إثر االزمة األوكرانية.
أما مجموعة أوبك وحلفائها فقد وافقوا 
في اجتماع أول أمس، على اإلبقاء على 
سياسة اإلنتاج دون تغيير وذلك بعد أن 
أكتوبر  اجتماع  في  المجموعة  أقدمت 
مليوني  بمقدار  اإلنتاج  خفض  على 
معارضة  القى  والذي  يومياً  برميل 

كبيرة من الواليات المتحدة في ذلك الوقت.
واعتبرت ذات المصادر، يوم 5 من ديسمبر يوماً 
آسيا  في  المشتريات  مديري  مؤشر  ببيانات  حافاًل 
أن  إلى  التقديرات  تشير  حيث  وأميركا.  وأوروبا 
إلى  الخدمي في الصين واليابان سيشيران  القطاع 
الخدمي  القطاع  أما   .50 مستويات  دون  انكماش 
والمؤشر المركب فمن المتوقع أن يظهر في أوروبا 
مع  الركود  مخاوف  من  يزيد  الذي  األمر  انكماشاً 
القادم. األرقام في أميركا بدورها ال  العام  اقتراب 
تختلف بشكل كبير عن المنطقة األوروبية حيث من 
تشير التقديرات إلى انكماش القراءة دون مستويات 

50.
ومع ترقب االجتماعات األخيرة للعديد من البنوك 
إلى  الفدرالي  من  الحالي  العام  خالل  المركزية 

األسبوع  هذا  األنظار  تتجه  األوروبي،  المركزي 
لمجلس  السنوي  المؤتمر  في  الغارد  خطاب  إلى 
ومستقبل  األوروبية  النظامية  المخاطر  إدارة 
السياسة النقدية. أما الثالثاء في 6 ديسمبر إلى قرار 
والتي  الفائدة  معدالت  حول  األسترالي  المركزي 
تشير التقديرات إلى أن البنك سيقدم على رفع الفائدة 
ليكون   %3.1 إلى  لتصل  أساس  نقطة   25 بمقدار 
قرار رفع الفائدة هو الثامن على التوالي. المعدالت 
الحالية للفائدة عند 2.85% هي األعلى منذ أبريل 
2013 وذلك في ظل وصول معدالت التضخم إلى 
7.3% خالل الربع الثالث. األربعاء 7 ديسمبر، من 
المنتظر أن يرفع المركزي الكندي معدالت الفائدة 
 %4.25 مستويات  إلى  أساس  نقطة   75 بمقدار 
من  التوالي  على  السابع  الرفع  سيشكل  والذي 
إلى قمة  الفائدة  المركزي بعد أن وصلت معدالت 

التضخم  معدالت  كبح  بهدف   2008
والتي بدأت تشير إلى تباطؤ منذ يونيو.
ديسمبر   9 الجمعة  األسواق  وتراقب 
الصين، حيث من  التضخم في  بيانات 
أسعار  مؤشر  بيانات  صدور  المنتظر 
أن  إلى  التقديرات  وتشير  المستهلكين 
لتصل  القراءة  على  سيسيطر  التباطؤ 
 %2.1 من  نوفمبر  خالل   %1.6 إلى 
المسجلة في أكتوبر وهي أدنى مستويات 
تم تسجيلها منذ مايو العام الحالي. أما 
إلى  التقديرات  فتشير  المنتجين  أسعار 
انكماش القراءة إلى -1.5% في نوفمبر 
أكتوبر،  في  المسجلة   %1.3- من 
ويعتبر االنكماش في أكتوبر هو األول 
بفعل ضعف  وذلك  ديسمبر2020  منذ 
اإلنتاج  واضطرابات  المحلي  الطلب 
تفرضها  التي  الصارمة  القيود  ظل  في  خاصة 
السلطات الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا

رئيس  تصريحات  وبعد  األميركية  األسواق  أما 
البنك  توجه  األخير حول  األسبوع  الفدرالي خالل 
ديسمبر  من  بدءاً  الفائدة  رفع  وتيرة  خفض  نحو 
التي  االقتصادية  البيانات  جميع  كثب  عن  تراقب 
ستصدر خالل األسابيع القادمة، حيث من المتوقع 
أن تصدر الجمعة 9 ديسمبر بيانات مؤشر أسعار 
المنتجين والتي تشير التقديرات إلى تباطؤ القراءة 
في  المسجلة   %8 من  نوفمبر  خالل   %7.2 إلى 
أكتوبر األمر الذي يؤكد على أن التضخم في أميركا 
المزيد  الفدرالي  يعطي  ما  وهو  التراجع  في  آخذ 
النقدية المستقبلية ووتيرة  اليقين حول السياسة  من 

رفع الفائدة.

ماتيو  اإليطالي  الداخلية  وزير  قال 
مكافحة  "قضية  إن  بيانتيدوزي، 
حاسمة  كانت  النظامية  غير  الهجرة 
مهامنا،  لتقلدنا  األول  اليوم  منذ 
والحكومة مصممة على وضع قضية 
المتوسط    البحر  في  الهجرة  تدفقات 
في قلب جدول األعمال األوروبي.«

في  بيانتيدوزي-  الوزير   وأضاف 
أمس،  )ليبيرو(  صحيفة  مع  مقابلة 
حسبما ذكرت وكالة األنباء اإليطالية 
أهمية  ذات  المسألة  هذه  أن  "أكى"- 
على  "يجب  كما  لنا،  بالنسبة  كبيرة 

 « . أوروبا أن تقوم بدورها أيضاً

 وأوضح الوزير أن "الحوار مستمر 
األخرى  المتوسط    منطقة  دول  مع 
لمهاجرين،  ل األول  بالدخول  المعنية 
مًعا  للعمل  الحاجة  ونشاطرها 
تحاد  اال طاوالت  على  بتصميم، 
12 نوفمبر  بالفعل في  األوروبي، و 
مع  ترك  مش بيان  في  المنصرم، 
نظرائي من مالطا، قبرص واليونان، 
للمطالبة  قوًيا  ا  مشترًك موقًفا  تبنينا 
الهجرة  قات  بتدف للتحكم  بتدابير 
ضغطها  ليل  لتق فورية  وبمبادرات 

على حدودنا البحرية. ” 
مشاورات  ك  هنا أن  "كما   وتابع: 

دائمة فيما بيننا أيضاً، حول المواقف 
المشتركة التي يجب اتخاذها في إطار 
للشؤون  بي  األورو االتحاد  مجلس 
مع  الجمعة  “لقاء  أن  مبيناً  الداخلية، 
ودوريكاكوس،  ثي اليوناني  نظيري 
الكامل  النسجام  ا لتأكيد  فرصة  كان 
على  التأكيد  و القضايا  هذه  حول 
يشمل  أوروبي  تدخل  ضرورة 
وعبور  منشأ  دول  في  االستثمار 

. التدفقات أيضاً
"قضية  أن  إلى  الوزير   وأشار 
يجب  أوطانهم  إلى  المهاجرين  إعادة 
أعمال  جدول  صميم  في  تكون  أن 

فضال  أيضاً”،  األوروبي  االتحاد 
أوروبية  مبادرات  إلى  “الحاجة  عن 
الطرد  إجراءات  لتسريع  مشتركة 
الوطني، من خالل  التراب  من على 
زيادة التعاون المكثف مع بلدان منشأ 
موضحا  الهجرة”،  تدفقات  وعبور 
أنه  التدفقات-  بمرسوم  يتعلق  فيما 
مجلس  لرئاسة  مرسوًما  سيكون 
اصداره  على  نعمل  ونحن  الوزراء، 
نتمكن  لكي  ممكن،  وقت  أقرب  في 
نظاميين  مهاجرين  تدفق  ضمان  من 
من شأنهم أن يندمجوا بشكل مثمر في 

النسيج االقتصادي للبالد.

اإلنقاذ  لعمال  أمس،  الجوية  األحوال  تحسن  سمح 
والبحث  اإلجالء  جهود  باستئناف  إندونيسيا  في 
بركان  ثوران  جراء  من  المحتملين  الضحايا  عن 
جاوة  بمقاطعة  لوماجانج  منطقة  في  سيميرو  جبل 

الشرقية.
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" األمريكية أن 
جبل سيميرو في مقاطعة جاوة أطلق أعمدة كثيفة 
من  يقرب  )ما  متر   1500 عن  تزيد  الرماد  من 
5000 قدم( في السماء، أول أمس األحد فيما غطى 
الرماد المتساقط القرى والبلدات المجاورة وحجب 
أشعة الشمس، غير أنه لم ترد حتى اآلن أنباء حول 

وقوع إصابات.
صباح  منذ  اإلنقاذ  رجال  من  المئات  نشر  وتم 
األكثر  قريتي سومبروولو وسوبيتورانج  في  اليوم 
البركاني  الحطام  من  أطنان  دفنت  حيث  تضررا، 
المنازل والمساجد على أسطح منازلها؛ فيما تسببت 

الحمم  قبة  وانهيار  تآكل  في  الغزيرة  األمطار 
البركانية فوق البركان البالغ ارتفاعه 3676 متًرا 
واسعة  أضرار  في  تسبب  مما  قدًما(،   12060(
النطاق في القرى والمناطق المحيطة وتدمير العديد 
من الجسور من بينها جسر كان قد أعيد بناؤه للتو 

بعد ثوران بركان قوي في العام الماضي.
وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن آخر ثوران كبير 
أسفر  ما   2021 ديسمبر  في  كان  سيميرو  لبركان 
عن مقتل 51 شخًصا في قرى دفنت في طبقات من 
مئات بحروق خطيرة وأجبر  الطين وأصيب عدة 
آالف   10 من  أكثر  إجالء  على  البركان  ثوران 
من  منزال   2970 حوالي  الحكومة  ونقلت  شخص 

منطقة الخطر، بما في ذلك من قرية سومبروولو.
من جانبه، قال رئيس منطقة لوماجانج، ثوريكول 
الذين ما زالوا يطاردهم ثوران  القرويين  حق: إن 
العام الماضي فروا بمفردهم عندما سمعوا أن الجبل 

بدأ في ثورانه في وقت مبكر من يوم األحد، حتى 
"يمكن تجنب وقوع إصابات"، وأضاف:" أن الناس 
تعلموا درًسا مهًما حول كيفية تجنب خطر ثوران 

البركان.«
إلى  فروا  ألفي شخص  من  يقرب  ما  أن  وأوضح 
مالجئ طارئة في عدة مدارس، لكن كثيرين عادوا 
إلى منازلهم صباح اليوم؛ لرعاية مواشيهم وحماية 
البركاني  النشاط  أن  إلى  اإلشارة  مع  ممتلكاتهم؛ 
السلطات  دفع  األحد  أمس  يوم  ظهر  بعد  المتزايد 
 5( كيلومترات   8 إلى  الخطر  منطقة  توسيع  إلى 
أميال( من فوهة البركان فيما رفع العلماء مستوى 
تأهب البركان إلى أعلى مستوى، حسبما قال هندرا 
جوناوان، رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من 
باالبتعاد  الناس  نصح  وتم  الجيولوجية،  المخاطر 
عن القطاع الجنوبي الشرقي على طول نهر بيسوك 
كوبوكان، الذي يقع في مسار تدفق الحمم البركانية.

اأ�سواق النفط �ستحظى باهتمام كبري مع قرار منظمة "اأوبك+" الأخري

هذه اأبرز املوؤ�سرات االقت�سادية 
التي �ستوؤثر على االأ�سواق العاملية 

تراقب الأ�سواق خالل هذا الأ�سبوع �سدور العديد من البيانات القت�سادية وقرارات البنوك املركزية، و�ستت�سمن البيانات موؤ�سر مديري 

امل�سرتيات يف عدة دول اإ�سافة اإىل بيانات الت�سخم يف ال�سني وموؤ�سر اأ�سعار املنتجني يف اأمريكا، اإل اأن اأ�سواق النفط �ستحظى باهتمام كبري 

مع اإبقاء منظمة اأوبك+ على �سيا�سة الإنتاج اإ�سافة اإىل دخول قرار و�سع �سقف لأ�سعار النفط الرو�سي حيز التنفيذ من جمموعة ال�سبع اأول 

اأم�س، الثنني.

الوكالت

وزير الداخلية الإيطايل ي�سرح

"خطة جديدة ملكافحة الهجرة غري ال�سرعية"

جراء ثوران بركان "�سيمريو" يف اأندوني�سيا

ا�ستئناف جهود البحث عن مفقودين بعد حت�سن االأحوال اجلوية

�سدد على اأن هذا العدوان ل ميكن ال�سكوت عنه

 وزير موريتاين �سابق 
يدين تكرار ق�سف املغرب
 ملواطنني موريتانيني عزل

أدان الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم، تكرار قصف 
الطائرات المسيرة المغربية بال رحمة لمواطنين موريتانيين عزل 
على الحدود مع الصحراء الغربية المحتلة، والذي أوشك أن يصبح 
سلوكا اعتياديا للقوات المغربية، مشددا على أن "استرخاص الدم 

الموريتاني أمر ال يجوز السكوت عليه.«
التواصل  موقع  على  صفحته  على  منشورا  محم  ولد  وكتب 
المسيرة  الطائرات  قصف  "تكرار  حول  "فايسبوك"  االجتماعي 
الغربية  بالصحراء  العازل  الجدار  خلف  من  القادمة  المغربية 

لمدنيين موريتانيين عزل على أراض صحراوية.«
"هذه  أن  االعالم  و  للثقافة  السابق  الموريتاني  الوزير  وأكد 
الطائرات المسيرة تستهدف المدنيين الموريتانيين دون إنذار وال 
المنطقة وعرضها من زوك و  رحمة", فهي "منتشرة في طول 
الدوك, آكوينيت, ميجك, كلتة الزمور, آمكاله, مهيرس, تيفاريتي 
و بئر لحلو", حيث تقوم بعمليات عسكرية "شبه يومية" على طول 

الجدار الرملي.
وأضاف أن استخدام "القوة ضد مدنيين مسالمين" خالل "عمليات 
متكررة أوشك أن يصبح سلوكا اعتياديا للقوات المغربية المتواجدة 
بالصحراء الغربية", مشددا على أن "استرخاص الدم الموريتاني 
أمر ال يجوز لنا السكوت عليه, وبالدنا قادرة وبكل الطرق على 
لفرض  المثلى  الطريقة  تكون  لن  الدماء  إراقة  و  أبنائها,  حماية 

سياسات األمر الواقع.«
لالشارة سيدي محمد ولد محم هو محامي و أستاذ جامعي وسياسي 
ووزير موريتاني سابق, كان أحد أهم شخصيات حكومة الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز طيلة فترة حكمه التي دامت من 2009 حتى 

عام .2019
وكان حزب "اتحاد قوى التقدم" الموريتاني قد أدان يوم األربعاء 
طيار  بدون  المغربية  الطائرات  قصف  تصاعد  بشدة  الفارط 
لمدنيين موريتانيين, وخاصة منقبي الذهب في شمال البالد, داعيا 
الهمجية  "العدوانية  االعمال  لهذه  حد  لوضع  المغربية  السلطات 

المتكررة ضد المواطنين الموريتانيين األبرياء.«
الدولية  والمنظمات  بالده  سلطات  الموريتاني,  الحزب  حث  كما 
على  بقوة  "الرد  على  األفريقي  واالتحاد  المتحدة  لألمم  التابعة 
حياة  يهدد  والذي  العالمية,  اإلنسانية  للقيم  المخالف  المنطق  هذا 
كل مدني موريتاني بجعله هدفا لنيران طائرة بدون طيار خالل 

محاولته االقتراب أو عبور منطقة الحدود الشمالية".



�أم�ضى �أكرث من 20 عامًا يف الأ�سر

للمرة الثانية.. االحتالل يجدد 
"االإداري" للقيادي راأفت نا�صيف

حركة  في  للقيادي  اإلداري  االعتقال  االحتالل  سلطات  جددت 
من  عاماً(   58( ناصيف  رأفت  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة 
بأن  األسرى  إعالم  مكتب  توالًيا.وأفاد  الثانية  للمرة  طولكرم 
علماً  أشهر،   6 ناصيف  للقيادي  اإلداري  االعتقال  جدد  االحتالل 
بأنه معتقل منذ الثامن من يونيو الماضي.وإلى جانب اعتقاله ونقله 
في أوت الماضي تعسفيًّا من سجن مجدو إلى سجن النقب، تحرم 
سلطات االحتالل عائلة القيادي ناصيف من زيارته.واعتقل القيادي 
ناصيف في جوان الماضي بعد اقتحام منزله في طولكرم والعبث 
بمحتوياته، وبعد نحو أسبوع من اعتقاله حولته سلطات االحتالل 
لالعتقال اإلداري ستة أشهر، وجاء اعتقال الشيخ ناصيف األخير 
بعد ستة أشهر فقط من اإلفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 23 
شهًرا.وشغل ناصيف داخل وخارج سجون االحتالل مواقع قيادية 
عدة في حركة حماس، وكان له دور فاعل في إحداث نقالت نوعية 

في العمل التنظيمي، وفي اإلنجاز الوطني الفلسطيني عموما.
ويعد ناصيف أحد الشخصيات القيادية في طولكرم، وأحد مرشحي 
الرئيس  من  بقرار  الملغاة  التشريعية  لالنتخابات  حماس  حركة 
أكثر من  محمود عباس، وتعرض لالعتقال في سجون االحتالل 
مرة، وأمضى خلف القضبان ما يزيد عن 20 عاما، الجزء األكبر 
منها في االعتقال اإلداري، واألسير ناصيف متزوج، ولديه ثالثة 

أطفال، أكبرهم بنت ال تتجاوز التسع سنوات من عمرها.

حذر من موؤ�مرة خطرية حتاك حوله

ال�صيخ كمال خطيب 
يدعو اأهايل الداخل 

املحتل ل�صد الرحال لالأق�صى
دعا الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 
المحتل الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 48، وأهالي الضفة 

والقدس لشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك.
المؤامرات  إّن  االثنين:  أمس  تصريح صحفي  في  الخطيب  وقال 
التطبيع،  ومشاريع  األقصى،  المسجد  حول  تُحاك  التي  الخطيرة 
تستدعي من الفلسطينيين في كل مكان أن يوصلوا رسالة لالحتالل 

بأن األقصى وحائطه الغربي لن يكون إال للمسلمين.
وأكد الخطيب أن أوهام االحتالل ومستوطنيه ستتحطم على جدران 
مشاريعهم. كل  ستبدد  وعلى صالبة صخرته،  األقصى،  المسجد 
قبلتهم  للمسلمين،  خالصا  إال  يكون  ولن  لم  المسجد  أن  وأوضح 
النبوي  المسجد  مع  الرحال  إليه  تشد  الذي  نبيهم  ومسرى  األولى 

والحرام.
وأشار إلى أن األمة تمر بظرف صعب، يريد أعداؤها أن يضعفوا 

فيه، معبراً عن ثقته بأن الفجر والفرج قريب.
في  والرباط  الحشد  بضرورة  الفلسطينية  الدعوات  وتواصلت 
المقبلة، إلفشال مخططات  الفترة  المبارك خالل  المسجد األقصى 
المستوطنين إلحياء األعياد اليهودية داخل باحاته.وأكدت الدعوات 
مكثف،  بشكل  فيه  والتواجد  األقصى  إلى  الرحال  أهمية شد  على 
لتأدية  ومخططاتهم  المرتقبة،  المستوطنين  القتحامات  للتصدي 

طقوس تلمودية.
المستوطنين  تكثيف  من  تحذيرات  وسط  الدعوات  هذه  وتأتي 
التلمودية  الصلوات  نقل  جانب  إلى  األقصى،  داخل  القتحاماتهم 
إلى المسجد المبارك.ويقتحم جيش االحتالل المسجد األقصى قبيل 
اقتحامات المستوطنين، ويحاول إفراغ المصلين والمقدسيين منه، 
ويصدر قرارات إبعاد بحق المرابطين، لتسهيل تنفيذ المخططات 

االستيطانية.
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دويل

وأكد منسق فصائل العمل الوطني في بيت لحم، محمد الجعفري أن الشاب 
عمر يوسف مناع "فرارجة" )22 عاماً( استشهد خالل مواجهات شهدها 
بالرصاص  بينما أصيب آخرون بجروح  الدهيشة جنوب بيت لحم،  مخيم 

الحي، بينهم إصابة خطيرة.
العتقال  الدهيشة،  مخيم  اقتحمت  االحتالل  قوات  فإن  الجعفري،  ووفق 
مجموعة من الشبان، بينهم يزن مناع شقيق الشهيد عمر، وخالل عمليات 
االعتقال اندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، حيث كان عمر بين 
الشبان في المواجهات بعد اعتقال شقيقه، ما أدى إلصابته بجروح خطيرة 
في الرقبة والصدر، وإصابة 5 شبان آخرين، باألطراف السفلية، وإصابة 
خطيرة في البطن والصدر واألطراف، ونقل بعدها المصابون للمستشفى 
لتلقي العالج.والشهيد عمر مناع "فرارجة"، هو أسير محرر أمضى نحو 
سنة وثالثة أشهر في سجون االحتالل.والشبان الذين اعتقلتهم قوات االحتالل 
من مخيم الدهيشة ، هم: يزن مناع شقيق الشهيد، والشقيقان عدي ومعاذ 
عصام أبو نصار، وشهاب حسن مزهر.وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في 
محافظة بيت لحم اإلضراب الشامل ، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة 
الدهيشة  الذي سيشيع من مخيم  "فرارجة"  مناع  الشهيد  تشييع جثمان  في 
عدد  يرتفع  مناع  الشاب  لحم.وباستشهاد  بيت  في  الشهداء  مقبرة  باتجاه 
الشهداء الذين استشهدوا منذ بداية العام الجاري، حتى كتابة هذه األسطر 
إلى 215 شهيداً، بينهم 159 شهيداً من الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 
شهيداً من قطاع غزة، إضافة إلى 4 شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل 

عام .1948
��ضتباكات يف خميم جنني

اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل مخيم جنين ومحيطه،  إلى ذلك، 
والجنود. القوات  تلك  بين  اشتباكات  اندلعت  فيما  عسكرية،  جرافة  برفقة 

وبحسب ما قالت مصادر محلية، فإن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت 
وضعها  التي  الحواجز  بإزالة  لها  المرافقة  الجرافة  وشرعت  المخيم، 
المقاومون في مداخل المخيم لعرقلة وصول اآلليات العسكرية للمخيم قدر 
اإلمكان.وأكدت "كتيبة جنين"- "سرايا القدس" في بيان عبر "تيليغرام"، أن 
المخيم.  مقاوميها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل في محيط 
وقالت: "مجاهدونا يخوضون اشتباكاً عنيفاً في محيط المقبرة ويستهدفون 

قوة لجيش االحتالل بصليات كثيفة من الرصاص.«
القيادي  نجل  السعدي،  بسام  يحيى  االحتالل  قوات  اعتقلت  السياق،  وفي 
جنين.إلى  مخيم  اقتحام  بسام، خالل  الشيخ  اإلسالمي"  "الجهاد  في حركة 
ذلك، أعلنت "كتيبة نابلس"، التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة 
الجهاد اإلسالمي في بيان مقتضب، استهداف النقطة العسكرية اإلسرائيلية 
من  كثيفة  بصليات  نابلس،  غرب  صرة  مستوطنة  الطور،  منطقة  في 

الرصاص، وأن مقاتليها تمكنوا من العودة لقواعدهم بسالم.
باسم ومعين  الثالثة  على صعيد منفصل، اعتقلت قوات االحتالل األشقاء 
ومطيع محمد الزهور و3 شبان آخرين من بلدة بيت كاحل غرب الخليل 

جنوب الضفة، وشابين من بلدتي تفوح والسموع بالخليل.
هللا  رام  غرب  نعلين  بلدة  من  فلسطينيين   3 االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
وسط الضفة، كذلك اعتقلت الفتى ياسر عرفات الشافعي من مدينة البيرة 
المالصقة لمدينة رام هللا، بينما اعتقلت األسير المحرر يحيى بسام السعدي، 
الجهاد  حركة  في  القيادي  نجل  بأنه  علماً  جنين،  في  منزله  مداهمة  بعد 

اإلسالمي األسير بسام السعدي.
على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد األقصى المبارك، 
بحماية قوات االحتالل ، ونفذوا جوالت استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية 

في باحاته.

أعلنت سلطات االحتالل عن استكمال بناء المصعد الكهربائي في المسجد 
االستيطانية  أحد مخططاتها  في  البدء  من  أشهر  بعد  بالخليل،  اإلبراهيمي 
لتهويده والسيطرة عليه لصالح المشاريع االستيطانية.وفي ماي الماضي، 
انتهت سلطات االحتالل من تركيب هيكل المصعد الكهربائي في المسجد، 
اقتحامهم  لتسهيل  بالمستوطنين  خاص  كهربائي  مصعد  لتركيب  تمهيدا 
شرعت  المصعد،  بناء  إجراءات  وضمن  الماضية  األشهر  للحرم.وخالل 
قوات االحتالل بقص درج المسجد اإلبراهيمي، في خطوة تهدف إلى تغيير 
على   2017 عام  منذ  المدرج  والحضاري  التاريخي  الموروث  هذا  معالم 
الئحة التراث العالمي.وتخلل عملية بناء وتركيب المصعد أعمال حفر في 
محيط المسجد، في تجاوز خطير لكل القوانين والقرارات األممية والقانونية.
اإلجراءات  خالل  من  المصلين،  من  المسجد  إلفراغ  االحتالل  ويسعى 
القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغالق البوابات اإللكترونية ومنع إقامة 
األذان فيه، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.
وشرعت سلطات االحتالل في شهر أوت من العام الماضي، بتنفيذ مشروع 
اإلبراهيمي  المسجد  ساحات  من  مربع  متر   300 مساحة  على  تهويدي 
ومرافقه، يشمل حديقة توراتية وتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات 

المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيكل لتمويله.
وتواصل سلطات االحتالل اعتداءات على المسجد، حيث شرعت نهاية قبل 
في  للمسجد  العريض  الدرج  بالقرب من  أعمال حفر وتجريف  بتنفيذ  أيام 
الجنوبية الشرقية، ضمن سياسة تهدف إلى تغيير مالمح المسجد  المنطقة 

التاريخية والحضارية، ولتسهيل االستيالء عليه بالكامل وتهويده.
واقتحم مئات المستوطنين المسجد اإلبراهيمي في 18 من نوفمبر الماضي؛ 
صوب  الغاز  االحتالل  قوات  إطالق  رافقه  اليهودية،  األعياد  بذريعة 

المواطنين ومنازلهم في منطقة جبل جوهر.
ونصب المستوطنون خياما في الساحة اإلبراهيمية المحاذية للمسجد، وحارة 
التي حولتها قوات االحتالل  الرجبي والجعبري  جابر، وساحات عمارتي 

إلى ثكنة عسكرية.
المسجد  في  وقًتا   73 األذان  رفع  االحتالل  منع  الماضي،  أكتوبر  وخالل 

اإلبراهيمي بالخليل.
ومنذ 1994 تقسم سلطات االحتالل المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل، إلى 
قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين واآلخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 

29 مسلماً أثناء تأديتهم صالة الفجر يوم 25 فيفري من العام ذاته.

سلطات  قرار  الحموري  صالح  المحامي  المقدسي  األسير  عائلة  تترقب 
االحتالل بإبعاده إلى فرنسا، بعد انتهاء فترة اعتقاله اإلداري ، وتم تأجيل 
جلسة محكمة خاصة بصالح حتى اليوم الثالثاء، وبالتالي إرجاء إبعاده، 

بانتظار ما ستؤول إليه األمور إما اإلبعاد وإما اإلفراج المشروط عنه.
وتعيش عائلة الحموري حالة من القلق خشية من أن تنفذ سلطات االحتالل 
أسقط  بعدما  الفرنسية،  الجنسية  يحمل  الذي  صالح  نجلها  بإبعاد  قرارها 
حسن  يخف  ولم  رأسه،  مسقط  القدس،  بمدينة  اإلقامة  في  حقه  االحتالل 
من  أمله  خيبة  أمس  إعالمية  تصريحات  في  صالح،  والد  الحموري، 
رئيس  تأكيدات  بعد  نجله، خاصة  بإبعاد  موقفه  االحتالل عن  يتراجع  أن 
ماكرون خالل  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  لبيد  يائير  الصهيوني  الحكومة 
اعتقاله  فترة  انتهاء  بعد  صالح  إبعاد  حكومته  باعتزام  األخير  لقائهما 
من  سواء  الفرنسي  الرسمي  الموقف  انتقد  األخيرة .الحموري  اإلداري 
قبل الرئيس ماكرون نفسه أو من قبل حكومته، ووصفه بأنه موقف مخز 
وفاضح جداً، ويقول الحموري: "اكتفى ماكرون بالصمت على ما قاله لبيد 
ليتراجع عن قراره،  له بشأن صالح، ولم يحاول الضغط على االحتالل 
واألمر ذاته ينطبق على الحكومة الفرنسية التي لم تتخذ أي موقف في هذه 
القضية، وكأن صالح، المواطن الفرنسي حسب قوانين فرنسا، ال يعنيها 

وال يخصها، في حين تتدخل في دول أخرى مثل إيران وأوكرانيا بقوة حين 
يتعلق األمر بمصالحها الخاصة.«

دونيز الحموري، والدة صالح الفرنسية األصل والتي تحمل أيضاً الجنسية 
الفرنسية، وجهت قبل نحو عشرة أيام رسالة إلى ماكرون وحكومته بشأن 
. قضية نجلها وللمطالبة بالضغط على حكومة االحتالل، لكنها لم تتلَق جواباً
ولم يعد لدى دونيز الحموري الكثير من األمل وهي ال تعرف "ما الذي 
يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صالح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض 
تصريحات  في  داعية  طائراتها"،  متن  على  استقباله  الطيران  شركات 
الكيان  على  الضغط  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  صحافية، 

الصهيوني لإلفراج عن ابنها والسماح له بالعيش في القدس.
أما على المستوى البرلماني، فإن التحرك في فرنسا ضعيف جداً النشغالهم 
جعلت  تطورات  وهي  بالمونديال،  انشغالهم  ثم  أوكرانيا،  في  بالحرب 
يشيد  لكنه  والد صالح،  يؤكد  كما  معدومة،  شبه  بقضية صالح  االهتمام 
بموقف القنصلية الفرنسية في القدس، وسفارة فرنسا في الكيان الصهيوني، 
ويقول: "لقد وقفوا معنا بقوة، خاصة القنصل الفرنسي في القدس، ونقدر 
ورئيسهم  حكومتهم  موقف  مع  مقارنته  يمكن  ال  الذي  الموقف،  هذا  لهم 

المتسم بالالمباالة.«

التحرك  تحرك،  أي  هناك  ليس  "لألسف،  بالقول:  الحموري  والد  يؤكد 
الوحيد هو ما نقوده نحن كعائلة، بل عدة أشخاص من العائلة، لكن ليس 

هناك تحرك جدي معتبر من أي جهة أخرى يمكن اإلشارة إليه.«
أيضا  يحمل  الذي  الحموري،  المعتقل  أبلغت  قد  االحتالل  وكانت سلطات 
في  فرنسا  إلى  إبعاده  بقرار  الماضي،  األربعاء  يوم  الفرنسية،  الجنسية 

الرابع من ديسمبر وسحب هويته المقدسية.
الماضي  سبتمبر  من  الخامس  في  جددت  قد  االحتالل  سلطات  وكانت 
وذلك  أشهر،  ثالثة  لمدة  عاما(،   37( الحموري  بحق  اإلداري  االعتقال 
قبيل اإلفراج عنه، علما أنها اعتقلته عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب، 
القدس المحتلة، في السابع من مارس ، وحولته لالعتقال اإلداري  شمال 
من  متزوج  ومحاٍم،  حقوقي  ناشط  الحموري  متتاليتين .وصالح  فترتين 
الثانية  الدفعة  تحرر ضمن  سابق  أسير  لطفلين، وهو  وأب  فرنسية  امرأة 
لصفقة "وفاء األحرار" التي أبرمتها حركة حماس عام 2011، وتعرض 
دخول  من  منع  االحتالل، حيث  يد سلطات  على  كبيرة  لمضايقات  بعدها 
القدس، وسحبت  الغربية، وخضع لالعتقال اإلداري، وإلبعاد عن  الضفة 
عن  الوحيد  وطفله  حامل  وهي  زوجته  وأبعدت  منه،  المقدسية  الهوية 

فلسطين إلى فرنسا، إضافة الستدعاءات متكررة.
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تعرف سورة الناس )قل أعوذ برب الناس( مجموعة إلى 
سورة الفلق بالمعوذتين، إشارة إلى أمر هللا تعالى نبيه 
بالتعوذ بهما، جاء في الحديث الصحيح: عن أبي سعيد 
وسلم  عليه  قال: »كان رسول هللا صلى هللا  الخدري، 
نزلت  فلما  اإلنس،  عين  ومن  الجان،  عين  من  يتعوذ 
سورتا المعوذتين، أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك«]1[، 
أن  عامر  بن  عقبة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأمر 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأطلق  بالمعوذات،  يقرأ 
ذات. ورجح ابن عاشور أن  عليهما بالمعوذتين وبالمعوِّ
هذه  من  العام  الغرض  أما  متعاقبتين.  نزلتا  السورتين 
وسلم  عليه  النبي صلى هللا  إرشاد  من  فيظهر  السورة 
ألن يتعوذ باهلل ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد 
عمل النبي صلى هللا عليه وسلم وإفساد إرشاده الناس، 
ويلقي في نفوس الناس اإلعراض عن دعوته. وفي هذا 
األمر إيماء إلى أن هللا تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في 
نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه، ومتمم دعوته 

حتى تعم في الناس. 
ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك، فيكون لهم من هذا 
التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس، 
ومع السالمة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى.  ]التحرير 
والناس؟    الفلق  سورتي  بين  التشابه  أوجه  والتنوير[. 
إلى  إضافة  كثيرا  تتشابه  والناس  الفلق  سورة  وفواتح 
االقتران الواقع بينهما في المسمى، حيث اطلق عليهما 
وصف المعوذتين، فإن بداية كل منهما تشبه األخرى، 
من  المخلوقات  شرور  من  تعوذ  الفلق  سورة  أن  إال 
حيوان وناس، وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات 
خفية وهي الشياطين. وتشابهتا في األمر بالقول الموجه 
للنبي صلى هللا عليه وسلم، »والقول في األمر بالقول، 
عليه  هللا  صلى  للنبي  الخطاب  أن  وفي  المقول،  وفي 
من  نظيرة  في  كالقول  أمته،  شموله  والمقصود  وسلم، 

سورة الفلق سواء«]2[. 
كذلك  الفلق  سورة  نحو  على  الناس  سورة  وتتضمن 
ابن  فصل  وقد  منه،  ومستعاذا  به،  ومستعاذا  استعاذة، 
القيم هذه األمور وبسط الكالم عنها، ونوجز هذه األوجه 
الهروب من شيء  1. حقيقة االستعاذة هي  يأتي:  فيما 
تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به: 
معاذا، كما يسمى: ملجأ ووزرا. ومعنى »أعوذ« ألتجئ 
تعالى  باهلل  المسلم  يستعيذ  وحين  وأتحرز.  وأعتصم، 
فإن العبارات التي تخفى وراءها كثيرة، منها االلتجاء 
واالعتصام، واالنطراح بين يدي الرب، واالفتقار إليه، 

والتذلل بين يديه. 2. 
المستعاذ به: هو هللا وحده، رب الناس، ملك الناس، إله 
الناس. الذي ال ينبغي االستعاذة إال به، وال يستعاذ بأحد 
ويعصمهم.  المستعيذين،  يعيذ  الذي  هو  بل  خلقه،  من 
في  ووقعت  شره.  من  استعاذوا  ما  شر  من  ويمنعهم 
هذه السورة ثالثة مضافات أوصافا هلل تعالى المستعاذ 
الناس،  وإله   – الناس  وملك   – الناس  وهي: رب  به، 
وقد وجه ابن القيم هذه اإلضافات ومما ذكر: اإلضافة 
الربوبية  إضافة  الناس(  )رب  قوله:  في  وهي  األولى، 
المتضمنة لحق الناس وتدبيرهم، وتربيتهم، وإصالحهم، 
الشر  ودفع  إليه،  يحتاجون  وما  مصالحهم،  وجلب 
لهم.  ربوبيته  معنى  هذا  يفسدهم.  مما  وحفظهم  عنهم، 
وذلك يتضمن قدرة هللا تعالى التامة. ورحمته الواسعة، 
دعواتهم،  وإجابة  أحوالهم،  بتفاصيل  وعلمه  وإحسانه، 
وكشف كرباتهم. اإلضافة الثانية: إضافة الملك في قوله: 
فيهم،  المتصرف  الناس  ملك  تعالى  فاهلل  الناس(  )ملك 
لهم  المدبر  لهم  المتصرف  وهو  ومماليكه،  عبيده  وهم 
التام  السلطان  له  الذي  فيهم،  القدرة  النافذ  يشاء،  كما 
عليهم، فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم. فال صالح 
لهم وال قيام إال به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون 
إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو 
بساحتهم. اإلضافة الثالثة: إضافة اإللهية في قوله )إله 
إله  ال  الذي  ومعبودهم  الحق،  الناس  إله  فهو  الناس(، 
لهم سواه وال معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم 
ومليكهم لم يشركه في ربوبيته وال في ملكه أحد، فكذلك 
معه  يجعلوا  أن  ينبغي  فال  ومعبودهم.  إلههم  هو وحده 
شريكا في إلهيته، كما ال شريك معه في ربوبيته وملكه. 
ملك  الناس،  برب  أعوذ  )قل  الثالثة  األوصاف  وهذه 
الناس، إله الناس( كما أنها مشتملة على جميع أصول 
فإنها  العبادة،  ختى  باإللهية  الناس  إقرار  من  التوحيد، 
تشعر بمراتب النظر في معرفة هللا تعالى، “فإن الناظر 
يعلم بادىء ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر به من 
وجود نفسه، ونعمة تركيبه، ثم يتغلغل في النظر فيشعر 

بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق، ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم”]3[. 3. المستعاذ 
منه في سورة الناس فهو الشر الذي هو سبب الذنوب 
والمعاصي كلها. وهو الشر الداخل في اإلنسان، الذي 
الفلق:  فسورة  واآلخرة.  الدنيا  في  العقوبات  منشأ  هو 
له  الغير  ظلم  هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت 
يدخل  ال  وهو  خارج.  من  شر  وهو  والحسد.  بالسحر 
تحت التكليف وال يطلب منه الكف عنه، ألنه ليس من 
كسب اإلنسان نفسه. وأطلق على هذا النوع ابن القيم بما 

سماه شر المصائب. 
هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت  الناس:  وسورة 
العبد نفسه وهو شر من داخل. وهذا يدخل  سبب ظلم 

المعائب.  شر  فهذا  النهي.  به  ويتعلق  التكليف،  تحت 
المصيبات.  شر  من  االستعاذة  تتضمن  الفلق  فسورة 
التي  العيوب  الناس تتضمن االستعاذة من شر  وسورة 
أصلها كلها الوسوسة]4[. ما هو الوسواس الخناس؟ فإذا 
كان الشر المستعاذ منه في سورة الناس هو الوسواس، 
وهي  بالوسوسة،  المتكلم  هو  بالوسواس  فالمقصود 
ألقي  من  إال  يسمعه  إما بصوت خفي ال  الخفي  الكالم 
إليه، وإما بغير صوت، كما يسوس الشيطان إلى العبد. 
والوسواس يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس 
الخواطر الشريرة، قال تعالى: )فوسوس إليه الشيطان( 
]طه: 120[، ويشمل الوسواس كل من يتكلم كالما خفيا 
من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود 

أموال  سرقة  أو  نفوس  اغتيال  من  األذى  إلحاق  منها 
شأن  الهدى، ألن  واإلعراض عن  بالضالل  إغراء  أو 
مذاكرة هؤالء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئال يطلع 

عليها من يريدون اإليقاع به]5[. 
وهو  الخنس  شديد  أي  بالخناس  الوسواس  ووصف 
بـ)الخناس(  يلقب  والشيطان  الظهور،  بعد  االختفاء 
ألنه يتصل بعقل اإلنسان وعزمه من غير شعور منه 
المكر والكيد والتختل خناسون  فيه، وأهل  فكأنه خنس 
الحيل  بأنواع  ويتسترون  الناس  يتحينون غفالت  ألنهم 
لكيال يشعر الناس بهم]6[. وذكر هذا الوصف هنا مع 
الوسواس لتقريب تصوير الوسوسة التي تحدث في نفس 
اإلنسان وخاطره، والتي تردد إليه بالغرور والمعاصي.   
موضع الوسوسة في اإلنسان  وجاء التأكيد في سورة 
اإلنسان على حقيقة هذه الوسوسة بأوصاف ثالثة هي: 
تختفي  وأنها  ثانيها:  وشرها،  الوسوسة  ذكر  أحدها: 
وتعود حتى تؤثر، ثم أكد ذلك ثالثا: بذكر محلها، وهو 
صدور الناس. فالشيطان يوسوس إلى اإلنسان كلما غفل 
عن ذكر هللا تعالى، فإذا ذكر هللا تعالى انخنس واختفى. 
وحاملة  الشر  داعية  ألنها  الوسوسة  عالج  من  بد  وال 
الدائم وتالوة  الذكر  المعاصي، وكان من عالجه  على 
الشيطان،  الوسوسة ألنها من  أوامر  القرآن، وعصيان 
هللا  أمر  ما  كل  واتباع  والعبادات،  الطاعات  ومالزمة 
تعالى، واالنتهاء عن كل ما نهى وزجر، وغير ذلك من 
األمور. قال ابن القيم: وقد جعل هللا للشيطان دخوال في 
منه  يجري  فهو  قلبه وصدره.  إلى  ونفوذا  العبد  جوف 
الممات.  إلى  يفارقه  فال  بالعبد  وكل  وقد  الدم.  مجرى 
وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي قالت »كان 
أزوره  فأتيته  معتكفا،  وسلّم  عليه  رسول هللا صلّى هللا 

ليال. 
وكان  ليقلبني.  معي  فقام  فانقلبت،  قمت،  ثم  فحدثته. 
مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من األنصار. 
فلما رأيا النبي صلّى هللا عليه وسلّم أسرعا. فقال: النبي 
بنت  صفية  إنها  رسلكما،  على  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى 
حيي. فقاال: سبحان هللا يا رسول هللا! فقال: إن الشيطان 
يجرى من اإلنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف 

في قلوبكما سوءا- أو قال- شيئا«. 
المصادر:

الترمذي )2058(، وابن ماجة )3511(  ]1[  أخرجه 
حسن  الترمذي:  قال  والكبرى،  المجتبى  في  والنسائي 
  ]3[  )632  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[ غريب. 
القيم  التفسير    ]4[  .)633/30( والتنوير  التحرير 

)663(. ]5[  التحرير والتنوير. ]6[  المرجع السابق.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

قل اأعوذ برب النا�س .. �سورة النا�س

نتطلع  أن  التابعي يجب  لإلجابة على سؤال من هو 
على المقصود بالتابعي في أصله اللغوي والمعروف 
العلمي، فالتابعون: جمع تابعي، أو تابع، والتابع: اسم 
فاعل من “تبعه” بمعنى مشى خلفه، وفي االصلطالح 
على  ومات  مسلما،  صحابيا  لقي  من  هو  فالتابعي 

اإلسالم، وقيل: هو من صحب الصحابي. 
الصحابي،  لقي  من  الحديث:  في مصطلح  والتابعي 
من  فكل  الصحيح،  على  الصحبة  يشترط طول  وال 
وبعضهم  تابعي،  فهو  مسلًما  ومات  الصحابة  لقي 
ابن حجر رحمه هللا  الحافظ  قال  بعض.  من  أفضل 
 ” َحاِبيَّ في )نخبة الفكر ( : “التابِعي: هو َمْن لَِقَي الصَّ
على  التابعي  إطالق  يقتضي  ما  الحاكم  كالم  وفي 
يصحبه”.  لم  وإن  عنه  وروى  الصحابي  لقي  من 
الخطيب: هو من صحب صحابيا، وال يكتفى  وقال 
الصحبة  بد من طول  بل ال  يعني  اللقي  بمجرد  فيه 
فيه  يكتفى  فإنه  الصحابي  بخالف  عنه،  والرواية 

بمجرد اللقاء. 
-صلى  النبي  منزلة  شرف  التفرقة  هذه  في  والسر 
فاالجتماع  يلقاه،  فيمن  تأثيره  وقوة  وسلم-  عليه  هللا 
الصدري،  واالنشراح  القلبي،  النور  في  يؤثر  به 
واستقامة السلوك أضعاف ما يؤثره االجتماع الطويل 
بالصحابي وغيره من األخيار. يقول السيوطي: “قال 

بالتابعين  مخصوص  التابعي  مطلق  الصالح:  ابن 
بإحسان، وقد عقب العراقي فقال: “إن أراد باإلحسان 
عليه،  زائد  أمر  اإلحسان  أن  إال  فواضح  اإلسالم 
أر  فلم  والعدالة،  اإلسالم  في  الكمال  به  أراد  فإن 
من اشترط ذلك في حد التابعين، بل من صنف في 
الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. وهنا يعلق أبو 
شهبة فيقول: والذي يظهر لي أن مراد ابن الصالح 
الصحاح  األحاديث  فضله  في  وردت  الذي  التابعي 
يستقم  لم  من  أما  الفضل،  لهذا  والمستحق  والحسان 
على اإلسالم الكامل، وأساء إلى اإلسالم والمسلمين، 
فهو بمعزل عن أن يكون من التابعين بإحسان، وذلك 
الثقفي، وعمرو بن سعيد الذي  كالحجاج بن يوسف 
كان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد هللا بن الزبير، 
الحرم،  أهل  وإلى  الكعبة  وإلى  الحرم  إلى  أساء  فقد 
)الوسيط  التعبير  هذا  في  حق  على  الصالح  فابن 
أثنى  .ولقد  الحديث ص541(.  ومصطلح  علوم  في 
األولون  والسابقون   { فقال:  التابعين  تعالى على  هللا 
بإحسان  اتبعوهم  والذين  واألنصار  المهاجرين  من 
رضى هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 
العظيم {  الفوز  ذلك  أبدا  فيها  األنهار خالدين  تحتها 
»والذين  اآلية:  هذه  في  قتادة  قال   ،)100 )التوبة: 
اتبعوهم بإحسان: التابعون«. وقال عكرمة في قوله 

تبارك وتعالى: }وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{: »هم 
اآلية:  هذه  تفسير  في  عجيبة  ابن  وقال  التابعون«، 
لنا  اغفر  ربنا  يقولون  بعدهم  من  جاءوا  }والذين 
وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا 
غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم{: هم التابعون 
 – هللا  رسول  أثنى  وقد  القيامة«.  يوم  إلى  بإحسان 
صلى هللا عليه وسلم – على التابعين فقال فيما رواه 
عنه عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه -: )خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(، وجاء 
نحو هذه الرواية عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: 
أي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  رجل  »سأل  قالت: 
الناس خير؟ قال صلى هللا عليه وسلم: »القرن الذي 
أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث« رواه اإلمام مسلم في 
صحيحه. من هم “الفقهاء السبعة” من التابعين؟ ومن 
أكابر التابعين وأعلمهم الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم: 
1- سعيد بن المسيب. 2- والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر. 3- وعروة بن الزبير. 4- وخارجة بن زيد. 5- 
وسليمان بن يسار. 6- وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة 
بن مسعود. 7- وقد اختلفوا في السابع، فقيل: سالم بن 
أبو سلمة بن عبد الرحمن  عبد هللا بن عمر، وقيل: 
بن عوف الزهري، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام المخزومي.
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الخام، خالل  النفط  أسعار  ارتفعت 
تعامالت أمس اإلثنين بعد أن أبقت 
دول أوبك+ أهدافها اإلنتاجية على 

حالها.
األسواق  تلّقت  نفسه،  الوقت  في 
إشارات إيجابية للطلب على الوقود 
إذ خففت المزيد من المدن الصينية 
قيود مواجهة كورونا خالل عطلة 
نهاية األسبوع، على الرغم من أن 
التخفيف الجزئي في السياسات أدى 
إلى حدوث ارتباك في جميع أنحاء 

البالد، يوم أمس اإلثنين.
بتوقيت  صباًحا   07:48 الساعة  بحلول 
غرينتش، ارتفعت أسعار العقود اآلجلة 
لخام برنت القياسي -تسليم شهر فيفري 
2023- بنحو 0.47 بالمائة إلى 85.97 
العقود  سعر  زاد  كما  للبرميل،  دوالًرا 
األميركي  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة 
 0.53 بنسبة   -2023 جانفي  -تسليم 
للبرميل،  دوالًرا   80.40 إلى  بالمائة 
أنهت  قد  الخام  النفط  أسعار  وكانت 
تعامالتها، الجمعة األخيرة، على تراجع 
بنحو 1.5 بالمائة لكنها سجلت مكاسب 

أسبوعية.
)برنت،  القياسيان  الخامان  وحقق 
أسبوعية  أول مكاسب  تكساس(  وغرب 
بعد 3 أسابيع متتالية، بنحو 2.2 بالمائة 
واتفقت  التوالي،  على  بالمائة  و4.9 
)أوبك(،  للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة 
التحالف  في  روسيا،  بينهم  من  وحلفاء 
المعروف باسم أوبك+، األحد المنصرم 
لخفض  أكتوبر  بخطة  االلتزام  على 
اإلنتاج بمقدار مليوني برميل يومًيا من 

نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2023.
كان  أوبك+  قرار  إن  المحللون  وقال 
متوقًعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة 
األوروبي  االتحاد  حظر  قرار  تأثير 
الدول  مجموعة  وسقف  الواردات  على 
دوالًرا   60 البالغ  السبع  الصناعية 

المنقول  الروسي  النفط  على  للبرميل 
بحًرا، مع تهديد روسيا بقطع اإلمدادات 
وقال  باالتفاقية،  تلتزم  دولة  أي  عن 
في  األساسية  السلع  أبحاث  رئيس 
مور:  بادن  الوطني،  أستراليا  مصرف 
يتعلق  فيما  ثابتة  أوبك  ظلت  "بينما 
األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  باإلنتاج 
أتوقع أنها ستستمر في موازنة السوق«.
إصدارات  إطالق  "بدء  وأضاف: 
احتياطي النفط االستراتيجي األميركي، 

األوروبي  االتحاد  عقوبات  وتنفيذ 
النفط  لسعر  األقصى  الحد  وقانون 
في  تؤثر  عوامل  كلها  الروسي، 
وكالة  ذكرت  حسبما  السوق"، 
رويترز، وقال محللون آخرون إن 
اإلنتاج  على  باإلبقاء  أوبك+  قرار 
البيانات  جانب  إلى  تغيير،  دون 
االقتصادية الضعيفة خارج الصين، 
النفط  أسعار  مكاسب  يعكس  قد 
الخام، ويتوقع هؤالء أن: "البيانات 
االقتصادية الحالية للصين ال تزال 
ضعيفة، مع انخفاض حاد في الواردات 
الطلب  تباطؤ  يعكس  ما  والصادرات، 
لالقتصاد  المتراجع  واالتجاه  المحلي 
الطلب  دفع  الصعب  ومن  الخارجي، 
أن  إلى  الخام«.مشيرين  النفط  على 
ومع  تغيير،  دون  إنتاجه  أبقى  أوبك+ 
اتخاد إجراءات خفض اإلنتاج، قد  عدم 
تنخفض أسعار النفط الخام مرة أخرى.
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أمني  بيان  حسب  القضية  وقائع  وتعود 
تقدم  بعد  اإلثنين  أمس  المصالح  لذات 
الضبطية  عناصر  أمام  المواطنين  أحد 
األول،  الحضري  باألمن  القضائية 
قاما  مجهولين،  ضد  شكوى  لترسيم 
باالعتداء عليه بالعنف بأحد احياء مدينة 
كان  مالي  مبلغ  منه  سلب  و  المدية، 
مليون   265 من  بأكثر  يقدر  بحوزته 
سنتيم، كان بصدد ايداعه بالبنك، مقدما 
المعتدين  للشخصين  األوصاف  بعض 

عليه.
الشرطة  مصالح  باشرت  وفورها 
عمليات البحث و التحري، مع  تكثيف 
التي  و  العملياتي،  االستعالمي  العمل 
فيهما  المشتبه  هوية  تحديد  عن  اسفرت 
و توقيفهما في ظرف قياسي وجيز، لم 
المبلغ  يتعدى 24 سا، كما تم استرجاع 

المسلوب من الضحية.
اللذان  فيهما  المشتبه  التحقيق مع  بعد  و 
كانا  انهما  تبين  أشرار،  يشكالن جمعية 
األنظار،  عن  منعزل  مكان  يتخذان 
البنوك  ألحد  المؤدي  للطريق  ومحاذي 
الوافدين  الضحايا  لترصد  المدية  بمدينة 
اين  بنكية،  معامالت  اجراء  قصد  إليه، 
من  نزل  الذي  الضحية  انتباههما  لفت 

يظهر  بالستيكيا  كيسا  حامال  سيارته 
بمباغتته  قاما  حيث  مالي،  مبلغ  بداخله 
المال  وسرقة  بالعنف،  عليه  التعدي  و 
الى  بالفرار  ليلوذا  بحوزته،  كان  الذي 
وجهة مجهولة و اخفاء النقود في اماكن 
عناصر  احترافية  ان  غير  متفرقة، 

الشرطة، مكنت من توقيفهما في ظرف 
من  الزمن  من  ساعة  يتعدى  لم  قياسي 
اقترافهما جرمهما، مع استرجاع المبلغ 

المسروق.
وكيل  مع  والمستمر  الدائم  بالتنسيق 
الجمهورية لدى محكمة المدية، تم انجاز 

ملف قضائي ضد المشتبه فيهما تقديمهما 
امام النيابة المختصة اقليميا، عن جناية 

السرقة بالعنف مع التعدد.
حياة �سرتاح
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يتعلق الأمر

 مب�صبوق ق�صائيا 

الب�صمات 
تطيح ب�صارق 
مركبة يف بجاية

التابعة  الشرطة  عناصر  تمكنت 
هذا  خالل  ببجاية  أقبو  دائرة  ألمن 
بمسبوق  اإلطاحة  من  األسبوع 
مركبة  سرقة  في  تورط  قضائي 
العملية  تفاصيل  أقبو،  بمدينة 
جاءت بعد تعرض مركبة من نوع 
من  ليال  للسرقة  قولف  فولسفاكن 
ركنها  أن  بعدما  مجهولين  طرف 
إقامته  مقر  من  بالقرب  صاحبها 
ذلك  فور  أقبو،  علي  سيدي  بحي 
بتكثيف  الشرطة  مصالح  باشرت 
العثور  ليتم  واألبحاث  التحريات 
على المركبة المسروقة مهملة بقرية 
أن  بعد  إغرام  ببلدية  ناصر  إغيل 
تعرضت للسرقة والتخريب الجزئي 
التي  الميدانية  المعاينة  الداخل،  من 
على  العلمية  الشرطة  باشرتها 
رفع  من  مكنتها  المسروقة  المركبة 
المركبة،  داخل  من  بصمات  آثار 
وباإلستعانة  بنظام “AFIS” لتحليل 
مسرح  من  المرفوعة  البصمات 
الجريمة تبين بأنها تخص المسبوق 
القضائي المسمى/ ب ر، 24 سنة، 
المقيم بالقرب من الحي الذي يقيم به 
الضحية، وهو معروف لدى مصالح 
الشرطة بتورطه في قضية مماثلة، 
جزائي  ملف  وإنجاز  توقيفه  ليتم 
المقترنة  السرقة  قضية  ضده ألجل 
بظرف الليل، مع التخريب العمدي 
لملك الغير، وتم تقديمه أمام الجهات 
جلسة  وبعد  المختصة،  القضائية 
عقوبة  ضده  الفوري صدر  المثول 
مع غرامة  نافذة  05 سنوات حبس 
ومبلغ  دج،   300000 قدرها  مالية 
مالي قدره 300000 دج كتعويض 

للضحية، مع أمر إيداع.   
حياة �سرتاح

دورته اخلام�صة تنطلق 

هذا اجلمعة بغرداية

املهرجان الدويل لل�سياحة 
ال�سحراوية احتفاء 

وتثمني للحرف املحلية
وزارة  تنظم 
والصناعة  السياحة 
الطبعة  التقليدية 
للمهرجان  الخامسة 
للسياحة  الدولي 
في  الصحراوية 
ما  الممتدة  الفترة 
 11 إلى   9 بين 
الجاري  ديسمبر 
غرداية  بوالية 
وضع  تم  حيث 
ويمزج  الوالية  هذه  مقومات  يبرز  ثري  برنامج 
بما  والرياضة  والفولكلور  الموسيقي  بين  بين 
والحرف  السياحية  المؤهالت  تثمين  في  يساهم 

المحلية.
وحسب بيان إعالمي للوزارة  أمس أول فإن تنظيم 
المنتوج  ترقية  "إطار  في  يأتي  المهرجان  هذا 
الوجهة  عماد  يعتبر  الذي  الصحراوي  السياحي 
هذا  فعاليات  خالل  ويتم  الجزائرية".  السياحية 
السياحية  األنشطة  من  العديد  "تنظيم  المهرجان 
الجنوب,  مناطق  تميز  التي  والرياضية  والثقافية 
السياحي  للمنتوج  الترويج  شأنها  من  والتي 
متعاملين  مشاركة  ينتظر  حيث  الصحراوي, 
والصناعة  السياحة  قطاع  في  أجانب  وفاعلين 
اإلعالم  وسائل  من  العديد  على  عالوة  التقليدية, 
من  العديد  الفعاليات  هذه  ستشمل  كما  األجنبية". 
السياحي  المسار  خالل  من  الجنوب,  واليات 
الترويجي المسطر خصيصا بمناسبة هذا الحدث. 
وقد تم اختيار والية غرداية الحتضان هذا الموعد 
ثري من  به من رصيد  تزخر  لما  "بالنظر  الهام 
المقومات السياحية والتراث المادي والالمادي ذي 
أهمية تاريخية وثقافية ومعمارية, ولكونها من بين 
موسم  خالل  استقطابا  األكثر  السياحية  الوجهات 
السياحة الصحراوية, مما يمنح لها مكانة مرموقة 
الصحراوية".  السياحة  تطوير  استراتيجية  ضمن 
وتهدف هذه الطبعة الجديدة من المهرجان أن يكون 
فرصة مالئمة للترويج للقدرات السياحية للجنوب 
وإحداث حركية  غرداية  بمنطقة  سيما  الجزائري 
وإقالع لعديد األنشطة االقتصادية المحلية المدرة 
للمداخيل سيما منها الصناعة التقليدية والمنتجات 
الفالحية الموسمية )تمور وفول سوداني وغيرها( 
، كما يرمي هذا الحدث أيضا إلى تثمين التراث 
المادي والالمادي وكذلك تاريخ المنطقة وضمان 
ويأتي  للجزائري،  الهام  الثقافي  الرصيد  استدامة 
أن  بعد  الفعاليات  هذه  الحتضان  غرداية  اختيار 
شهدت ركودا بفعل األزمة الصحية العالمية لكون 
حيث  الثقافية"  السياحة  "مهد  تشكل  المنطقة  هذه 
ميزاب  منطقة  وتعد  الحدود.   إشعاعها  تجاوز 
الفريد  المعماري  بتراثها  تشتهر  التي  )غرداية( 
المصنفة  المحصنة  بالمدن  والمعروفة  نوعه  من 
اليونسكو في 1982 محطة  تراثا عالميا من قبل 
سياحية التي يفضلها عديد السياح للتمتع بعمرانها 
مساجدها  وأيضا  القديمة  وأسواقها  وحصونها 
وقد  ميزاب.    سهل  طول  على  الممتدة  العريقة 
يضمن  عمراني  نمط  وفق  القصور  تلك  شيدت 
العيش الجماعي للساكنة واحترام العادات والتقاليد 
من  أعدادا  تستقطب  حيث  الراسخة  االجتماعية 
العمران  في  والمختصين  والجامعيين  الباحثين 
والمهندسين.    وبالنظر إلى األهمية التي يكتسيها 
هذا المهرجان بخصوص ترقية السياحة والصناعة 
يمزج  ثريا  برنامجا  المنظمون  أعد  فقد  التقليدية 
بين الموسيقي والفولكلور والرياضة بما يساهم في 
تثمين المؤهالت السياحية والحرف المحلية. ومن 
ومعارض  للمشاركين  استعراضا  تنظيم  فقراته 
للمنتجات الحرفية وحول تحضير األطباق المحلية 
إلى جانب أنشطة رياضية متنوعة.  كما يتضمن 
حول  وخبراء  باحثون  ينشطها  ندوات  أيضا 
السياحة سيما منها الثقافية وفنون الطبخ التقليدية 
التطرق  وأيضا  المحلي  االقتصاد  في  وأثرها 
الصناعة  منتجات  بتسويق  المرتبطة  المسألة  إلى 

التقليدية.
حياة �سرتاح

اإثر �صكوى تقدم بها الأولياء

ت�قيف مروج للم�ؤثرات العقلية 
باملحيط املدر�سي ب�سيدي اأحممد

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في األمن الحضري الثاني" ديدوش مراد 
المقاطعة اإلدارية سيدي أمحمد، من توقيف شخص عن قضية ترويج  بأمن   "
المؤثرات العقلية.وتعود قضية الحال التي تمت تحت اإلشراف الدائم والمستمر 
فقد  اإلثنين  أمس  المصالح  لذات  إعالمي  بيان  حسب  إقليميا،  المختصة  للنيابة 
جاءت بعد شكوى المواطنين عن وجود شخص مشبوه يقوم بترويج المؤثرات 
العقلية في المحيط المدرسي وخوفا من وقوع أبنائهم ضحية خاصة بعد انتشار 

هذه الظاهرة ، عليه تم تسطير خطة محكمة لتوقيف المروج في حالة تلبس .
من  كبسولة  فيه، ضبط وحجز)13(  المشتبه  توقيف  على  أسفرت  العملية  هاته 
من  د.ج   )11.835( بـ  المقدر  الوطنية  بالعملة  مالي  ومبلغ  العقلية،  المؤثرات 
عائدات الترويج، وبعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم 

أمام النيابة المختصة إقليميا .
حياة �سرتاح

مت �صلبها من مواطن من قبل م�صبوقني ق�صائيا 

اأمن املدية ي�سرتجع اأكرث 
من 265 ملي�ن �سنتيم يف ظرف قيا�سي

متكنت قوات ال�صرطة لالأمن احل�صري الأول باأمن ولية املدية، نهاية ال�صبوع املا�صي، من توقيف �صخ�صني م�صبوقني ق�صائيا، قاما بالعتداء على مواطن 

بالعنف و �صلب منه مبلغ مايل قدر باأكرث من 265 مليون �صنتيم ، باأحد احياء مدينة املدية املنعزلة.

..وبرنت يقرتب من 86 دولًرا للربميل

اأ�سعار النفط اخلام ترتفع بعد قرار "اأوبك+"
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