
بعد نهائي مثير تاألق فيه مي�سي ومبابي

 الأرجنتيــن تجرد فرن�سا
  من لقبهـــــــــا وتتـــــوج 
بطلـــة للعـــالم 2022

لفت اإلى �سرورة اإيالءها االهتمام 

الذي ت�ستحقه، ب�غالي ي�ؤكد:

"�لعربيــــة من �أغنى 
لغات �لعالم واأقدرها 

 على م�سايــــــــــــرة

 �لتطور الإن�سانــــي"

قال اإنها تعمل على ا�ستغالل قدراتها 

الفائ�سة من اإنتاج هذه الطاقة، عرقاب:

"�لجز�ئـــــــر تدر�س 
ب�سفة جدية م�سروع 
 �لربط �لكهربـــــائي
 مـــــع �أوروبـــــــــا"

بلمهدي يرد على التقارير 

المغل�طة ح�ل "حرية المعتقد" 

 "�لجز�ئـــــر لم تغلق
 �أيـــــة  كنـــــــي�سة "
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االإثنني 19 دي�سمرب 2022 املـ�افق 25 جمادى االأوىل 1444 هـ   ال�سنة العا�سرة        العــــدد:  3098       الثمــــن: 10دج

www.elraed.dz

"�سوناطر�ك": ال توظيف بالمجمع دون �لمرور على وكاالت �لت�سغيل
بلعابد يلح على �سرورة احترام االآجال 

المحددة وي�سدي تعليمات �سارمة

 "�إدمـــــاج �الأ�ســــــــاتذة 
 �لمتعاقديـــــــــــن يجب 
 �أن ال يتعدى نهايــــــــــة
 �سهر فيـــــفري 2023 "

تجار يعان�ن اأزمة �سبيهة بالتي عا�س�ها خالل االأزمة ال�سحية االأخيرة

ركود في �سوق �لمالب�س �لجاهزة و�سلع تعاني �لك�ساد؟!
05

باري�ض ت�ا�سل م�ساعيها الدبل�ما�سية لتح�سين عالقاتها مع الجزائر

 نحو حل م�سكل �لتاأ�سيـــــــر�ت 
بين �لجز�ئــــــــر وفرن�ســـــــا
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استقبل ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، بمقر 

الوزارة، جيرالد دارمنان، وزير الداخلية 
وأقاليم ما وراء البحار للجمهورية الفرنسية، 
الذي يقوم  بزيارة رسمية إلى الجزائر على 

رأس وفد مكون من مجموعة من المدراء 
العامين ، وشكل هذا اللقاء سانحة لدراسة 

القضايا ذات الصلة بقطاعي داخلية البلدين، 
وسبل تعزيز التعاون الثنائي بشأنها، حيث 

اكد الوزير الفرنسي في تصريح عقب اللقاء، 
أن زيارته جاءت بطلب من الرئيس الفرنسي 
أيمانويل ماكرون وبعد الزيارات التي قام هذا 

األخير إلى الجزائر على رأس وفد هام من 
الوزراء، معلنا أن الرئيس الفرنسي طلب منه " 

العودة إلى الجزائر".
 وعن اللقاء الذي جمعة بوزير الداخلية والذي 

وصفه بـ"الثري جدا"، قال جيرالد دارمانان إنه 
كان  فرصة للجانب الفرنسي "إلبراز إرادته 
الكبيرة لمواصلة التعاون"، وتثمين وتجسيد 

الحوار الذي تم بين رئيس الجمهورية ونظيره 
الفرنسي، موضحل أن التعاون يشمل المجال 
األمني وحماية األفراد والتعاون في مجاالت 

التبادل بين البلدين.
 وحول ذلك، أضاف الوزير الفرنسي أنه 

أطلع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "أنه 
منذ اإلثنين الفارط قرر البلدان إعادة تكريس 
العالقات القنصلية العادية بينهما"، مضيفا أن 
العالقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة 
كورونا، وأنها تشمل كل ما يتعلق بالتأشيرات 

والمبادالت بين شعبي البلدين في إطار مساعي 
بالدي لـ"نرتقي بهذا التبادل لمستوى عالقات 
الصداقات القوية والخاصة التي تربط فرنسا 
بالجزائر"، ليتوجه بشكره للرئيس تبون على 

حفاوة االستقبال.
 وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
قد تلقى أول امس، مكالمة هاتفية من نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا فيها إلى 
العالقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، 

كما تبادال وجهات النظر بخصوص الوضع 
في ليبيا ومنطقة الساحل وقضايا إقليمية ودولية 

ذات االهتمام المشترك.
 وتتواصل مساعي فرنسا الدبلوماسية لتحسين 

صورتها مع الجزائر بعد عودة نوع من الدفء 
إلى العالقات الثنائية في الفترة االخيرة، وتوالي 

الزيارات الرسمية للمسؤولين الفرنسيين إلى 
الجزائر، بحثا عن فرص جديدة إلعادة بعث 

المشاريع االقتصادية بالسوق الجزائرية، التي 
فقدت بريقها على حساب شركاء اقتصاديين 

جدد تراهن عليهم الجزائر للدفع بعجلة 
االستثمارات األجنبية بالسوق الوطنية، فقد 

ارتكزت جل التصريحات التي أدلى بها 
المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا الجزائر 

وكذا تمحورت االتصاالت الهاتفية التي جمعت 
الرئيس تبون بنظيره الفرنسي حول سبل 

تطوير التعاون االقتصادي، ما يعكس المساعي 
الحقيقية لباريس الراغبة في الحفاظ عما تبقى 

لها من مصالح اقتصادية بالجزائر.

يشارك مجلس األمة, بمقر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة )مصر(, في أشغال المؤتمر 

الدولي للقوانين واألنظمة والسياسات والتخطيط 
اللغوي الذي ينظمه المجلس الدولي للغة 

العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية 
والبرلمان العربي, حسب ما أفاد به بيان 

للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته, أن المؤتمر يهدف 

إلى "االطالع على جهود الدول ومؤسساتها 
التشريعية والتنفيذية, والوزارات والمنظمات 

والهيئات العربية والدولية والمؤسسات 
العامة والخاصة في مجال القوانين واألنظمة 
والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي".

ويأتي هذا المؤتمر -يضيف البيان-"انطالقا 
من الشعور بالمسؤولية التاريخية اتجاه اللغة 

العربية, بصفتها مسألة ذات أبعاد سياسية, 
أمنية, علمية, ثقافية, اجتماعية ووطنية 

وقومية, إذ تعد مسؤولية الجميع كل حسب 
موقعه واختصاصه, وال تسقط المسؤولية 
عن أي جهة, مهما بذلت الجهات األخرى 

من جهود في خدمة اللغة العربية, ألن اللغة 
نظام يرتبط بالجميع ويرتبط بتشكيل الفرد 

والمجتمع والدولة وعالقتها بالدول والمجتمعات 
األخرى".

وأشار ذات المصدر إلى أن مجلس األمة ممثل 
بعبد الكريم قريشي, عضو المجلس ورئيس 

لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن 
القومي بالبرلمان العربي, والذي يترأس الجلسة 
الصباحية بعنوان: "اللغة العربية في المنظمات 
العربية", والتي تتمحور حول "التعريف بجهود 
المنظمات في مجال خدمة اللغة العربية, وكذا 
تقديم المقترحات والمبادرات للتعاون المشترك 
في مسألة اللغة العربية على المستوى الوطني 

والعربي والدولي, السيما من خالل تعميم 
قانون اللغة العربية على الدول والجامعات 

األعضاء في المنظمات واالتحادات, ودعوة 
الدول والمؤسسات الحكومية إلى وضع ضوابط 

وارشادات للقانون".
 ع.ط

اإميان. �س

باري�س توا�سل م�ساعيها الدبلوما�سية لتح�سني عالقاتها مع اجلزائر

نحو حل م�شكل الت�أ�شريات 
بني اجلزائر وفرن�ش�

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س وزير الداخلية الفرن�سي، جريالد دارمانان، 

الذي اكد عزم بالده على اإعادة ما اأ�سماه "م�ستوى عالقات ال�سداقات القوية واخلا�سة مع 

اجلزائر"، مذكرا بقرار اإعادة تكري�س العالقات القن�سلية العادية بينهما اإىل ما كانت عليه قبل 

جائحة "كورونا"، والتو�سل حلل م�سكل التاأ�سريات بني البلدين.

املقررة يوم 12 يناير 2023 

غرداية ج�هزة الحت�ش�ن حفل 
ت�شليم ج�ئزة رئي�س اجلمهورية 

للأدب واللغة االأم�زيغية
ت�ستعد ولية غرداية لحت�سان حفل ت�سليم جائزة 

رئي�س اجلمهورية لالأدب واللغة الأمازيغية يف دورتها 

الثالثة وذلك يف �سياق الحتفالت الر�سمية براأ�س 

ال�سنة الأمازيغية اجلديدة )يناير 2973( املقررة يوم 

12 يناير 2023 ، ح�سبما علم اأم�س من املنظمني.
ع.ط

أوضح في هذا الصدد األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية سي 
الهاشمي عصاد لـ"وأج" أن والية غرداية جاهزة الحتضان مراسم تسليم 

جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية في دورتها الثالثة 
وذلك في سياق االحتفاالت الرسمية بالسنة األمازيغية الجديدة )يناير 

2973( المقررة يوم 12 يناير 2023 ،حيث تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
الضرورية من الناحية التنظيمية لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي الكبير 

الذي تنظمه المحافظة السامية لألمازيغية ".
وفي هذا الصدد أشار عصاد " أن لقاءا عقد الخميس المنصرم مع والي 
غرداية عبد هللا أبي نوار وأعضاء الهيئة التنفيذية الوالئية لإلطالع على 
آخر اللمسات التحضيرية لهذا الحدث الوطني ذي األبعاد المتعددة والذي 

سيحمل شعار" يناير يجمعنا في جزائر ملتحمة وموحدة " بحضور 
واسع لمشاركين من مختلف مناطق الوطن.

ويتضمن برنامج اإلحتفاالت برأس السنة األمازيغية الجديدة )يناير 
2023/2973( عديد األنشطة المتنوعة التي أعدت بمساهمة جمعيات 
ثقافية وفنية محلية وأيضا الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 

، بغرض تثمين الرصيد الثقافي الزاخر التي تشتهر به المنطقة بما فيه 
التراث واألدب األمازيغي  والصناعة التقليدية والطبخ والفنون المتعددة 

،  وأيضا المساهمة في ترقية السياحة .
وستعم تلك الفقرات اإلحتفالية مختلف الساحات العمومية بغرداية 

بغرض تمكين الساكنة وزوار منطقة وادي ميزاب من التمتع أيضا بباقة 
من العروض التربوية الرامية إلى أخلقة الحياة العامة، وأيضا تمكين 

الجمهور من متابعة عروض ثقافية وفنية وإبداعية متنوعة .
كما يتعلق األمر أيضا بتنظيم " صالون مصغر" حول مؤلفات 

باللغة األمازيغية وملتقى حول موضوع " التعبير باألمازيغية في 
المخطوطات" إلى جانب تنظيم سلسلة من الورشات والموائد المستديرة 

بمشاركة نخبة من األساتذة المختصين في األمازيغية .ويهدف هذا 
البرنامج الذي أعدته المحافظة السامية لألمازيغية إلى تثمين التراث 

الحضاري الوطني والمساهمة في ترقية وتشجيع اإلبداع الفني والثقافة 
األمازيغية ومنح فرصة للشباب إلبراز مواهبهم مع تعزيز انخراطهم في 

جهود التنمية الثقافية .
وسيكون متمدرسون من مناطق بوسمغون ) والية البيض( ومن طاشتة 

) والية عين الدفلى ( ضيوفا على والية غرداية ذات الطابع السياحي 
بامتياز من الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يناير المقبل ضمن رحلة 

الستكشاف الثراء الثقافي المميز للمنطقة .وستتوج هذه الفعاليات الثقافية 
الوطنية الخاصة باإلحتفاالت برأس السنة األمازيغية الجديدة بتنظيم حفل 

توزيع جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية في طبعتها 
الثالثة .

وأسست هذه الجائزة بمبادرة من المحافظة السامية لألمازيغية بموجب 
المرسوم الرئاسي رقم 20-228 بتاريخ 19 غشت 2020 تجسيدا 

ألحكام الفقرة  4 من الديباجة والمادة 4 من الدستور التي تهدف إلى 
تحديد مبادئ وآليات تعزيز وتطوير اللغة األمازيغية في مختلف مجاالت 

الحياة الوطنية من خالل تعزيز اإلنجازات األدبية والمعرفية في جميع 
المتغيرات اللغوية لألمازيغية المستخدمة في الجزائر، حيث تكمن الغاية 
من ذلك في "تشجيع البحث واإلبداع و السعي الدائم إلثراء هذه اللغة من 

خالل إبراز النوعية و العمل على نشرها والترويج لها >< .

 اطلع على اأحد اأهم القالع املعرفية

واجلهادية وال�ساهدة على تاريخ الإمام

زي�رة وفد من اأحف�د ال�شيخ حممد 
بن عبد الكرمي املغيلي لوالية ورقلة
قام أمس وفد من أحفاد الشيخ اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي بزيارة 

إلى المعالم األثرية والدينية و السياحية ومقر الزاوية القادرية وعموم 
إفريقيا بوالية ورقلة. وضم هذا الوفد كذلك باحثين و مختصين في 

التراث اإلسالمي, حيث كان مقر الزاوية القادرية وعموم إفريقيا الذي 
يقع ببلدية الرويسات أولى محطات هذه الزيارة, حظي به باستقبال كبير 
من طرف مريدي ومقاديم الزاوية ومشايخها من مختلف واليات الوطن.

واطلع الوفد على أحد أهم القالع المعرفية والجهادية والشاهدة على 
تاريخ اإلمام المغيلي والمحطات التي مر بها باعتبارها بوابة لنشر 

التصوف والطريقة القادرية من تلمسان إلى السودان.وأكد بالمناسبة 
الشيخ قريب هللا ناصر كبرا شيخ الطريقة القادرية بنيجيريا أن "الجزائر 

التي تعد مهد المنهج الصوفي تسعى جاهدة بفضل مشايخها ومفكريها 
العتماد منهج لم شمل الدول اإلفريقية و العربية".

وقال من جهته شيخ الزاوية القادرية وعموم إفريقيا, الحسن الحساني, 
إن "هذه الزيارة األخوية تهدف إلى إرساء وحدة إفريقية مبنية على 

أسس روحية" على اعتبار, كما أضاف, أن الطريقة القادرية "لها تاريخ 
عريق في نشر تعاليم الدين اإلسالمي و المحافظة على المجتمعات 

اإلفريقية<<.
وزار الوفد بعض المعالم األثرية والسياحية بورقلة, على غرار المتحف 

الصحراوي وبعض المساجد العريقة بالقصر العتيق وبحيرة ومدينة 
حاسي بن عبد هللا.وتأتي هذه الزيارة لوفد من أحفاد الشيخ اإلمام محمد 
بن عبد الكريم المغيلي إلى والية ورقلة, على هامش مشاركة الوفد في 

أشغال ملتقى الجزائر الدولي الموسوم بـ "الحوكمة واستقرار المجتمعات 
اإلفريقية ووحدتها" الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية 

السيد عبد المجيد تبون يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.
ر.ن

جمل�س الأمة ي�سارك يف املوؤمتر الدويل للقوانني والأنظمة وال�سيا�سات والتخطيط اللغوي

مع�شلة اللغة العربية يف قلب اجتم�ع الق�هرة



التربية  لوزارة  بيان  أمس  به  أفاد  ما  وحسب 
األساتذة  إدماج  عملية  لتأطير  "استكماال  فأنه 
أقرها  التي  الشاغرة  المناصب  على  المتعاقدين 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترأّس وزير 
التربية الوطنية، مساء أمس األول بمقر الوزارة، 
ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، 
المركزية  اإلدارة  من  إطارات  أشغالها  حضر 
تنفيذ  مدى  لمتابعة  خصصت  التربية،  ومديرو 
بتاريخ 11  المقدمة لهم  للتعليمات  التربية  مديري 

ديسمبر الجاري". 
المنجزة  "الوضعيات  عرض  تم  وبالمناسبة، 
"التعليمات  بلعابد  أسدى  حيث  وفحصها"، 

إدماج  عملية  من  المقبلة  "المراحل  بخصوص  التربية  لمديري  الالزمة" 
المقدمة لهم".  المتعاقدين"، مشددا على ضرورة "احترام اآلجال  األساتذة 
وكان رئيس الجمهورية قد أمر خالل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه 

لكل  الفوري  بالترسيم  الجاري,  ديسمبر   11 يوم 
المعلمين واألساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، 
على  وأستاذا،  معلما   59987 عددهم  والبالغ 
 2023 فيفري  شهر  نهاية  في  العملية  تنتهي  أن 

كأقصى تقدير. 
التربية  مديريات  اليوم  تنتهي  أن  المتوقع  ومن 
كآخر  المتعاقدين  األساتذة  إحصاء  عملية  من 
الفعلي  التجسيد  مرحلة  إلى  المرور  ليتم  أجل، 
الشاغرة،   المناصب  على  الترسيم  إلجراءات 
للواليات قد طالبت من  التربية  وكانت مديريات 
التعليمية  لألطوار  التربوية  المؤسسات  رؤساء 
الثالثة، أهمية الوقوف شخصيا على كل األعمال 
المرتبطة بإجراء إحصاء شامل لفئة األساتذة المتعاقدين الموزعين وطنيا 
وإنجاز قوائمهم االسمية وإرسالها إلى مصالح المستخدمين قبل تاريخ 19 

ديسمبر الجاري.

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي 
أمس بتلمسان أن دار المرافقة واإلدماج المهني 
تعد "الفضاء األمثل" لتواصل خريجي المؤسسات 
أن  مشيرا  االقتصادين،  والمتعاملين  التكوينية 
عند  المقاوالتي  الفكر  هو غرس  وزارته  رهان 

الشباب من خريجي مراكز التكوين.
ولدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول كيفية 
تفعيل الفكر المقاوالتي لدى المتكونين قصد خلق 
الوطني  بالمعهد  ينظم  الذي  الخاصة  مشاريعهم 
أحمد"  "قريش  المهني  للتكوين  المتخصص 
الفكر  "غرس  أن  الوزير  ذكر  منصورة,  ببلدية 
في  أولوية  يشكل  المتكونين  لدى  المقاوالتي 
برنامج القطاع ما أدى إلى استحداث دار المرافقة 
األمثل  الفضاء  تعتبر  والتي  المهني  واالدماج 
مع  المهني  التكوين  مؤسسات  خريجي  لتواصل 
الدعم  أجهزة  ومختلف  االقتصاديين  المتعاملين 
مرابي  المقاوالتية". وأضاف  عالم  ولوج  بهدف 
يعتمد  التي  المناسبة  األداة  تعتبر  اآللية  هذه  أن 
المتمهنين  المقاوالتية وتعريف  قيم  لغرس  عليها 
أفكارهم  لتحقيق  المقاوالتي  بالعمل  المتكونين 
التي  المضافة  القيمة  ذات  المشاريع  وتجسيد 

تساهم في ازدهار االقتصاد الوطني. 
وقال الوزير أنه" بالنظر إلى حداثة تنصيب دار 
المرافقة ينتظر من الجميع التفكير من خالل هذه 
مختلف  في  القطاع  يعقدها  التي  الدراسية  األيام 
ودراسة  المشروع  هذا  إنضاج  إلى  المناسبات 
النقائص والعوائق التي تعترضه و تحديد آليات 
التي  المرافقة  بدار  المنوطة  األهداف  تحقيق 

وبعد  وأثناء  قبل  فعاال  دورها  يكون  أن  ينبغي 
العملية التكوينية". وأبرز أنه يتوجب إنشاء بنك 
للمعلومات يحتوي على كافة المعطيات وحاجيات 
سوق الشغل المحلية من جهة و عروض العمل 
المحيط  يقدمها  التي  المهني  التكوين  وفرص 

االقتصادي من جهة أخرى. 
الوزير- خير  -يضيف  الدراسي  اليوم  هذا  ويعد 
دليل على إرادة القطاع لترسيخ الفكر المقاوالتي 
لدى الشباب المتكون ونيته على تكييف البرامج 
الفكر وإدراجه في  لتفعيل هذا  للقطاع  والمناهج 
صلب منظومة التكوين والتعليم المهنيين إضافة 
الالزمة ومرافقة األساتذة  إلى تحديد اإلمكانيات 
لتحقيق  المرافقة  دور  تأطير  على  والمشرفين 
األهداف المرجوة الفتا أنه سينبثق عنه توصيات 

لترسيخ  المرافقة واإلدماج  ألية  تفعيل  من شأنها 
وزير  أشار  كما  الشباب  لدى  المقاوالتي  الفكر 
توقيع  مؤخرا  تم  أنه  المهنيين  والتعليم  التكوين 
اتفاقية شراكة مع مجمع "فيات" من شأنها توفير 
السيارات  صناعة  مجال  في  الالزمة  الكفاءات 
نشاطات  لخلق  بالصيانة  منها  تعلق  ما  خاصة 

جديدة تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة. 
المقبل  األسبوع  تنظيم  سيتم  بأنه  مرابي  وذكر 
المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن 
الوطن  في  المهني  والتدريب  التعليمي  التدريب 
والذي  "اليونسكو"  منظمة  مع  بالتعاون  العربي 
التعليم  تالؤم  يخص  موضوع  أشغاله  ستعالج 

والتدريب المهني والفني مع سوق الشغل.
�ش.زمو�ش
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بلعابد يلح على �سرورة احرتام الآجال املحددة وي�سدي تعليمات �سارمة

«�إدماج �الأ�ساتذة �ملتعاقدين يجب �أن ال 
يتعدى نهاية �سهر فيفري 2023» 

اأ�سدى وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد، تعليمات ملدراء الرتبية عرب الوطن ب�سرورة احرتام الآجال املقدمة 

لهم بخ�سو�ص ا�ستكمال عملية اإدماج الأ�ساتذة املتعاقدين على املنا�سب ال�ساغرة والتي يجب اأن ل تتعدي نهاية �سهر فيفري 

2023 كاأق�سى تقدير كما اأمر به رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون.
�ش.زمو�ش

�سناعة املركبات، الأدوية 

وجمال الطاقة حتظى بالأولوية

اهتمام ياباين باال�ستثمار يف اجلزائر
أكد الوزير الياباني المنتدب للعالقات الخارجية كانجي يامادا، اهتمام 
فيما  السيما  الجزائر،  في  باالستثمار  اليابانية  المؤسسات  من  العديد 
وصناعة  المركبات،  صناعة  وتحديدا  الميكانيكية  بالصناعات  تعلق 
بالتحضيرات  تقوم  أنها  إلى  مشيرا  الطاقة،  مجال  وكذا  األدوية 
الضرورية لالمتثال لألحكام الجديدة لقانون االستثمار الجديد لولوج 
أمس،  به  حظي  الذي  االستقبال  خالل  هذا  الجزائريةوجاء  السوق 
الوزير المنتدب الياباني من قبل وزير الصناعة أحمد زغدار، وفي هذا 
الصدد أفاد بيان لوزارة الصناعة أن الطرفين تطرقا لواقع العالقات 
عالقات  إطار  في  وتطويرها  ترقيتها  وسبل  الثنائية  االقتصادية 
اقتصادية قائمة على االستثمار والشراكة وفق مبدأ رابح-رابح.وفي 
تصريح عقب اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارةـ، بحضور سفير اليابان 
اللقاء كان مثمرا جدا، مشيرا  بالجزائر، كونو أكيراـ أكد زغدار أن 
إلى أن المحادثات تمحورت حول عدة مجاالت خصوصا االستثمار 
في الميدان الصناعي. كما أوضح الوزير أن اللقاء كان أيضا فرصة 
بها  باشر  التي  قانون االستثمار واإلصالحات  لشرح وتقديم محتوى 
رئيس الجمهورية، مبرزا أن الجزائر "أصبحت تستقطب كل الدول 
تتمثل  اليابان".وبالمناسبة، كشف زغدار أيضا عن مبادرة  بينها  من 
في "عقد لقاءات ثنائية ومشاورات من اجل حث المؤسسات اليابانية 
صناعة  في  سواء  مجاالت  عدة  في  الجزائر(  )في  االستثمار  على 
أبرز  كما  الطاقوية".  الصناعات  أو  المركبات  صناعة  أو  األدوية 
زغدار الرغبة في ترقية العالقات االقتصادية إلى مستوى العالقات 
التاريخية التي تربط بين الجزائر واليابان لتكون" عالقات اقتصادية 
قوية".وبدوره، أبرز الوزير المنتدب الياباني اهمية العالقات الثنائية 
مؤكدا إن "العالقات بين الجزائر واليابان عالقات تاريخية ومتميزة". 
كما أبدى يامادا اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية باالستثمار في 
وتحديدا صناعة  الميكانيكية  بالصناعات  تعلق  فيما  الجزائر، السيما 
المركبات، وصناعة األدوية وكذا مجال الطاقة، مشيرا إلى أنها تقوم 
بالتحضيرات الضرورية لالمتثال لألحكام الجديدة الضرورية لولوج 
السوق الجزائرية.وأكد أيضا إرادة بالده لتعزيز تواجد هذه المؤسسات 
في الجزائر, السيما في ظل وجودها على محور هام يسمح بولوج 
أسواق إفريقية وأوروبية وعربية، مؤكدا في الوقت نفسه على استعداده 
لبذل قصارى جهوده من اجل تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين 

وترقية العالقات الثنائية.
اإ. �ص

 رئي�ص املجل�ص الأعلى للغة العربية

 �سالح بلعيد ي�سرح 

"�سرورة تنمية فكرة جمتمع �ملعرفة 
لدى الناطقني باللغة العربية"

إلى  بلعيد  صالح  العربية  للغة  األعلى  المجلس  رئيس  أمس،  دعا، 
ضرورة تنمية فكرة مجتمع المعرفة داخل المجتمعات الناطقة باللغة 

العربية وبذل كل الجهود واتخاذ القرارات لتطوير لغة الضاد.
بمناسبة احياء  الوطني  الشعبي  بالمجلس  ألقاها  بلعيد في كلمته  وأكد 
اليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ18 ديسمبر من كل عام على 
اعتبار أنه ال نهضة ألمة بلغة غير لغتها وجب علينا إجراء مصالحة 

مع لغتنا األم وباحترافية عالية وبجهود نيرة وقرارات حاسمة.
وأضاف في السياق ذاته أن أمر تطوير اللغة العربية ال يوكل للجهلة 
وإنما يجب تقديم وصفات تجذير الفصحى كلغة الثقافة والعلم واإلمتياز 
المناسبة  بهذه  نحتفي  أن  المسرة  لمن  "إنه  كلمته  في  والتفكير.وقال 
الكبيرة بملكة اللغات "اللغة العربية في يومها العالمي بعنوان اليونسكو 
ونحن  اإلنسانية"  الثقافة  وفي  الحضارة  في  العربية  اللغة  "مساهمة 
السبق في  لنا  البرلمان".وقد كان  اليوم األغر في  به في هذا  نحتفي 
أننا -يضيف المتحدث ذاته- جسدنا شهر اللغة العربية العام الماضي 
يرعى  الذي  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  من  سامية  برعاية 
مقومات الهوية الوطنية بما يوليه من أهمية في حفظ الذاكرة ونقلها 
لألجيال القادمة لتجسيد المقولة الخالدة" خير خلف لخير سلف وأنعم 
بما نراه يتجسد في الجزائر الجديدة التي ترعاها الضمائر الحية في 
بلد الشهداء ، والمخلصين الفاعلين الذين يسهرون على مواصلة العمل 

لنيل المقام الذي تعلو به المواطنة.
ق. و

واألوقاف  الدينية  الشؤون  أمس، وزير  رد 
واألخبار   التقارير  على  بلمهدي،  يوسف 
ضمن  الجزائر  وضعت  التي  المغلوطة 
مشددا  المعتقد،  حرية  حول  المراقبة  قائمة 
حرية  يراعي  الجزائري  الدستور  أن 
بحيث  مضمونة  ويجعلها  العبادة  ممارسة 
تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم 
أن  مؤكدا  المسلمين،  لغير  الدينية  الشعائر 
"الجزائر لم تغلق أي  كنيسة كما تم إشاعته 
لكي  مؤهلة  غير  محالت  بغلق   قامت  بل 

تكون كنائس.«
وقال بلمهدي في تصريحات إلذاعة الجزائر 
الدولية أن "التقارير التي تنتقد مسألة حرية 
االعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي 

معلومات  على  تستند  الدستور،  يكرسها 
غير دقيقة وال تقترب من الخطاب الرسمي 
الداخلية  أو  الخارجية  وزارة  من  الصادر 
العمرانية،  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
كما  واألوقاف".  الدينية  الشؤون  وزارة  أو 
تسليط  على  تعمل  "مصالحه  أن  أضاف 
الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح 
حقوق  مجلس  مستوى  على  مقعد  لديها 
اإلنسان، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر 
إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا 

المجال". 
"الدولة  إن  قائال  بلمهدي  أردف  كما 
الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في 
التاريخية  الكنائس  من  العديد  ترميم  إعادة 

بعنابة  أوغستين  سانت  كنيسة  غرار  على 
السيدة  وكذلك  بوهران  كروز  وسانتا 
أن  إلى  أشار  كما  بالعاصمة".  اإلفريقية 
"الجزائر أيضا ومن خالل قوانينها المنظمة 
رواتب  تدفع  المسلمين  لغير  الديني  للشأن 
من  بالجزائر  المتواجدين  الدين  رجال 

ميزانية الدولة". 
الشؤون  وزير  كشف  متصل،  سياق  وفي 
تعرض   عدم  عن  واألوقاف  الدينية 
ألي  كنائس  أو  أفراد  سواء  المسيحيين 
والشعب   السلطات  قبل  من  مضايقات 
مضايقة  يتم  لم  "أنه  مضيفا  الجزائري"، 
في  ولكن  كاثوليكية  كنيسة  أي  غلق  أو 
لبعض  تأسفه  بلمهدي  عن  المقابل أعرب  

مثل  المسلمين  لغير  الدينية  الممارسات 
مع  تنسجم  لم  التي  البروتستانتية   الكنيسة 
الوزير  أوضح  كما  الجمهورية".  قوانين 
تم  كما  كنيسة  أي   تغلق  لم  "الجزائر  أن 
إشاعته بل قامت بغلق  محالت غير مؤهلة 
لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقا 
المدارس  على  أيضا  يطبق  الذي  للقانون 
القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة 

فيها الشعائر". 
في   " انه  الوزير  أكد  آخر،  جانب  من   
القوي  الحضور  فترة جائحة كورونا  برز 
للمساجد في المجتمع الجزائري وتبين األثر 
المنابر   عبر  سواء  الديني  للخطاب  الكبير 
المسجدية أو الزرقاء  في إلتزام الجزائريين 

وكل  األطباء  بشهادة  الصحية  بالتدابير 
أن  أضاف  كما  الصحية".  المصالح 
"الخطاب الديني أصبح يلعب دورا كبيرا في 
المجتمع الجزائري ويتماشى مع التطورات 
الكراهية  خطاب  يخص  وفيما  الحاصلة". 
الجزائري  "القانون  أن  إلى  الوزير  أشار 
يجرم مثل هذا النوع من الخطابات خاصة 
تلبس  أن  أرادت  األطراف  بعض  وأن 
وفي  اإلسالمي".  لدين  والتطرف  العنف 
األخير جدد  بلمهدي التأكيد  انه "بداية من 
في  مصالحه  ستشرع  الداخل  جانفي  شهر 
لرفع  السعودية  السلطات  مع  المفاوضات 
حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل.«
�ش.زمو�ش

بلمهدي يرد على التقارير املغلوطة حول "حرية املعتقد" «اجلــزائــر لـــم تغلــق اأيـــة  كني�سة»

بداية الدرا�سة تنطلق يوم 3 جانفي املقبل

االإعالن عن قائمة الناجحني
 يف امل�سابقة الوطنية للطلبة الق�ساة

في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة  أعلنت أمس، تعلن وزارة العدل عن قائمة الناجحين نهائياً 
القضاة لسنة 2022.

وفي هذا الصدد أوضح بيان لوزارة العدل على صفحتها الرسمية على »الفيسبوك »، أن الدراسة 
بالمدرسة العليا للقضاء بالنسبة للدفعة الثامنة والعشرون )28( »السنة األولى« ستنطلق يوم اإلثنين 

2 جانفي 2023 على الساعة الثامنة صباحاً.
وفي هذا الصدد دعت الوزارة، الناجحين نهائياً في المسابقة االلتحاق بالمدرسة يوم األحد الموافق 

1 جانفي 2023 ابتداءا من الساعة 10:00 صباحاً إلتمام التدابير التنظيمية.
م. ذ

اعترب دار املرافقة والإدماج املهني حلقة و�سل مهمة بني "املتكونني" واملتعاملني، مرابي :

وزارة التكوين املهني رفعت رهان غر�س
 "الفكر املقاوالتي" لدى ال�سباب



وخالل هذا اللقاء، الذي تم فيه عرض مختلف 
االجراءات واآلليات المطروحة لرفع الصادرات 
خارج قطاع المحروقات وتشجيع المستثمرين 
المحلين, أجمع المشاركون على أن الفرصة 

مواتية أمام المستثمرين الجزائريين لرفع التحدي 
وولوج األسواق الدولية لتجسيد توجيهات رئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون.
ويرى مقداد عقون, مدير الذكاء االقتصادي بوزارة 

الصناعة, أن االجراءات والتسهيالت المتخذة من 
طرف الحكومة لفائدة المستثمرين الجزائريين, 

ستسمح بخلق نوع من التوازن االقتصادي وتنويع 
االقتصاد, مع مراعاة احتياجات المواطن ورفع 

الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ولتحقيق الغرض, أبرز عقون أن الحكومة أعدت 
استراتيجية ترتكز على تقليص الواردات وتشجيع 

اإلنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات, 
خصوصا ما تعلق بالمنتجات المتوفرة في السوق 

المحلية والتي تمتلك الجزائر منها المؤهالت الالزمة 
على مستوى السوق الدولية وبأسعار تنافسية.

وأضاف عقون أنه "من الضروري تفعيل االمكانيات 
المتاحة محليا ورفع نسبة االنتاج الصناعي من خالل 

تشغيل الطاقات االنتاجية بصفة كلية, مع تجسيد 
"نمط التنظيم الجديد لمختلف الشعب<<, مؤكدا على 

ضرورة تفعيل لغة الحوار بين مختلف الفاعلين. 
ومن بين المؤسسات المرافقة لعملية التصدير, 
عرض السيد بروري سفيان, ممثل المؤسسة 

الفرعية للتصدير )TASDIR-SAFEX( التابعة 
للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير, تجربة 

المؤسسة التي تتكفل وترافق المؤسسات المشاركة 
في المعارض الدولية بالجانب اللوجيستيكي والتقني 

في مسعاها لتصدير منتجاتها الى الخارج, مبرزا 
بأن الظروف مهيأة وتسمح للشركات الجزائرية 

بأخذ حصتها في السوق الدولية, خصوصا في ظل 
االجراءات الحالية لفتح فروع بنكية جزائرية في 

عدد من دول العالم.

وثمن بولمرقة طارق, رئيس الوكالة الوطنية 
للمصدرين الجزائريين )ANEXAL (, االجراءات 

المتخذة في مجال ترقية الصادرات خارج 
المحروقات التي سمحت بتحقيق نتائج مرضية على 
الرغم من العراقيل نتيجة تداعيات جائحة كورونا, 
وعوامل اقتصادية أخرى متعلقة بالظرف الدولي. 

وبعد استعراضه لجملة االجراءات المتخذة، خاصة 
في سنة 2022, أكد بأن الشركات الجزائرية, السيما 
الناشطة في قطاعات الصناعة الغذائية )السكر, زيت 

المائدة( واألجهزة الكهرومنزلية بإمكانها ولوج 
األسواق اإلفريقية واالوروبية بمنتجات ذات جودة 

عالية.
وأضاف بأن طموح المستثمرين يكمن في تعزيز 

الصادرات خارج قطاع المحروقات في عدة 
مجاالت أخرى تمتلك المقومات الالزمة لذلك، في 
ظل التحفيزات والتسهيالت المقدمة للمصدرين, 

كما طالب باإلسراع في فتح فروع بنكية جزائرية 
بالخارج وتعزيز عمل الدبلوماسية اإلقتصادية.

من جهته, يرى بوعظمة بوعالم, نائب مدير 
مكلف باإلعالم واالتصال بالوكالة الوطنية لترقية 
التجارة الخارجية )ALGEX(, أن الوكالة قريبة 
من المستثمر في مسعاه لتصدير منتجاته في ظل 

التحفيزات الجبائية والمالية الممنوحة, سواء فيما 
يتعلق بالتعويض على تكاليف النقل, المشاركة في 
المعارض الدولية أو غيرها, منوها في الوقت ذاته 

بالمنصة الرقمية المستحدثة خصيصا للمصدرين 
الجزائريين و "التي عرفت تسجيل 189 مؤسسة 

و400 طلب منذ إطالقها في ال 12 من أكتوبر 
."2021

وبدوره, تطرق الرئيس المدير العام للمؤسسة 
 ,)CAGEX( الوطنية لتأمين وضمان الصادرات

زهير يعيش, الى أهمية التأمين على عمليات 
التصدير وتقرب المصدرين من مصالح 

><كاجكس<< لالستفادة من كل الخدمات المقدمة, 
السيما التأمينات على العمليات التجارية والنزاعات 

الناجمة في حال االخالل بااللتزامات المبرمة بين 
المتعاملين االقتصاديين.

وأكد المسؤول، بالمناسبة, توفر المؤسسة على 
قاعدة بيانات لكل المستثمرين العالميين, من شأنها 

تسهيل التعامالت وإعطاء أكثر شفافية ووضوح 
بخصوص وضعية المتعاملين المحتملين على 

المستوى الدولي, مما يسمح بتفادي مشاكل قد تنجر 
من وراء ذلك, خصوصا ما تعلق بآجال وإمكانيات 

التسديد.
ولهذا الغرض, إعتبر يعيش أن التأمين عن 

الصادرات ضروري و يسمح بتحقيق األهداف 
المسطرة من طرف الحكومة, داعيا المتعاملين 

الجزائريين الى االنخراط في هذا المسعى.وخالل هذا 
اللقاء تم عرض تجربة شركة )بومار( المعروفة 

بعالمتها التجارية بالجزائر )ستريم( في مجال 
التصدير كنموذج عن نجاح المؤسسة الجزائرية في 

ولوج أسواق دولية.

ر.ن
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 حمل �سعار "ننتج يف القف�ص

 ول ن�سلب من الطبيعة"

  زهاء 70 م�شاركا 
 يف الطبعة الثانية 

ملعر�ض طيور الزينة
�سارك ما ل يقل عن 70 عار�سا يف 

الطبعة الثانية ملعر�ص طيور الزينة 

الذي تنظمه جمعية "�سفيع اهلل 

" لرتبية الطيور وحماية البيئة 
بوهران خالل اليومني الفارطني بدار 

البيئة املحلية حتت �سعار "ننتج يف 

القف�ص ول ن�سلب من الطبيعة".

ر.ن

ويشارك في هذا الصالون هواة من مختلف مناطق 
الوطن يشتركون في حبهم لتربية الطيور حيث 

يهتم العديد منهم بأصناف مختلفة بعضها يعيش 
في األقفاص والبعض اآلخر بري، ال يزال ترويضه 

جديدا بين أوساط المربين في الجزائر على غرار 
"اليويو السنغالي" و"الرمادي الغابوني" و"الدرة 

األسترالية" الذي يفتخر أصحابها بأنها من أندر 
طيور الزينة في الجزائر, وفق رئيس الجمعية, بن 

معمر.
ونظم المعرض بالتنسيق مع محافظة الغابات للوالية 

ومديرية ودار البيئة المحليين والحظيرة الوطنية 
لتلمسان ويضم أصنافا متعددة من طيور الزينة 

على غرار الكناري والحسون و الببغاء و الحمام و 
غيرها إضافة إلى طيور برية كالبسبوس و المغني 
اإلفريقي, وفق نفس المصدر.وأبرز أعضاء جمعية 

"شفيع هللا " لتربية الطيور و حماية البيئة ضرورة 
"إنتاج طيور الزينة في األقفاص وعدم سلبها من 

الطبيعة".
وأشار كستاني جواد، أحد أعضاء الجمعية أن إنتاج 
طيور الزينة في األقفاص بات "أمرا محتوما لحماية 

بعض األصناف التي باتت مهددة باالنقراض في 
الجزائر، على غرار طائر الحسون المعروف باسم 

+المقنين+ أو +بومزين+".
من جهته, اعتبر رئيس مكتب األصناف المحمية 

بمحافظة الغابات لوالية وهران, محمد شامي, أن 
شعار الصالون "ننتج في االقفاص و ال نسلب من 

الطبيعة" يصلح بالنسبة لالصناف المحلية على 
غرار الحسون و الحسون الشوكي و البسبوس و 

الطائر التفاحي، مبرزا أن "مربي طيور الزينة يمكن 
أن يساهموا في اعادة تكاثر بعض االصناف المهددة 

باعادة اطالق جزء منها في البرية".
وأشار شامي بهذا الخصوص الى أن مصالح الغابات 

لوالية وهران الحظت عودة طيور الحسون بعد أن 
كان شبه منعدم في المساحات الغابية، مرجعا هذه 

العودة الى عمليات اطالق طيور الحسون المحجوزة 
من طرف مختلف األسالك األمنية في االعوام 

االخيرة.
كما ضم الصالون معرضا لصور فوتوغرافية للطيور 
البرية تم التقاطها في البراري الوهرانية من طرف 
مصورين هواة و محترفين، تبين الثراء البيولوجي 

للمنطقة، حسب المنظمين الذين أفادوا أن هذه 
الطبعة ستستضيف مختصين في علم الطيور من 
الحظيرة الوطنية لتلمسان سيشرفون على تقديم 

محاضرات حول هذا المجال.

معر�ص الإنتاج اجلزائري يف�سح املجال اأمام امل�ساركني لالإطالع على فر�ص ال�ستثمار

اإ�شادة بالتحفيزات املتخذة لرفع قيمة 
ال�شادرات خارج قطاع املحروقات

اأ�ساد امل�ساركون يف لقاء منظم على هام�ص معر�ص النتاج اجلزائري يف طبعته الـ 30، املقامة بق�سر املعار�ص 

)ال�سنوبر البحري(، بالإجراءات املتخذة من طرف احلكومة ال�ساعية لرفع قيمة ال�سادرات خارج قطاع 

املحروقات اىل م�ستويات قيا�سية، والتي قد ت�سل 10 مليار دولر بنهاية 2022.

  ب�سبب اإمكانية ا�سترياد

 عدد كبري من هذا النوع من ال�سيارات

�سونلغاز �سرتكب حوايل 200 جهاز �سحن لل�سيارات 
الكهربائية �سنة 2023

أكد الرئيس المدير العام للمجمع الطاقوي العمومي "سونلغاز"، كمال عجال، أمس، بالجزائر العاصمة، أن 
شركة سونلغاز ستقوم بتركيب حوالي 200 جهاز لشحن السيارات الكهربائية في سنة 2023.

وأضاف ذات المسؤول على هامش حفل تدشين مركز جديد للخدمات االجتماعية والثقافية لسونلغاز 
بالحامة "العاصمة", أن تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية سيتم "ابتداء من الثالثي األول من 
السنة المقبلة".وفي ذات السياق, لم يستبعد عجال امكانية "الرفع من هذا العدد في حالة تسجيل طلب 

كبير على هذا النوع من التجهيزات" بسبب امكانية استيراد عدد كبير من هذا النوع من السيارات.
وكان وزير الصناعة, أحمد زغدار, قد أكد مؤخرا في حديث خص به "وأج", أن انجاز هذا النوع من 

الهياكل يتوقف على المتعاملين االقتصاديين العموميين والخواص, مضيفا أن دائرته الوزارية قد سجلت 
"رغبة عديد المتعاملين في االستثمار في أجهزة شحن السيارات الكهربائية بالموازاة مع ادخال السيارات 

التي تعمل بالطاقة النظيفة".
ع.ط

من تنظيم اجلمعية العامة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

يوما اإعالمي حول ال�سريفة الإ�سالمية 
تنظم الجمعية العامة للبنوك والمؤسسات المالية, اليوم بالجزائر العاصمة, يوما إعالميا حول الصيرفة 

اإلسالمية في الجزائر, حسبما أفاد به بيان للجمعية. 
وينظم هذا اليوم اإلعالمي بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت عنوان "الصيرفة االسالمية 
في الجزائر: الحصيلة واالفاق المستقبلية", وذلك تحت الرعاية السامية للوزير األول, أيمن بن عبد الرحمن, 

حسب البيان.
ويعتبر هذا اليوم "مناسبة للتعريف بالتطور الذي شهدته الساحة المصرفية في مجال الصيرفة اإلسالمية مع 
إبراز االنجازات المسجلة في هذا المجال". وسيجمع هذا الحدث ممثلي مختلف الدوائر الوزارية والمتعاملين 

االقتصاديين ومنظمات أرباب العمل ومهنيي البنوك والتأمينات وعالم اإلعالم واالتصال وكذا عدد من 
الخبراء. وأوضح البيان أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها خالل هذا اليوم االعالمي ستنظم في شكل 

جلسات نقاش تفاعلية برئاسة خبراء كل في مجال اختصاصه.
ويتعلق األمر بجلستين, تتمحور أوالهما حول "حصيلة الصيرفة اإلسالمية" حيث سيتم التطرق من خاللها 
إلى اإلنجازات الميدانية للصيرفة اإلسالمية ودور بنك الجزائر في تطوير الصيرفة اإلسالمية, ودور لجنة 

الرقابة الشرعية والهيئة الوطنية لإلفتاء الشرعي في الصيرفة اإلسالمية وإنجازات قطاع التأمين في مجال 
التأمين التكافلي. أما بخصوص الجلسة الثانية, فسيتم التطرق خاللها إلى "االفاق المستقبلية للصيرفة 
اإلسالمية", في المجال البنكي ومجال التأمين التكافلي ومجال السوق المالي ومجال األوقاف والزكاة.

ر.ن



 يشتكي تجار األلبسة هذه األيام من ركود حاد 
تعرفه أسواق هذه السلع وانخفاض كبير في 
معامالت البيع ما دفعهم إلقرار تخفيضات 

على سلعهم هذه األخيرة لم تلقي أي رواج لعدة 
أسباب وهو ما وضع الكثير منهم في متاعب 

مالية وأزمة خانقة شبيهة بالتي عاشوها خالل 
األزمة الصحية.

وخالل جولة قادتنا لمحالت بيع األلبسة 
بالعاصمة وبعض المراكز التجارية الكبرى 

وقفنا على شكاوي بالجملة للتجار أغلبها تدور 
حول وجود ركود كبير في السوق الفترة الحالية 

وشبه كساد للسلع وأشبه بانعدام في تعامالت 
البيع بسبب استقرار في الوضعية  المناخية منذ 

أشهر وهو ما جعل الجزائريين يعزفون عن 
إقتناء المالبس الشتوية ضف إلى ذلك استمرار 

تأثير تراجع القدرة الشرائية على أولويات 
الجزائريين وقدراتهم المالية في تلبية احتياجاتهم 

اليومية، وقد تحدث عدد من التجار لـ"الرائد" 

عن محدودية في  الحركية التجارية، فعلى 
غير العادة تعرف فضاءات التسوق تراجعا 

في اإلقبال هذا الموسم وانخفاض للنصف في 
حجم المبيعات مشرين أن العديد من المواطنين 
لم يقتنوا خالل هذا الموسم ألبسة الشتاء بسبب 

استقرار الوضعية المناخية نوعا مقارنة وأيضا 
بسبب تراجع القدرة الشرائية، وهو ما وضعهم 

في أزمة خانقة خاصة ,ان هذا الموسم يعد 
اول موسم شتوي دون ازمة صحية وكانوا 

يأملون تعويض خسائر المواسم الماضية والتي 
شهدت خاللها تجارتهم في هذا التوقيت بالذات 

خسائر بالجملة بسبب تراجع االستيراد واالزمة 
الصحية.

 وفي ظل العزوف على األلبسة الشتوية، 
فقد أعلنت محالت تجارية، عن تخفيضات 

في بعض األلبسة، بنسب تصل أحيانا 
إلى  الـ 70 بالمائة كمرحلة استباقية لموسم 
"الصولد" الشتوي والذي يمتد بين شهري 

جانفي وفيفري القادمين، وهي  الطريقة التي 
وجدها التجار الذين يعانون من الركود وكساد 
السلع، الستقطاب الزبائن والتمكن من ترويج 
سلعهم والتخلص منها، بأسعار مناسبة. ورغم 

التخفيضات إال أن هذه األسعار حسب ما 
رصدناه خالل جولتنا بقيت مرتفعة وال تتناسب 

والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون تدهور 
في هذه األخيرة.

 لإلشارة فإنه دائما ما تحذر جمعيات حماية 
المستهلك من مواسم التخفيضات غير القانونية 
معتبرين أن العديد من التجار يمارسون احتيال 
عبر هذه التخفيضات حيث يبيع هؤالء التجار 
سلعهم بأسعار حقيقية ويوهمون الزبون بأنّها 

مخفضة، أو يعلنون في واجهات محالتهم 
تخفيضات تصل إلى 80 من المائة أو 50 من 

المائة، بينما يبيعون منتجاتهم بتخفيضات أحيانا 
ال تتجاوز الـ20 من المائة، وهذا ما يعتبر 

ترويجا تضليليا.

اأكد امل�س�ركون يف االجتم�ع الت�أ�سي�سي 

لل�ضبكة املو�ضوعاتية للبحث يف الفالحة 

ال�ضحراوية، اأم�س، مبركز البحث العلمي 

والتقني باملناطق القاحلة بب�ضكرة اأن اإن�ضاء 

هذه ال�ضبكة ><�ضرورة ملحة للم�ضاهمة يف 

حتقيق الأمن الغذائي><.

ق. و

وأبرز المدير العام للبحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي، محمد بوهيشة، في مداخلة ألقاها 

بالمناسبة أن إنشاء هذه الشبكة التي ستعمل على 
تجسيد مخرجات البحث العلمي ليكون عامال 

هاما في تطوير االقتصاد الوطني حتى ال تبقى 
األبحاث حبيسة األدراج ><أصبح ضرورة ملحة 

باعتباره فضاء للحوار والتشاور بين الباحثين 
وكل الفاعلين في مجال الفالحة الصحراوية 
لمواجهة التحديات العالمية في توفير الغذاء 

وخاصة بعد أزمة كوفيد-19 فضال عن السعي 
لتطوير المنتجات الزراعية والسيما اإلستراتيجية 

على غرار الحبوب<<.
وأوضح أن هذه الشبكة التي يمثل هذا اللقاء 

النواة األولى لتأسيسها سيتم من خاللها التنسيق 
والتشاور بين الباحثين والمتعاملين االقتصاديين 

والمؤسسات والخبراء والكفاءات من داخل 
البالد ومن الخارج لخلق مناخ مالئم و مستوى 

عالي لمعالجة االنشغاالت المتعلقة بالزراعة 
الصحراوية التي تعيق تطور الشعب الفالحية كما 

ستساهم في خلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني 
والسعي لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق األمن 

الغذائي.
ويكتسي إنشاء شبكة الموضوعاتية للبحث في 

الفالحة الصحراوية أهمية بالغة و ذلك تماشيا مع 
اهتمام الدولة بتطوير القطاع الزراعي وضرورة 
اضطالع الجامعة ومراكز البحث العلمي بدورها 
في مرافقة التحول االقتصادي الذي تشهده البالد، 
حسب ما أكد عليه الدكتور، بشير بن عربة، مدير 

مركز الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم 
الصحة والحياة و ذلك في مداخلته التي ثمن فيها 

استحداث هذه الشبكة. وأشار إلى أن التحديات 
الجيو إستراتيجية تفرض إيجاد أثر للبحث العلمي 

في الميدان وتقديم مقترحات في مجاالت تحقيق 
األمن الغذائي. و ذكر الدكتور، عيسى مفجخ، 

مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث والتطوير 
التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي أن هذه الشبكة التي ستنشأ بقرار 
وزاري بعد إعداد دفتر شروط أولي ><ستضمن 
معالجة انشغاالت القطاع وإيجاد حلول لها لتحقيق 
متطلبات االقتصاد الوطني وستضم كل الكفاءات 
في مجلس موسع سينبثق عنه لجنة تنسيق تضم 

ما بين 20 إلى 25 عضوا وتعمل على اتخاذ 
القرارات وتطبيق األبحاث ذات األولية و التكفل 
باالنشغاالت على مستوى مخابر البحث بالجامعة 

وتكون مرجعية للبحث ونشر نتائج البحث 
واإلعالم<<.

يشار إلى أن هذا اللقاء الذي حضره باحثون 
وأساتذة جامعيون وخبراء و أكاديميون وممثلون 

عن هيئات بحثية مختصة و مسؤولون بمؤسسات 
مختصة في مجال الفالحة الصحراوية وشركاء 

اقتصاديون واجتماعيون من مختلف مناطق 
الوطن قد تميز بتقديم مداخالت و فتح نقاش 

حول دور هذه الشبكة في دعم الزراعة والهيكل 
التنظيمي لها ومواضيع البحث واألهداف التي 

تسعى إلى تحقيقها.
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جتار يعانون اأزمة �ضبيهة بالتي عا�ضوها خالل الأزمة ال�ضحية الأخرية

 ركـــــود يف �ســـــوق املالبــ�س
 اجلاهزة و�سلع تعاين الك�ساد؟!

�س.زمو�س

قال اإنها تعمل على ا�ضتغالل قدراتها الفائ�ضة 

من اإنتاج هذه الطاقة، عرقاب:

 "اجلزائر تدر�س ب�سفة جدية 
م�سروع الربط الكهربائي مع اأوروبا"
قال أمس، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن الجزائر تعمل على 
استغالل قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء من أجل تصدير هذه 

الطاقة السيما نحو أوروبا.
وأوضح عرقاب, على هامش مراسم تدشين المقر الجديد لصندوق 

الخدمات االجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، أن 
الجزائر "تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا, بالنظر 

لقدرتها االنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا 
بامتياز".

 و أضاف في هذا اإلطار أن مجمع سونلغاز لديه من المؤهالت ما 
يسمح له بولوج األسواق العالمية, وباألخص من حيث القدرة اإلنتاجية 

وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا اآلن على توفير "جودة 
الطاقة".

وفي هذا السياق لفت الوزير إلى أن الجزائر أصبحت "منتجا كبيرا" 
للكهرباء بطاقة انتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط, تستهلك منها 17 ألف 

ميغاواط في أوقات الذروة. وهذا ما يجعل من الجزائر -حسب الوزير- 
"قطبا طاقويا بامتياز", إذ أنها تتمتع, زيادة على قدرات اإلنتاج الهائلة في 

الكهرباء, بقدرات إنتاجية كبيرة في الغاز, والمواد البترولية وغيرها.
و أضاف عرقاب قائال: "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على 

شركاء الجزائر السيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها 
في السوق األوروبية".

ع. ط

 عملية الفرز النتقائي

 تتم عرب ثالث وليات منوذجية

»وكالة تثمني النفايات« ت�ستهدف 
الرفع من معدل الر�سكلة

أكد، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية  لتثمين النفايات كريم ومان ، 
أن عملية الفرز االنتقائي للنفايات التي تتم عبر ثالث واليات نموذجية 

»الجزائر، بومرداس ووهران تهدف إلى الرفع من معدل الرسكلة الذي ال 
يتجاوز نسبة 10 بالمائة.

وأَضاف كريم ومان لدى استضافته في برنامج »ضيف الصباح« 
للقناة اإلذاعية األولى، أن عملية الفرز االنتقائي هي توجه جديد للدولة 
الجزائرية للحفاظ على المادة وخلق الثروة عن طريق الرسكلة وإعادة 

تدوير النفايات عبر 3 واليات معنية بهذه المشاريع النموذجية، حي 
تتطلب هذه العلمية تضافر جهود الجميع إلنجاحها من خالل الترويج لهذا 

المفهوم بحشد كل الفعاليات الموجودة في الجزائر للعمل التشاركي في 
هذا المجال .

وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات إن » وزارة البيئة 
والطاقات المتجددة  قد سطرت برنامجا خاصا بذلك آفاق 2035 بهدف 

الرفع من معدل الرسكلة الذي ال يتجاوز نسبة 10 بالمائة من اإلسترجاع 
»مشيرا إلى وجود أكثر من 14 مؤسسة تنشط في هذا المجال .

والسياق ذاته  أفاد بأن الوكالة الوطنية للنفايات تقوم  بعقد عدة اتفاقيات 
خاصة مع المجتمع المدني للترويج لهذا المفهوم وتهيئة كل الظروف التي 

تمكن من إنجاح اإلستراتيجية الجديدة التي  تسمح باستقطاب الشركات 
الخاصة في هذا المجال عبر تقديم تحفيزات  لمثل هذه النشاطات .

وأشار »ضيف اإلذاعة الوطنية« إلى أن الجزائر تطمح إلى فرز 30 
بالمائة من النفايات المنزلية  أي ما يعادل 150 مليار دينار والهدف 

المسطر من هذه المقاربة الرفع من معدل الرسكلة .
ع. ط

 بح�ضور وزيرة البيئة 

والطاقات املتجددة �ضامية موالفي

التوقيع على اتفاقية �سراكة 
للتنمية للم�ستدامة

وقع المركز الوطني لتقنيات اإلنتاج األنظف وشركة الفارج الجزائر، 
أمس، اتفاقية تعاون علمي وتقني في لتحقيق التنمية المستدامة، ألول مرة 

في الجزائر.
وحسب بيان صحفي لوزارة البيئة فإن مراسم التوقيع جرت بحضور 

الوزيرة موالفي سامية وعدد من المسؤولين التنفذيين في وزارتي البيئة 
والصناعة.

وفي كلمة لها بالمناسبة ذكرت الوزيرة بالمكانة التي  تحظى بها حماية 
البيئة في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  ذلك عبر تكريسها 
في الدستور، وفضال عن ذلك فإن حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة 

و ترسيخ االقتصاد األخضر والدائري تُعنى بأهمية ضمن السياسات 
القطاعية و البرنامج التنفيذي للحكومة، مؤكدة أن إمضاء اتفاقية اإلطار 

للتعاون، هي من اجل تعزيز المرافقة الميدانية للقطاع للمؤسسات 
الصناعية.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم المنشآت الصناعية لشركة الفارج في 
الجزائر وهي عضو مجمع هولسيم، من خالل “CNTPP” في جهودها 

التطوعية الحد من البصمة البيئية. -يضيف البيان-
وتأتي هذه المبادرة تتويجا للخطوات التي اتخذتها الفارج الجزائر على 

مدار سنوات لتكييف إستراتيجية النمو األخضر لمجمع “هولسيم” في 
الجزائر. وفي ذات السياق، ذكر المصدر ذاته بإطالق اإلسمنت شامل 
إكوبالنات سبتمبر الماضي، وهو أول أسمنت »أخضر« في الجزائر، 

والذي يقدم أداء متساويا وبصمة كربونية منخفضة بنسبة 40 بالمائة 
مقارنة باإلسمنت التقليدي.

وحسب بيان وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تعتبر هذه االتفاقية لبنة 
أخرى في مسعى قطاعي البيئة و الطاقات المتجددة والصناعة المشترك 

في تكريس أولوية الحفاظ على البيئة في المنشآت الصناعية، بترقية 
الكفاءات و الموارد البشرية عن طريق تعزيز قدرات مندوبي البيئة 

لشركة الفارج حتى يساهموا في تحسين األداء، والتسيير البيئي الجيد 
للشركة في ظل التطورات اإليجابية التي تشهدها فيما يخص الجانب 

البيئي.
كما سيسمح برنامج العمل لهذه االتفاقية بمرافقتها للحصول على أحسن 

التقنيات المتاحة والممارسات البيئية الجيدة، كما سيسمح بدعمها للتخلص 
السليم بيئيا للملوثات الخطيرة وتثمين بعض النفايات في أفران اإلسمنت.

ق. و

�ضيتم اإن�ضاوؤها بقرار وزاري بعد اإعداد دفرت �ضروط اأويل

"ال�سبكة املو�سوعاتية للفالحة ال�سحراوية" �ست�ساهم يف حتقيق الأمن الغذائي



البويرة:

ن�سبة التغطية بالغاز 
الطبيعي ت�صل الـ 90 باملائة
 2099 لعموري  الكريم  عبد  البويرة  والية  والي  مكن 
مناطق  بعدة  الطبيعي،  الغاز  من  االستفادة  من  عائلة 
ببلديات البويرة على غرار أغبالو، عمر وسور الغزالن 
والية  مستوى  على  الطبيعي  بالغاز  التغطية  لتصل 
البويرة بلغت 90 بالمائة.وحسب ما جاء في بيان للوالية 
بعدة  منزل   901 مس  الغاز  تشغيل  فإن  األول   أمس 
أحياء بتاقربوست ببلدية أغبالو بأقصى شرق مقر والية 
البويرة، و608 منازل بقرية قراريب ببلدية عمر بغرب 
قاسم،  أوالد  من  بكل  منزل  و590  البويرة  والية  مقر 
أوالد طاجين، جعافرة، أوالد علي وأوالد عمارة ببلدية 
سور الغزالن بجنوب مقر والية البويرة. وكشف ذات 
توزيع  شبكة  إنجاز  بعد  كانت  الربط  عملية  أن  البيان 
الغاز بطول144.66 كلم . أين بلغت تكلفة إيصال الغاز 
للشخص الواحد ما يقارب ثمانمائة ألف دينار جزائري 
مستوى  على  الطبيعي  بالغاز  التغطية  نسبة  أن  مشيرا 

والية البويرة بلغت .% 90
�ش.زمو�ش

�شارك فيه هواة

 من خمتلف مناطق الوطن

الطبعة الثانية 
ملعر�ض طيور الزينة 

تلقى اإقباال وا�صعا بوهران

الثانية  الطبعة  في  عارضا   70 عن  يقل  ال  ما  شارك 
لمعرض طيور الزينة الذي نظمه جمعية "شفيع هللا " 
األسبوع  نهاية  بوهران   البيئة  وحماية  الطيور  لتربية 
وال  القفص  في  "ننتج  شعار  تحت  المحلية  البيئة  بدار 

نسلب من الطبيعة.«
وشارك في هذا الصالون هواة من مختلف مناطق الوطن 
يشتركون في حبهم لتربية الطيور حيث يهتم العديد منهم 
والبعض  األقفاص  في  يعيش  بعضها  مختلفة  بأصناف 
اآلخر بري، ال يزال ترويضه جديدا بين أوساط المربين 
و"الرمادي  السنغالي"  "اليويو  الجزائر على غرار  في 
أصحابها  يفتخر  الذي  األسترالية"  و"الدرة"  الغابوني" 
بأنها من أندر طيور الزينة في الجزائر. ونظم المعرض 
ودار  ومديرية  للوالية  الغابات  محافظة  مع  بالتنسيق 
ويضم  لتلمسان  الوطنية  والحظيرة  المحليين  البيئة 
الكناري  غرار  على  الزينة  طيور  من  متعددة  أصنافا 
والحسون و الببغاء والحمام وغيرها إضافة إلى طيور 
برية كالبسبوس و المغني اإلفريقي, وفق نفس المصدر. 
وأبرز أعضاء جمعية "شفيع هللا " لتربية الطيور و حماية 
البيئة ضرورة "إنتاج طيور الزينة في األقفاص و عدم 
سلبها من الطبيعة". وأشار كستاني جواد، أحد أعضاء 
الجمعية لواج أن إنتاج طيور الزينة في األقفاص بات 
"أمرا محتوما لحماية بعض األصناف التي باتت مهددة 
الحسون  طائر  غرار  على  الجزائر،  في  باالنقراض 
المعروف باسم +المقنين+ أو +بومزين+". من جهته، 
اعتبر رئيس مكتب االصناف المحمية بمحافظة الغابات 
لوالية وهران, محمد شامي, أن شعار الصالون "ننتج 
بالنسبة  يصلح  الطبيعة"  من  نسلب  ال  و  االقفاص  في 
الحسون  و  الحسون  غرار  على  المحلية  لألصناف 
الشوكي و البسبوس و الطائر التفاحي، مبرزا أن "مربي 
طيور الزينة يمكن أن يساهموا في اعادة تكاثر بعض 
االصناف المهددة بإعادة اطالق جزء منها في البرية". 
و أشار شامي بهذا الخصوص الى أن مصالح الغابات 
لوالية وهران الحظت عودة طيور الحسون بعد أن كان 
شبه منعدم في المساحات الغابية، مرجعا هذه العودة الى 
طرف  من  المحجوزة  الحسون  طيور  اطالق  عمليات 
مختلف األسالك األمنية في االعوام االخيرة. كما ضم 
الصالون معرضا لصور فوتوغرافية للطيور البرية تم 
مصورين  طرف  من  الوهرانية  البراري  في  التقاطها 
للمنطقة،  البيولوجي  الثراء  تبين  محترفين،  و  هواة 
حسب المنظمين الذين أفادوا أن هذه الطبعة استضافت 
مختصين في علم الطيور من الحظيرة الوطنية لتلمسان 

سيشرفون على تقديم محاضرات حول هذا المجال.
�ش.زمو�ش/واج
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 حياة �شرتاح

النشطة  المصالح  مختلف  سجلت  السياق  نفس  في 
الوقاية المرورية حسب بيان  الميدان في مجال  في 
إعالمي صدر عن ذات المصالح أمس األحد تسجيل 
متعلقة   278 منها  جزافية،  غرامة   4086 تحرير 
خوذة  إرتداء  بعدم  تتعلق  أغلبها  النارية  بالدراجات 
الخطيرة،  المناورة  أو  الوثائق  تقديم  عدم  أو  األمن 
 335 منها  مرورية،  جنحة   460 تسجيل  تم  كما 
متعلقة بالدراجات النارية، كما تمت مرا قبة 11770 
مركبة من مختلف األصناف و 1715 دراجة نارية، 
 425 و  مركبة   20 وضع  تم  المراقبة  خالل  من 
دراجة نارية في المحشر، أما بالنسبة للرادار فعدد 

الخرجات الميدانية قدر بـ  29 خرجة.
العمران  شرطة  نشاطات  حصيلة  يخص  فيما  أما 
خالل  تسجيل  تم  فقد  الوالية  ألمن  البيئة  وحماية 
نفس الفترة 31 تدخل بخصوص إنجاز بناءات دون 
رخصة، أين تم إنجاز 31 ملف جزائي أرسل إلى 
العدالة، كما تم إنجاز 176 تدخل بخصوص محاربة 
التجارة غير الشرعية مع حجز كميات معتبرة من 
 21 وتحويل  والخضروات،  الفواكه  أنواع  مختلف 
بالنسبة إليداع أو رمي أو إهمال  للعدالة، أما  ملف 
 09 تسجيل  تم  فقد  الهامدة  و  المنزلية  النفايات 
أرسلت  جزائية  ملفات   06 إنجاز  تم  أين  تدخالت، 

إلى العدالة.
بخصوص  تدخل   29 تسجيل  تم  السياق  نفس  وفي 

دون  فيها  ترك  أو  بوضع  العام  الطريق  إعاقة 
أن  شأنها  من  كانت  كيفما  أشياء  أو  مواد  ضرورة 
تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور 
غير مأمون، أين تم إنجاز 08 ملفات جزائية أرسلت 
إلى العدالة، في نفس السياق وخالل نفس الفترة تم 
وشراء  بيع  بخصوص  جزائية  ملفات   07 إنجاز 

وتسويق لحوم مذبوحة خارج المذابح، وقد تم إرسال 
ملفاتهم للعدالة.

لألمن  الخضراء  األرقام  أن  المصدر  وذكر  هذا 
الوطني 17 و 1548، وتطبيقة " ألو شرطة " تبقى 
في خدمة المواطنين 24 سا / 24 سا وما عليهم إال 

استغاللها.

إلى  التقليدي  الفالحي  النشاط  من  االنتقال  في  بوهران  ريفيات  نساء  نجحت 
بفضل  وذلك  الغذائي  األمن  في ضمان  والمساهمة  اإلنتاج  أجل  من  االستثمار 

المرافقة والدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير قطاع الفالحة.
وحققت نساء ريفيات بوهران نجاحا في توسيع نشاطهن الفالحي وتنويعه من 
خالل اقتحام البعض منهن مجال زراعة الحبوب وأعالف الماشية وتربية األبقار 
الحلوب وتربية النحل وغراسة األشجار المثمرة والخوض في زراعات جديدة 
على المنطقة، على غرار زراعة الزعفران والنباتات الطبية وصناعة األجبان, 
صبرينة  الفالحية,  المصالح  بمديرية  الزراعية  الخبيرة  لوأج  أبرزته  حسبما 
حيرش. وشجع هؤالء الريفيات في توسيع وتنويع نشاطاتهن دعم الدولة الذي 
السقي حيث استفادت امرأتان من بين تسع )9( نساء أودعن  تقدمه في مجال 
الدعم  هذا  أن  علما   ,2022 سنة  بالتقطير خالل  السقي  في  الدعم  من  ملفاتهن 
يتراوح بين 30 و50 بالمائة من قيمة عملية حفر اآلبار واقتناء التجهيزات, كما 
بالكهرباء,  الفالحية  المستثمرات والمحيطات  أضافت حيرش. وفي إطار ربط 
وافقت مديرية المصالح الفالحية هذه السنة على 20 ملفا خاصا بالمرأة الريفية 
لتزويدهن بالكهرباء لتدعيم اإلنتاج واالستغالل األمثل لمستثمراتهن ضمن 70 
ملفا تم إيداعهم من طرف نساء ريفيات, علما أن عملية دراسة باقي الملفات ال 
زالت متواصلة. وبالنظر إلى االهتمام الكبير للمرأة الريفية بتربية النحل التي 
كانت في زمن غير بعيد حكرا على الرجال, منحت هذه السنة اعتمادات لثالث 
نساء ريفيات لتربية النحل. كما تحظى الريفيات بمرافقة تقنية مستمرة من طرف 
إطارات مديرية الفالحة سواء من ناحية الصحة النباتية أو إرشادات البيطرة أو 
اإلرشاد الفالحي وكذا توفير لهن آالت الحصاد خالل موسم الحصاد والدرس, 
مثلما أشارت إليه الخبيرة الزراعية بمديرية المصالح الفالحية التي ذكرت من 
جهة أخرى أنه تم الموافقة على منح دعم القتناء جرار لمرأة ريفية واحدة تقدمت 
الدولة  المقدم من طرف  الدعم  أن  الفالحية علما  المصالح  بملف على مستوى 

يصل إلى 40 في المائة من قيمة العتاد.
وتقنيات  مهارات  الكتساب  بالتكوين  كثيرا  تهتم  الريفية  المرأة  أصبحت  كما 
جديدة في الشعب الفالحية التي تمارسها من أجل تحسين اإلنتاج, حسبما أبرزه 
مدير الغرفة الفالحية الهواري زدام الذي أوضح أن "حضور المرأة الريفية في 
الغرفة قوي السيما في مجالي صناعة  المنظمة من طرف  التكوينية  الدورات 
األجبان وزراعة النباتات الطبية". ومن جهة أخرى فإن انخراط المرأة الريفية 
 37 الفالحية  الغرفة  إقباال مع كل سنة حيث سجلت  الفالحية يشهد  الغرفة  في 
امرأة ريفية تنشط في مختلف الشعب الفالحية وتربية المواشي, من جانفي إلى 
غاية اليوم ليصل عددهن اإلجمالي إلى 946 مسجلة, كما أضاف زدام. كما تقوم 
ثالث جمعيات على مستوى والية وهران مهتمة بالنساء الريفيات الالئي اليزلن 
العادات, بتكوينهن  التنقل بحكم  التقليدي وال يستطعن  يمارسن النشاط الفالحي 
المعارض وذلك من أجل مساعدتهن على  وتسويق منتجاتهن من خالل تنظيم 
وبما  والطبيعية.  األصلية  المنتجات  على  والحفاظ  األسرة  دخل  تنويع مصادر 

وتنويع  توسيع  خالل  من  الفالحي  االستثمار  بركب  التحقت  الريفية  المرأة  أن 
أهمية  جيدا  تدرك  فإنها  الماشية  وتربية  الفالحية  الشعب  مختلف  في  نشاطاتها 
االشتراك في الصندوق الوطني للتعاون الفالحي من أجل ديمومة النشاط والحفاظ 
عليه حيث يوجد 32 امرأة ريفية تنشط في مختلف الشعب الفالحية أغلبها في 
زراعة الحبوب و تربية الماشية وجمعيتين مهتمتين بترقية المرأة الريفية لهن 
حصص اجتماعية بالصندوق الوطني للتعاون الفالحي, وفق إحصائيات المديرية 

الجهوية للصندوق.
مناذج ناجحة لن�شاء يف الو�شط الريفي

سنة  منذ  الحلوب  األبقار  تربية  في  استثمرت  التي  درية  بن  سهام  تمكنت  و 
2018 من تحقيق النجاح في نشاطها الفالحي حيث تحدت كل الصعاب وتحملت 
المسؤولية للوصول إلى هدفها الذي تحقق بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة في 
شعبة الحليب واألعالف ومرافقة تقنيي مصالح مديرية الفالحة والبيطرة. وبعد 
أن كان عدد األبقار الحلوب ال يتجاوز 30 بقرة على مستوى مزرعتها الصغيرة 
ارتفع إلى 80 بقرة حلوب و20 بقرة أخرى صغيرة, حسبما أبرزته لوأج بن 
درية التي أوضحت أن اعتمادها على المعلوماتية في تسيير تربية األبقار مكنها 
بجمعه  وتقوم  يوميا  لتر   1.300 إلى  حاليا  الذي وصل  الحليب  إنتاج  من رفع 
وبنوعية  الحليب  إنتاج  زيادة  أجل  ومن  بالسانية.  ملبنة  إلى  مباشرة  وتسويقه 
جيدة تقوم بكراء أراضي فالحية صغيرة بالقرب من مزرعتها لغراسة الفصة 
و"السرغو" والتبن لتغذية األبقار, حسبما ذكرته ذات الفالحة التي تسعى جاهدة 
إلى الحصول على أرض فالحية لزراعة األعالف منها الذرى العلفي وتوسيع 
نشاط تربية األبقار. ولتنويع نشاطها تقوم سهام بن درية البالغة من العمر 37 
سنة بزراعة األشجار المثمرة خاصة الزيتون على مساحة هكتارين بمزرعتها 
المتربعة على 3 هكتارات فيما يتم تخصيص 1 هكتار لرعي األبقار, وفق ما 
جعلها  السقي  مجال  في  الدولة  دعم  أن  أكدت  التي  المتحدثة  ذات  إليه  أشارت 
كثيرة.  فوائد  له  الذي  التقطير  تقنية  باستعمال  الزيتون  زراعة  تجربة  تخوض 
ونفس النجاح حققته ليندة أشيلي التي اختارت االستثمار في ميدان تعبئة وتغليف 
المنتجات الفالحية المحلية )األصيلة( حيث انطلقت في بداية مشروعها في تعبئة 
زيت الزيتون بكمية قليلة تصل إلى 200 لتر تتم تعبئتها بطريقة تقليدية ولقيت 
إقباال كبيرا من طرف المستهلك مما جعلها تتوسع في هذا النشاط ليشمل تعبئة 
التين المجفف والكسكسي المصنوع بمختلف أنواع األعشاب بأيادي ريفيات من 
حاسي بونيف وحاسي عامر وسيدي الشحمي. وبفضل الدعم الذي تقدمه الوكالة 
الصناعية  إلى  التقليدية  الطريقة  من  انتقلت  المقاوالتية  وتنمية  لدعم  الوطنية 
باستخدام تجهيزات لتعبئة المنتجات وتجفيف الكسكسي ومنتجات فالحية أخرى 
على غرار الفواكه والخضر, وفق أشيلي التي تلقت عدة تكوينات على مستوى 
غرفة الفالحة لوهران وتسعى أيضا إلى توسيع نشاطها من خالل حصولها على 

أرض فالحية لغراسة األشجار المثمرة.
�ش.زمو�ش/واج

اإ�شافة اإىل ت�شجيل 4086 غرامة جزافية منها 278 متعلقة بالدراجات النارية، اأمن بجاية:

حترير 31 ملف جزائي �صّد متورطني 
يف اإجناز بناءات دون رخ�صة نوفمرب املا�صي

�شجلت خمتلف الفرق والوحدات امليدانية العاملة يف جمال الأمن العمومي باأمن ولية بجاية خالل �شهر نوفمرب املا�شي

 29 حادث مرور ج�شماين، مع ت�شجيل قتيل واحد فقط، ويرجع اأغلب ال�شبب يف وقوعها اإىل العن�شر الب�شري

 مع ت�شجيل اإ�شابة  33 �شخ�ص اأ�شيبوا بجروح متفاوتة.

وهران: 

ن�صاء ريفيات ينتقلن من الن�صاط الفالحي
 التقليدي اإىل اال�صتثمار املنتج



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  بلطف،  ثّم يغسل  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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مودريت�ش يعبر عن �سعادته ببرونزية 

مونديال قطر ويك�سف

 �س�أوا�سل م�سيرتي
 مع منتخب كرواتي� لغ�ية 

دوري الأمم الأوروبي
 

أكد قائد منتخب كرواتيا، لوكا 
مودريتش، أنه يعتزم مواصلة 

مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري 
األمم األوروبية على األقل، وذلك 

بعد فوز كرواتيا على المغرب 1-2 
وتتويجها ببرونزية مونديال قطر.

وردا على سؤال حيال ما تبقى 
من مسيرته الدولية، قال نجم ريال 

مدريد اإلسباني للتلفزيون الكرواتي 
بعد مباراة المغرب السبت: "هذه 

هي الخطة. لن يكون من المنطقي 
عدم اللعب في دوري األمم. وبعد 

ذلك سنرى ما سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري األمم«.
ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاما أن كأس العالم المقبلة 

في 2026 ربما تكون هدفا بعيدا جدا، لكنه يريد االستمرار في ارتداء 
القميص الذي يحمل اللونين األحمر واألبيض.

وعن تتويج كرواتيا ببرونزية مونديال قطر بعد حصدها الميدالية 
الفضية قبل أربعة أعوام في مونديال روسيا، قال مودريتش في هذا 
الصدد "لقد حققنا شيئا كبيرا لكرة القدم الكرواتية. أردنا الذهب وكنا 

قريبين منه. في النهاية، سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين«.
 وأضاف "كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 عاما.. ال يمكن النظر 

إلينا كمفاجأة ولكن كقوة كروية".
الوكالت

حكيمي يتقدم باعتذار اإلى اإنفانتينو

ت�سرف لقجع مع الحكم القطري الج��سم 
في من�سة التتويج يثير الجدل

 
 ضجت مواقع التواصل، بفيديو 
لرئيس االتحاد المغربي، فوزي 

لقجع وهو يحتج على الحكم 
القطري عبد الرحمن الجاسم الذي 

أدار مباراة "األسود" وكرواتيا 
لتحديد المركز الثالث في مونديال 

.2022
وبعد نهاية المباراة بفوز كرواتيا 

بنتيجة 2-1، وأثناء مراسم توزيع 
الميدالية البرونزية على منتخب 
كرواتيا والتي كان فيها فوزي 

لقجع حاضرا بالمنصة، رصدته 
عدسات الكاميرا وهو يوجه 

انتقادات إلى الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، وبدا من خالل الفيديو 
أن الحكم القطري لم يعر أي اهتمام لكالم لقجع وواصل سيره نحو 

الجهة المقابلة من المنصة.
وكان الجاسم تعرض النتقادات الذعة أثناء إدارته للمباراة، من قبل 
الالعبين المغاربة وذلك لعدم تقبلهم لبعض قراراته التي اعتبروها 

"ظالمة ومجحفة في حقهم«، وعقب نهاية المباراة، توجه الالعبون 
المغاربة في مقدمتهم حكيم زياش وأشرف حكيمي نحو الحكم القطري 

ليعبروا له عن احتجاجهم واعتراضهم على تحكيمه وقراراته.
من جهته، تقدم أشرف حكيمي باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، 
عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث 

ببطولة كأس العالم "قطر 2022«.
وكانت بعض التقارير اإلعالمية، أشارت إلى أن حكيمي تحدث بغضب 
مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع المالبس، عقب نهاية مباراة 

كرواتيا، بسبب األخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود 
األطلس في البطولة، ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة 

الرياضية المغربية موجها اعتذاره إلنفانتينو.
وقال حكيمي: "لم يحدث أي شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد 

المباراة. ذهبت للتحدث معه وأقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها 
له. هو صديقي وأحترمه كثيرا، إذن لم يحدث أي شيء".

الوكالت

الوكالت

توج منتخب االرجنتين بكأس العالم 2022 بعد 
الفوز الذي حققه في النهائي الذي جمعه بنظيره 

الفرنسي أمس، والذي انتهى بنتيجة ثالثة أهداف 
لمثلها، وحسم بواسطة ضربات الجزاء.

وجرد راقصو التانغو خصومهم الديكة من التاج 
العالمي، ولعبوا مباراة نهائية مثيرة للغاية، وكانت 
المناسبة بالنسبة لميسي للتتويج بالمونديال، وهي 

الكأس الثالثة في تاريخ كرة القدم األرجنتينية.
وتمكن منتخب األرجنتين من التقدم بثنائية مقابل 

صفر من إمضاء كل من ميسي و ديماريا في 
الشوط األول، وسيطر منتخب األرجنتين بالطول 
و العرض على الشوط األول وسط تجسيد بعض 

الهجمات من قبل المهاجم مبابي و رفقائه، كما 
عرف الشوط األول قيام مدرب الديكة باستبدال 
العبين، بسبب الضغط الكبير بإخراج كل من 
ديمبيلي وجيرو واستبدالهما بكل من ماركسو 

تورام وكولو مواني.
وتمكن المنتخب الفرنسي من تعديل النتيجة في 

الشوط الثاني، وتمكن مبابي من تقليص الفارق، 
في الدقيقة الـ80 من الشوط الثاني، بعد نجاحه 

في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، كما عاد مبابي 
للبروز من جديد في الدقيقة الـ81، أين استغل 

هجمة معاكسة للديكة، ليوجه تسديدة قوية أسكنها 

شباك األرجنتين
وفي الوقت اإلضافي، سجل ميسي الهدف الثالث، 

ليرد عليه مبابي ويعدل النتيجة ليلجئ الفريقان 

لضربات الجزاء، وضيع كومان وشواميني 
ضربتي جزاء للفرنسيين، لتفوز األرجنتين أخيرا 

بضربات الجزاء.

علق المدرب الكرواتي، زالتكو داليتش، المدير 
الفني لمنتخب كرواتيا، على فوز منتخب بالده 

بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2022 بقطر.
ونجح المنتخب الكرواتي في التفوق على نظيره 

منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابع بمونديال قطر في المباراة التي 

أقيمت على ملعب خليفة الدولي.
وبعد المباراة، ظهر زالتكو وعلق على فوز 
منتخب بالده بالميدالية البرونزية بعدما حقق 
المركز الثالث بمونديال قطر بعد الفوز على 

أسود أطلس، وقال زالتكو في تصريحاته عن 
مودريتش في البداية: "هو قائد هذا المنتخب 

والكل يتبعه، لقد قدم كأس عالم كبيراً وخاض 
البطولة وكأنه في بداية العشرينات، لذلك أنا 

سعيد من أجله وفخور بما قدمه من إنجازات".
وأضاف المدرب الكرواتي: "لم يكن أحد يتوقع 

أننا كنا من الممكن أن نكرر إنجاز 2018، لكننا 
بلد صغير بأحالم كبيرة، والمغرب قدمت مباراة 

رائعة وحاولت تتعادل حتى اللحظة األخيرة".
وأنهى مدرب كرواتيا قائاًل: "الميدالية البرونزية 

تساوي الذهبية بالنسبة لنا، وفي الحقيقة، هي 
مهمة جًدا من أجل شعبنا وتعد بمثابة اإلنجاز 

العظيم".
الجدير بالذكر، أن داليتش نجح في قيادة منتخب 

بالده للمربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثانية 
على التوالي، حيث أن المنتخب الكرواتي قد 

خسر نهائي كأس العالم 2018 بروسيا على يد 
فرنسا بنتيجة 2-4.

الوكالت

مدرب كرواتيا فخور بما قدمه لعبوه في مونديال قطر:

بعد نهائي مثير تاألق فيه مي�سي ومبابي

 لقيادة منتخب الأ�سود

 الثالثة في يورو 2024

�س�وثغيت م�ستمر مع المنتخب الإنجليزي 
رغم الإق�س�ء في الموندي�ل

 

أعلن االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم أن مدرب 
منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، قرر مواصلة 

مسيرته مع منتخب "األسود الثالثة" حتى نهاية 
عقده، بالرغم من فشله في التتويج بلقب كأس 

العالم 2022.
وأكد االتحاد اإلنجليزي في بيان، عبر المتحدث 

الرسمي باسمه مارك بولينغهام، استمرار المدرب 
ساوثغيت في منصبه، وذكر البيان الذي نُشر على 
"تويتر": "يسعدنا تأكيد استمرار غاريث ساوثغيت 

في قيادة المنتخب اإلنجليزي مدربا، وسيقود 
المجموعة في بطولة يورو 2024. غاريث 

وهوالند حظيا دائماً بالدعم الكامل، والتخطيط 
لبطولة اليورو بدأ اآلن«.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت، أن 
ساوثغيت سيبقى مدرباً للمنتخب اإلنجليزي حتى 

نهاية بطولة أمم أوروبا 2024 المقررة إقامتها في 
ألمانيا، وسيبلغ مسؤولي االتحاد اإلنجليزي لكرة 

القدم بقراره األسبوع المقبل.
وودع المنتخب اإلنجليزي مونديال قطر من الدور 
ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، 
وهو ما جعل ساوثغيت يطلب من المسؤولين منحه 
بعض الوقت للتفكير في مستقبله قبل اإلعالن عن 

قراره النهائي.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ساوثغيت 

كان ينوي الرحيل بعد نهاية مشاركته في مونديال 
قطر، بغض النظر عن النتائج التي سيحققها 
المنتخب اإلنجليزي في البطولة، ولكنه قرر 

االستمرار بعد أسبوع من التفكير، إذ استشار 
مساعده، ستيف هوالند، بعد اجتماعهما، الجمعة 
الماضي، ليتفق الثنائي على مواصلة العمل الذي 

بدأ منذ عام 2016.
الوكالت

"الميدالية البرونزية ت�س�وي الذهبية ب�لن�سبة لن� "

الأرجنتين تجرد فرن�س� من لقبه� وتتوج بطلة للع�لم 2022

اأكد اأنه يعمل على الفوز بالكان، الرقراقي ي�سرح:

 "�سن�سبح اأف�ســــــل فريــــــــق
 في ت�ريــــخ كرة القدم الأفريقيــــة "

حقق منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، نتائج 
تاريخية بوصوله إلى الدور نصف النهائي للبطولة، 

وذلك ألول مرة في تاريخ كرة القدم األفريقية 
والعربية.

وخالل المؤتمر الصحافي، بعد المباراة الترتيبية التي 
فاز فيها منتخب كرواتيا على "أسود األطلس" بهدفين 

لهدف وحيد، تحدث وليد الرقراقي المدير الفني 
للمنتخب المغربي، حول أحقية الجيل الحالي، بأن 

يكون األفضل في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية 
واألفريقية، فنفى الركراكي ذلك، ووضع شرطا مهما 

ليكون األفضل.
وقال المدرب السابق للوداد البيضاوي المغربي: "ال، 

بل أعتقد أننا من بين أفضل األجيال في تاريخ كرة 
القدم األفريقية، على اعتبار أننا وصلنا للدور النصف 

النهائي وهو استحقاق ال يمكن ألحد أن يسحبه منا، 

لكنني منذ لحظات في غرفة تبديل المالبس، قلت 
لالعبين، إذا أردتم دخول التاريخ يجب عليكم أن 

تفوزوا بكأس أفريقيا”.
وأضاف الرقراقي: "إذا فزنا بكأس أفريقيا، فسنصبح 

أفضل فريق في تاريخ كرة القدم األفريقية، وذلك 
حتى يتمكن أحد المنتخبات األفريقية من الفوز بكأس 

العالم، وأعتقد أن ذلك ليس بكبير على هذا الجيل”.
واختتم مدرب األسود: "سنبدأ من الغد التحضير 

لكأس أفريقيا القادمة في ساحل العاج، التي نرغب 
في الفوز بها وبكأس أفريقيا التي تليها عام 2025، 
لكن كما أخبرت الالعبين، قبل أن تكون الملك أمام 

العالم يجب أن تكون ملك نفسك، ربما تكلمت بلهجة 
حادة مع الالعبين، لكنني أثق بهم على أنهم قادرون 

على ذلك".
الوكالت
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ريا�ضي
جنم اخل�سر حمل �سارة قيادة ال�سيتي اول اأم�س

غوارديوال يف�سر عدم اإخراج حمرز 
يف مواجهة جريونا الودية

الجزائري  الدولي   حمل 
شارة  محرز  رياض 
القيادة ألول مرة مع فريقه 
مانشيستر سيتي اإلنجليزي 
في جزء من مباراة جيرونا 
أول  لعبت  التي  الودية 

أمس.
اإلسباني  حاول  جهته،  من 
مدرب  غوارديوال  بيب 
تفسير  سيتي  مانشستر 

قراره بعدم محرز خالل المواجهة الودية ضد جيرونا، التي استطاع مانشستر 
سيتي من خاللها من تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما البلجيكي كيفن دي 

بروين والنرويجي إيرلينج هاالند في الدقيقتين 5 و18.
الـ90 دقيقة  يتم استبداله طوال  المباراة بشكل أساسي ولم  وشارك محرز في 
على عكس معظم العبي السيتي في اللقاء الودي، وعن ذلك، قال غوارديوال 
لقناة ناديه الرسمية عقب المباراة: "كانت المباراة األولى بعد فترة طويلة من 

التوقف، وفي رأيي كانت جيدة لالعبين الذين لم يلعبوا كثيًرا«.
يكونوا  لم  الذين  لالعبين  خاص  بشكل  مهمة  كانت  المباراة  "هذه  وأضاف: 
المباريات مثل هاالند ورياض محرز  العالم وغابت عنهم حساسية  في كأس 
وسيرجيو غوميز، ولهذا فضلت استمرار بعضهم طوال اللقاء"، وأردف: "لقد 
كانت دقائق جيدة لهم ولنا جميًعا ولعبنا ضد أصدقائنا من جيرونا، لذا كان األمر 

جيًدا، واآلن سيتم التركيز على مواجهة ليفربول بعد أيام قليلة«.
وختم غوارديوال: "في الوقت الحالي، لدينا 4 أو 5 العبين، وعلينا أن ننتظر 
ونرى كيف سيعود اآلخرون من المونديال، لكن ليس لدينا العبون كثر لخوض 
لقاء ليفربول، ألن العقول الكبيرة لكرة القدم قررت هذا الجدول وسنلعب ضد 

ليفربول يوم الخميس المقبل«.
الرابطة  كأس  بمباريات  إنجلترا  في  الكروي  النشاط  استئناف  يتم  أن  وينتظر 

المحترفة، ومنها مواجهة ليفربول والسيتي يوم الخميس المقبل.
ق.ر

ممثلو النادي �سيجتمعون بوكيل اعماله قريبا 

 ليفربول يتحرك ل�سم 
بن نا�سر يف ال�سائفة املقبلة

صحفية  تقارير  كشفت 
أمس  اول  مساء  إيطالية، 
ليفربول،  نادي  تحرك  عن 
نجم  مع  للتعاقد  جدي  بشكل 
اإليطالي،  ميالن  وسط  خط 
إسماعيل  الجزائري  الدولي 
فترة  خالل  ناصر،  بن 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
الموثوق  الصحفي  وذكر 
ممثلي  أن  موريتو،  ماتيو 
ناصر، في غضون  بن  الالعب  اجتماعا مع وكالء  ليفربول، سيعقدون  نادي 
أسبوعين على أقصى تقدير من أجل التوصل إلى اتفاق، يقضي بانتقال الالعب 

إلى ملعب "آنفيلد"، مع نهاية الموسم.
لتقديم  الالعب،  بممثلي  سيجتمعون  "الريدز"،  مسؤولي  أن  المصدر،  وأكد 
المشروع المستقبلي للفريق، بقيادة األلماني يورغن كلوب، والذي يستند على 

تدعيم خط الوسط بـ3 العبين من الصف األول، يتقدمهم بن ناصر.
وتشير التقارير، إلى أن المفاوضات بين وكيل أعمال بن ناصر الجديد إينزو 
رايوال، وإدارة ميالن، تسير بشكل بطيء، ما يعني إمكانية توصل ليفربول إلى 

اتفاق مع الالعب، قبل توقيعه على العقد الجديد.
ويرتبط خريج أكاديمية آرسنال، بعقد مع الروسونيري يمتد حتى 2024، وحمل 

قميصه منذ صيف 2019، حيث انتقل إليه قادما من صفوف إمبولي.
ق.ر

مب�ساعدة �سراج عبان وبن براهم

 بوكوا�سة الإدارة
 داربي العميد و�سو�سطارة 

التحكيم،  لجنة   عينت 
المحترفة  للرابطة  التابعة 
لطفي  الحكم  القدم،  لكرة 
مباراة  إلدارة  بوكواسة، 
الذي  العاصمي،  الداربي 
الجزائر،  مولودية  سيجمع 
غد  يوم  العاصمة  باتحاد 
جويلية.وسيدير   5 بملعب 
بوكواسة،  لطفي  الحكم 
المثيرة  المرتقبة  القمة  هذه 

رابع.وتدخل  كحكم  براهم  وبن  عبان،  أول،  مساعد  من سراج،  كل  بمساعدة 
هذه المباراة المقررة بملعب 5 جويلية، ضمن تسوية رزنامة الجولة الثامنة من 
البطولة المحترفة، كما كشف الموقع الرسمي لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، 

باقي تعيينات حكام المباريات المتأخرة.
ق.ر

 أبدى مجيد بوقرة، مدرب المنتخب المحلي، رضاه عن التعادل أمام 
الكثير من  أنه استخلص  بنتيجة هدفين في كل شبكة، مؤكدا  السنغال 
االستعداد  إطار  في  يدخل  الذي  الودي،  االختبار  هذا  من  الدروس 

 13 بين  الجزائر  تستضيفها  التي  المحليين،  لالعبين  إفريقيا  لبطولة 
جانفي و4 فيفري 2023.

قوي  السنغال  منتخب  أن  نعلم  "كنا  مؤتمر صحفي:  في  بوقرة  وقال 
ومختلف عن المنتخبات التي لعبنا ضدها سابقا، وهذا ما جعلنا نصر 
على مواجهتهم، فهم يمتلكون فرديات عالية، حاولنا الضغط عليهم في 
منطقتهم من البداية، وهو األمر الذي جعلنا نترك مساحات في الخلف 

استغلها الخصم في الهجمات المعاكسة«.
وأضاف ذات المتحدث: "كنا قادرين على تفادي األهداف التي تلقيناها، 
لكن عودة العبينا مرتين في النتيجة من النقاط اإليجابية، ال أتذكر أننا 
مررنا بوضعية مشابهة في مبارياتنا السابقة، وعودتنا في النتيجة كل 
مرة، تدل على القوة الذهنية التي يمتلكها العبونا، ورغبتهم الدائمة في 

تحقيق الفوز«.
كما كشف بوقرة، عن موعد آخر تربص ألشباله قبل مباشرتهم منافسة 
"الشأن"، لما قال: "تربصنا المقبل سيكون انطالقا من 2 جانفي، حيث 
سنخوض آخر مباراة تحضيرية لنا في 7 جانفي، لم نحدد بعد هوية 
منافسنا المقبل في آخر ودية لنا، حيث نفاضل في الوقت الحالي بين 
منتخبي أوغندا، وغانا".ووجه بوقرة رسالة شكر للجماهير التي سجلت 
بالمدرجات  تواجدهم  أن  مؤكدا  بعنابة،  ماي   19 بملعب  حضورها 
أعطى دفعة معنوية لالعبين: "الجماهير الجزائرية معروفة بمساندتها 
للمنتخب حتى آخر دقيقة، لكن ما أعجبني اليوم هو احترامهم الكبير 
للمنتخب السنغالي، أشكرهم على الوعي الذي يظهرونه في كل مرة".

وتعادل المنتخب المحلي مع ضيفه السنغالي بهدفين لمثلهما، في مباراة 
ثنائية  محيوص  وأيمن  قندوسي  أحمد  وسجل  عنابة،  في  ودية جرت 
هدفي  وندياي  كوتي  أحرز  بينما  و61،   27 الدقيقتين  في  الجزائر 
السنغال في الدقيقتين 12 و48، كان المنتخب المحلي قد تعادل سلبيا 
مع ضيفه الموريتاني، في مباراة ودية على نفس الملعب، يوم األربعاء 

الماضي.
ق.ر

تنظيم  الجاري"  ديسمبر  شهر  "نهاية  سيتم 
قسنطينة  مولودية  بين  تجريبية"  "مباراة 
لبطولة  ال13  الجولة  برسم  الحراش  واتحاد 
الرابطة الثانية بملعب الشهيد حمالوي بغرض 
الوقوف على مدى جاهزية هذه المنشأة تحسبا 
لبطولة افريقيا للمحليين 2022 حسب ما أعلن 
عنه مدير الشباب و الرياضة السعيد حقاص.

لقاء  هامش  على  المسؤول  ذات  وأوضح 
الناشطة  األحياء  جمعيات  لفائدة  تحسيسي 
عبر إقليم والية قسنطينة أنه تقرر إجراء هذه 
المقابلة بهذا الملعب قبل انطالق بطولة األمم 
بغرض  وذلك  المحليين  لالعبين  اإلفريقية 

التأكد من جاهزية كافة منشآت الملعب السيما 
للصوت  التقنية  والمعدات  الميدان  أرضية 
واإلنارة وشاشات العرض وكذا عملية دخول 

وخروج المناصرين بطريقة سلسة.
قامت  قد  الفاف  أن  المسؤول  نفس  وكشف 
المباراة  إلجراء  الفريقين  هذين  باختيار 
الرابطة  التجريبية بعد أن تم مراعاة برنامج 
مسؤولي  مع  بالتنسيق  القدم،  لكرة  الوطنية 
سيتم  المقابلة  تاريخ  أن  مضيفا  الناديين، 
تحديده خالل األيام المقبلة.كما أفاد أن عملية 
إعادة تهيئة ملعب الشهيد حمالوي قد شارفت 
على نهايتها ولم يتبق سوى استبدال مصابيح 

المتحدث،  لذات  ووفقا  الكاشفة،  األضواء 
سيسمح لجمهور الفريقين حضور هذا اللقاء، 
الشوطين  بين  الفرصة  اغتنام  سيتم  حيث 
تقديم صورة  بضرورة  المناصرين  لتحسيس 
في  مشاركتهم  وأهمية  الجزائر  عن  حسنة 
التي  البطولة  لهذه  السابعة  الطبعة  إنجاح 
الممتدة من  الفترة  الجزائر خالل  ستحتضنها 

13 يناير إلى 4 فبراير من السنة المقبلة.
ستحتضن  قسنطينة  والية  فإن  للتذكير، 
مباريات المجموعة الثالثة للشان المتكونة من 
منتخبات غانا ومدغشقر والسودان والمغرب.
ق.ر/واج

دعوة  وقسنطينة  عنابة  من  بكل  أمس  أول  تم 
الشباب والمجتمع المدني بصفة عامة للمساهمة 
بفعالية في صنع صورة راقية للجزائر خالل 
بطولة  في  المتمثل  القاري  الرياضي  الحدث 
أمم إفريقيا لالعبين المحليين، التي ستحتضنها 
الجزائر في الفترة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 
المجلس  رئيس  أكد  المقبلة.فبعنابة،  السنة  من 
خالل  حيداوي،  مصطفى  للشباب،  األعلى 
بالمسرح  عليه  أشرف  الذي  التحسيسي  اللقاء 

الجهوي عز الدين مجوبي، بأن التحدي الذي تم رفعه من خالل إعادة 
رياضية  مكاسب  أصبحت  التي  الرياضية  المنشآت  من  العديد  تأهيل 
بمواصفات عالمية ><يستدعي منا اليوم إرساء ثقافة المواطنة الراقية 
من خالل تسويق صورة جميلة وراقية للجزائر وللجزائريين’’ . وتم 
بريمي  الدين  جمال  الوالية،  والي  حضره  الذي  اللقاء،  هذا  خالل 
ومسؤولين محليين وممثلين عن مختلف الهيئات والتنظيمات وممثلين 
عن مكاتب المجلس األعلى للشباب بواليات مجاورة، تقديم مداخالت 
تناولت دور العمل التطوعي في إنجاح دورة الشان المقبلة واألنشطة 
البشرى  والتأطير  الرياضي  الحدث  لهذا  المرافقة  والسياحية  الثقافية 

واألمني إلنجاح هذه المنافسة القارية.

لقاء  في  المشاركون  أكد  وبقسنطينة، 
المدني على  المجتمع  فعاليات  لفائدة  تحسيسي 
األحياء  جمعيات  دور  ترقية  ><ضرورة 
للمشاركة في إنجاح بطولة أمم إفريقيا لالعبين 

المحليين لكرة القدم شان 2023’’.
الوالية  احتضنه مقر  الذي  اللقاء،  وخالل هذا 
الشباب  مدير  أبرز  السالم،  عبد  دقسي  بحي 
تعزيز  أهمية  حقاص،  السعيد  والرياضة، 
وتوعية  األحياء  تأطير  في  الجمعيات  دور 
المواطن فيما تعلق بالجانب األخالقي السيما التحلي بالسلوك الراقي 
والجزائر  قسنطينة  لوالية  جيدة  تسويق صورة  أجل  من  والحضاري 
بصفة عامة، ودعا ممثلي المجتمع المدني إلى الحرص على إشراك 
السكان في الحفاظ على نظافة الشوارع وتزيينها والعمل على إبراز 

األبعاد التاريخية والسياحية لكل شارع.
من جهته، ثمن رئيس المجلس الشعبي الوالئي، عصام بحري، حضور 
الجمعوية  الحركة  واستعداد  األحياء  جمعيات  رؤساء  من  الفت  عدد 
للمشاركة في إنجاح هذا الحدث القاري، مشيدا بالدور الفعال الذي لعبته 

في تعبئة المواطنين وتحسيسهم خالل مناسبات سابقة.
ق.ر/واج

منتخب املحليني يتعادل مع ال�سنغال وبوقرة ي�سرح: 

ق�سنطينة حت�سر ل�ستقبال مباريات كاأ�س اإفريقيا للمحليني 

يف اإطار ا�ستعداد اجلزائر لحت�سان "�سان 2023"

"ا�ستخل�سنا درو�سا مهمة 
و�سنواجه اأوغندا اأو غانا وديا يف جانفي"

"مباراة جتريبية" بني املوك واحلرا�ش 
مبلعب ال�سهيد حمالوي نهاية دي�سمرب 

دعوة ال�سباب ل�سنع �سورة راقية 
للجزائر خالل احلدث القاري املقبل
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وحاز الجائزة األولى للمجلس في مجال علوم 
اللسان محمد بوزواوي عن "معجم العامية 

الجزائرية", بينما توج بالجائزة الثانية محمد رشيد 
ميلود, في حين عادت الجائزة التشجيعية لعبد 

الحفيظ شريف.
و أما في فئة برمجيات الدعم باللغة العربية فقد 
حجبت لجنة التحكيم الجائزة كليا لعدم استيفاء 

الشروط المنصوص عليها في شروط الجائزة. 
وأما في فئة الترجمة إلى العربية فقد حجبت 

الجائزة األولى بينما عادت الثانية لمحمد األمين 
بوحلوفة في حين حجبت الجائزة التشجيعية.
وأما الجائزة األولى للمجلس في فئة وسائل 

االتصال والتواصل االجتماعي باللغة العربية فقد 
عادت إلدريس بوسكين عن دراسة له بعنوان 

"النشر اإللكتروني واألدب الرقمي في ظل 
العولمة, بين التنظير والواقع". وعادت الجائزة الثانية في 
هذه الفئة إللهام بن منصور زوجة بوريش في حين توج 

بالجائزة التشجيعية أحمد غربي.
وستنشر األعمال الفائزة ضمن منشورات المجلس 
األعلى للغة العربية على أن تصبح األعمال الفائزة 

ملكا للمجلس, إال أنه يمكن لمؤلفها استعادة حقوقه بعد 
انقضاء ثالث سنوات عن نشر العمل. وتهدف جائزة 

المجلس للغة العربية التي تمنح كل عامين, لتشجيع 
الباحثين الجزائريين وتثمين منجزاتهم العلمية والمعرفية 
واإلبداعية ذات المردود النوعي, الرامي إلى إثراء اللغة 
العربية, والمساهمة في نشرها وترقيتها, سواء كانت هذه 

األعمال مؤلفة باللغة العربية أم مترجمة إليها.
وكان حفل التتويج قد عرف أيضا تكريم التلميذة رحاحلة 

سجود رتاج وهي كاتبة وبطلة عالمية في الحساب الذهني 
وبطلة الجزائر في القراءة وكذا حافظة للقرآن الكريم.

كما تم بالمناسبة تكريم كل من رئيس المجلس 
الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي، 
ووزيرة الثقافة والفنون السيدة صورية 

مولوجي، وعميد جامع الجزائر السيد محمد 
مأمون القاسمي الحسيني، وهذا من طرف 
رئيس المجلس األعلى للغة العربية السيد 

صالح بلعيد.
وتميز أيضا حفل التتويج بتنظيم جلسة علمية 

عرفت تقديم مجموعة ثرية من المداخالت 
القيمة عبر تقنية التحاضر عن بعد لكل من 
رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ,محمود 
أحمد السيد, أمين عام مجمع اللغة العربية 

بالشارقة, امحمد الصافي المستغانمي, االمين 
العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة 
العربية بالمملكة العربية السعودية األستاذ عبد 
هللا الوشمي, تناولت مختلف جهود الحفاظ وتعزيز اللغة 

العربية على المستوى اإلقليمي و الدولي.
كما تناول أساتذة مختصون في الحقل اللساني و األدبي 

من الجزائر عبر مداخالتهم محطات من تاريخ تعميم 
إستعمال اللغة العربية وترقيتها وترجمتها وجهود رقمنتها 

في بالدنا وضمنها مداخالت لألستاذ حبيب مونسي, 
ياسين بوراس و عبد الناصر بوعلي.

تمكنت عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن 
والية البيـــض، من حجز 92 كبسولة من المؤثرات 
العقلية  من نوع "فليـوكسيتـيــن مرينـال 20 ملغ و5 

كبسوالت من نوع "بريقاباليـن 300 ملغ وحجز مبلغ مالي 
من عائدات الترويج مع توقيف المشتبه فيهما. 

تعــود حيثيــات القضيـة ، إثــر معلومات مؤكـدة وردت 
إلى عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن 

والية البيـــض، مفـادها وجود شخص يبلغ من العمر 19 
سنة يقوم بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، 

وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة  أسفرت عن توقيف 
المشتبه فيه بإحدى شوارع

المدينة و بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط 
بحوزته 05 كبسوالت من المؤثرات العقلية من نوع 

بريقابالين 300 ملغ يخبؤها داخل علبة سجائر وحجز 
مبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بــ: 8000 دج ، 

ليتم تحويله إلى مقر األمن وفتح تحقيق في القضية والذي 
أفضت نتائجه عن توقيف المشتبه فيه الثاني البالغ من 

العمر 34 سنة . وفي سيــاق القضيـة، تـم استصدار إذنين 

بتفتيـش مسكني المشتبه فيهما، حيث أسفــرت عن ضبط 
92 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع "فليوكسيتيـن 
مرينال 20 ملغ، في مسكن المشتبه فيه الثاني، وبعــد 

استيفـاء جميع اإلجراءات القانونية تــم تقديم المشتبه فيهما 
أمام الجهة القضائيــة المختصة حيث صدر حكم بعام 

حبس غير نافذة بالنسبة للمشتبه فيه األول وحكم بعامين 
حبس نافذة مع اإليداع بالنسبة للمشتبه فيه الثاني مع 

غرامة مالية قدرها 50 ألف لكــل منهمــا.  
ع.بكريي

خالل احتفالية مبقر املجل�س ال�سعبي الوطني

تتويج الفائزين بجائزة اللغة العربية 2022
مت اأم�س، مبقر املجل�س ال�سعبي الوطني تتويج الفائزين بجائزة اللغة العربية التي مينحها املجل�س الأعلى للغة 

العربية، وهذا مبنا�سبة اإحياء اليوم العاملي للغة العربية امل�سادف لـ 18 دي�سمرب من كل عام.

اإ�سـهـــار

حمكمة تيبازة : 

 قا�ضي التحقيق يوجه نداء 
للجمهور للتعرف على متهم بالن�ضب
وجه قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة تيبازة أمس، نداء 
للجمهور للتعرف على شخص متهم بالنصب، حسبما جاء في 

بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة.
ودعا البيان تحت عنوان "نداء للجمهور" و المرفوق بصورة 

فوتوغرافية للمتهم المسمى "براهمية عبد السالم", كل شخص 
وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم, بصفته شاهدا أو ضحية, 

اإلتصال بقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة تيبازة.
وأوضح البيان أن المتهم متابع ب"جنحة التدخل بغير صفة في 

الوظائف العسكرية" و "جنحة استعمال صفة حددت السلطة 
العمومية ظروف منحها طبقا للمواد 242 و 243 من قانون 

العقوبات".
وجاء هذا البيان بعد إطالع قاضي التحقيق على طلبات وكيل 

الجمهورية لدى محكمة تيبازة المؤرخة بتاريخ 14 ديسمبر 
2022, وكذا االطالع على المادة 68 من قانون اإلجراءات 

الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء يراه 
ضروريا للكشف عن الحقيقة.

ق. و

مع توقيف امل�ستبه فيهما يف الق�سية

�ضرطة البي�ض حتجز ما يقارب 100 كب�ضولة من املوؤثرات العقلية
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وتم منح الشخصيات المكرمة "وسام الذاكرة" 
بالجزائر  أول  أمس  نظم  حفل  خالل  لهؤالء 
العاصمة وبحضور كل من وزيري القطاعين، 
صورية مولوجي، والعيد ربيقة، على التوالي، 
وحضر أيضا حفل التكريم نائب رئيس مجلس 
األمة ورئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان 
ونواب بالبرلمان بغرفتيه وكذا رؤساء أحزاب 
وأعضاء من المرصد الوطني للمجتمع المدني 
الثورية  األسرة  من  أعضاء  إلى  باإلضافة 

وفنانين.
التكريم  الثقافة والفنون أن هذا  وقالت وزيرة 
والعرفان  االعتراف  ثقافة  "إرساء  ل  يهدف 
واجهوا  الذين  الجزائر  ونساء  رجاالت  تجاه 
وقاوموا الجهل واالستعمار بكل أشكاله وكتبوا 
بذلك أسماءهم بحروف من ذهب على صفحة 
الذاكرة الجمعية"، مضيفة أن "الوفاء لقامات 
الجزائر يبقى من أهم الواجبات التي تضطلع 

بها" الوزارة.
واعتبرت مولوجي أن "هؤالء العمالقة كانت 
محافل  في  مضيئة  لوحة  تزال  وال  حياتهم 
البطولة والفداء، كما تغمرنا بالعزم وااليمان 
والمسيرة  السيرة  ونستلهم  آثارهم  لنقتفي 
األمة  ثوابت  على  والحفاظ  البناء  رحلة  في 
وأمجادها.«وثمن من جهته وزير المجاهدين 
المتعلقة  الطيبة  "االلتفاتة  هذه  الحقوق  وذوي 
الوطنية"،  الشخصيات  وهذه  ذاكرتنا  بتكريم 
المجاهدة  الشخصيات  هذه  "اختيار  أن  قائال 
تعتبر عن قيم الوفاء لنوفمبر الخالد" ومشددا 
على أن الذاكرة الوطنية "هي من األولويات 
التي توليها الدولة أهمية خاصة في إطار تنفيذ 
السيد  لبرنامج  تنفيذا  الحكومة،  عمل  برنامج 
رئيس الجمهورية في تجسيد التزاماته ال54، 
وهي الدرع الواقي ألمتنا والتي تذكرنا بأمجاد 

وطننا.«.. 
اتسم  قد  الوطني  "تاريخنا  أن  ربيقة  وأوضح 
بالشمولية إذ أن كل فئات الجزائر قد شاركت 

من  فمنهم  المباركة،  التحريرية  ثورتنا  في 
بفنه  ناضل  من  ومنهم  وبقلمه  بفكره  ناضل 

ومنهم من ناضل في مجال الرياضة.«
المكرمة  الشخصيات  عن  حديثه  سياق  وفي 
بوباشا  جميلة  المجاهدة  أن  إلى  الوزير  لفت 
هي "إحدى جميالت الجزائر الباسالت اللواتي 
يمثلن بحق حرائر الجزائر" و"يشكلن العبرة 
والعظة لكل بنات الجزائر الحرات"، في حين 
موصوفا  يكون  أن  "وقبل  راشدي  أحمد  أن 
مجاهد"،  أيضا  فهو  السينما  عالم  في  بعطائه 
بينما محمد الصالح الصديق هو "أحد العلماء 
والمفكرين الذين اتسموا ويتسمون بوسطيتهم" 

وهو أيضا "األب الفاضل والعالم الرباني.«
زوج  تكريم  الحفل  هذا  خالل  أيضا  وتم 
المجاهدة جميلة بوباشا، المجاهد عمار خالي، 
الرعيل  مجاهدي  "من  أنه  ربيقة  اعتبر  وقد 
الوطني  العلم  رفع  حضروا  وممن  األول 
أين   ،"1962 جويلية   5 ذات  فرج  بسيدي 
أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
في 4 يوليو الماضي على تدشين نصب مخلد 
سعادتها  عن  بوباشا  جميلة  للذكرى.وعبرت 

إلى  الجزائري  "الشباب  داعية  التكريم  بهذا 
التمسك بحب الوطن.«

أيضا  وهو  راشدي،  أحمد  جهته،  من  وشكر 
بالثقافة  مكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار 
هذه  في  ساهم  من  "كل  البصري،  والسمعي 
التاريخ،  أمام  واقفين  أننا  وخاصة  االلتفاتة، 
عن  حديثه  سياق  في  مضيفا  بوباشا"،  جميلة 
تاريخ الجزائر أن هناك "بعثا جديدا" لكل ما 
هو سمعي بصري ولكل ما له عالقة بالثورة 

وبتاريخ الجزائر.
وقال أيضا راشدي "نحن جاهزون اآلن إلنجاز 
عدد كبير من األفالم التاريخية التي لها عالقة 
بثورة التحرير، وخاصة فيلم عن األمير عبد 
القادر وبمستوى عالي من اإلنتاج، خاصة في 
الدولة  سخرتها  التي  الكبيرة  االمكانيات  ظل 

إلنجاز أعمال لها عالقة بالذاكرة.«
أن  الصديق  الصالح  واعتبر من جهته محمد 
"تمتين  هو  جزائري  ألي  النجاح"  "مفتاح 
بالوطن  العالقة  وتمتين  بالخالق  العالقة 

واالفتخار الدائم باالنتماء لهذا البلد العظيم".
حياة �سرتاح

بالجزائر  الوطنية  المكتبة  احتضنت 
تكريمية  وقفة  أول  أمس  العاصمة 
والفكري  العلمي  المسار  الستحضار 
سعد  القاسم  أبو  الجزائري  للمؤرخ 
للمدرسة  التأسيس  في  ساهم  الذي  هللا 
في  متأصل  بمنهج  الجزائرية  التاريخية 
البحث العلمي، في ذكرى وفاته التاسعة.

و تميز اللقاء بتقديم شهادات حية لباحثين 
هللا،  سعد  القاسم  أبو  وتالمذة  ومؤرخين 
وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للغة 

العربية المصادف ل 18 ديسمبر من كل سنة، تناولت دور وجهود هذا 
المثقف الموسوعي والمؤرخ في الحفاظ على التاريخ الثقافي للجزائر 

بعيدا عن أكاذيب المدرسة التاريخية االستعمارية.
القاسم سعد هللا  ابو  أن  وفي هذا اإلطار ذكر األستاذ محمد بوعزارة 
"مثقف موسوعي نزيه متشبع بأفكار جمعية العلماء المسلمين والحركة 
الوطنية الجزائرية وكان شغوفا بالتنقيب عن تاريخ الجزائر الثقافي"، 

موضحا أنه "ترك ذخيرة ثرية من الكتب تقارب ال60 مجلدا.«
ومن جهته اعتبر مدير المكتبة الوطنية، منير بهادي، أن هذا االحتفاء 
"جزء من االعتراف بهذه الشخصية العلمية الرائدة التي لم تدخر أي 
تاريخ  حول  مخطوطات  وتحقيق  لجمع  الزمن  من  عقود  طيلة  جهد 

الجزائر الثقافي موزعة عبر مختلف دول العالم.«
وذكر ذات المتحدث أن بصمة المؤرخ أبو القاسم سعد هللا "بارزة من 
خالل النصوص التاريخية التي جاءت بعده لدى االجيال الالحقة من 

المؤرخين.«
بدوره أشار المؤرخ محمد عباس إلى مسار "شيخ المؤرخين" العلمي 
لكتابة تاريخ  لتأسيس "نواة مدرسة جزائرية  وأهم محطات مشروعه 
التاريخية االستعمارية  المدرسة  الجزائر وفق منظور أصيل لمجابهة 

الهوية  وطمس  تشويه  على  عملت  التي 
الجزائرية.«

تميز  قد  الراحل  ان  المتحدث  ابرز  كما 
التحاقه  منذ  الغزير  الثقافي  بإنتاجه 
للدراسة في القاهرة التي تخرج منها سنة 
1954 وجامع الزيتونة بتونس حيث كان 

ينشر مقاالته في عدة جرائد ومجالت.
من جهته تطرق الباحث في التاريخ محند 
القاسم  أبو  اسهامات  الى  فراد  أرزقي 
سعد هللا في "بناء مدرسة جزائرية لكتابة 
التاريخ للدفاع عن الشخصية والهوية الجزائرية للتخلص من القراءة 
اياه "مؤرخا وناقدا سياسيا ومن رجاالت  الفرنسية لتاريخنا"، معتبرا 
البارزين وأعالم اإلصالح االجتماعي والديني وصاحب سجل  الفكر 
من  أنه  إلى  فراد  لفت  اإلطار  هذا  باإلنجازات.«وفي  حافل  علمي 
الفكري  اإلرث  تتضمن  كتيبات  نشر  إعادة  على  "العمل  الضروري 
واألدبي والسياسي للراحل أبو القاسم سعد هللا وكذا تخصيص بعض 

من نصوصه ضمن برنامج المنظومة التربوية.«
وقد ولد المؤرخ ابو القاسم سعد هللا سنة 1930 بضواحي قمار بوالية 
لجامعة  التاريخ  قسم  من  عالية  علمية  شهادات  على  وحاز  الوادي 
منيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
)مصر(.وتخصص الراحل في تاريخ الجزائر الحديث وتاريخ أوروبا 
الحديث والمعاصر وتاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر وتاريخ 
النهضة اإلسالمية الحديثة والدولة العثمانية.كما قام بتدريس عدد من 
المرات  عديد  تكريمه  تم  وقد  واألجنبية  الجزائرية  بالجامعات  المواد 
نظير جهوده طيلة 70 سنة التي عاشها متنقال بين المكتبات العالمية 
للبحث والتحقيق عن المخطوطات التي تخص تاريخ الجزائر الثقافي.

حياة �سرتاح

�شمن تظاهرة ت�شلط ال�شوء على حوايل ع�شرين فيلما

احتفاء خا�ص من املركز ال�سينمائي 
امللكي ببلجيكا بال�سينما اجلزائرية

السيادة  السترجاع  الستون  الذكرى  ببلجيكا  الملكي  السينمائي  المركز  يحيي 
الجزائرية بدورة سينمائية بعنوان "60 سنة من السينما الجزائرية" من خالل 
اقتراح حوالي عشرين فيلما في برنامج عرض يتواصل إلى غاية 14 فيفري 
.2023وقد اختار المركز السينمائي الملكي البلجيكي أن يحتفل بسينما "ولدت 
التحرير بصور لجمال شاندرلي و محمد لخضر-حمينة و حتى  خالل حرب 
رونيه  فوتييه" والتي تطورت في مدينة الجزائر حيث أصبحت "محور اإلنتاج 

الدولي المشترك والملتزم بإنهاء االستعمار.«
و  قاسم  لجعفر  "هيليوبوليس"  فيلم  بعرض  افتتح  الذي  البرنامج  هذا  ويقترح 
"معركة الجزائر" من إخراج جيلو بونتيكورفو وإنتاج " أفالم القصبة"، تقديم 
أفالم كالسيكية جزائرية أو أفالم تتطرق إلى الجزائر مثل "األيدي الحرة"، أول 
انتاج ل " أفالم القصبة " سنة 1964 و فيلم " وقائع سنوات الجمر" الذي حاز 
على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي للمخرج محمد لخضر حمينة و 
فيلم " تحيا يا ديدو" للمخرج محمد زينات.وتضمن البرنامج أيضا أسماء بارزة 
في الثقافة الجزائرية مع " عمر قتالتو" لمرزاق علواش و " كاتب ياسين، الحب 
و الثورة " لكامل  دهان و " نوبة جبل شينوا " للروائية واألكاديمية آسيا  جبار.
وقد اختار المنظمون أيضا تسليط الضوء على أفالم من الفترة الممتدة من نهاية 
الثمانينيات وبداية األلفية الثانية لإلشادة بالسينما الجزائرية التي أكدت دورها 
كحصن ثقافي في مواجهة العنف اإلرهابي حيث تضمن البرنامج فيلم " القلعة 
" )1988( لمحمد شويخ و " جبل باية" )1996( لعز الدين مدور و "رشيدة" 

)2002( ليمينة بشير شويخ أو " نهاية الجن" )1990( لشريف عقون.
وتتضمن دورة عرض" 60 سنة من السينما الجزائرية" عرض أفالم جزائرية 
حديثة مثل" أطالل " لجمال كركار و " إلى آخر الزمان" لياسمين  شويخ و" 
بابيشا " لمونيا مدور و" نار " لمريم عاشور بوعكاز و " في المنصورة تفرقتنا 
" بقلم دوروتي مريم كلو.وتتواصل تظاهرة " 60 سنة من السينما الجزائرية" 
التي افتتحها سفير الجزائر في بروكسل علي مقراني بعرضين كل أسبوعيين 

أي كل يوم سبت وثالثاء حتى 14 فيفري 2023.
حياة �سرتاح

يرتدد عليها ال�شياح الأجانب  واملحليني ب�شكل دوري

املواقع الثقافية والرتاثية اأهم 
امل�سالك ال�سياحية يف تلم�سان

تعد المعالم والمواقع الثقافية والتراثية في تلمسان من أهم المسالك السياحية 
العام  طول  على  الوالية  في  واألجانب  المحليون  السياح  عليها  يتردد  التي 
تعكسه  قديم  وتاريخ  كبير  ثراء حضاري  من  تلمسان  به  تزخر  لما  بالنظر 

العهود اإلسالمية المتعاقبة على المكان وخصوصا الزيانية.
و إذا كان الكثير من الزوار يقصدون الوالية لالستمتاع بمناظرها الطبيعية 
وشواطئها الخالبة وحماماتها, صيفا وشتاء, فإن الكثير منهم أيضا يقصدونها 
وكذا  األثرية  والمواقع  المعالم  من  العديد  في  يتجلى  الذي  الحافل  لماضيها 
المتاحف والمراكز الثقافية والتي تبرز تراثا ثقافيا وعمرانيا متنوعا وساحرا.
وتعد  السياحي"  الجذب  في  الرائدة  الجزائرية  الواليات  "من  تلمسان  تعتبر 
"معالمها ومواقعها التراثية والثقافية من المسالك السياحية األهم التي يتردد 
عليها السياح المحليون واألجانب في الوالية وعلى طول العام", يقول مدير 

السياحة والصناعات التقليدية للوالية, عبد المالك طالبي.
والتراثية  الثقافية  المعالم  من  العديد  "تحوز  تلمسان  أن  المتحدث  يوضح  و 
الديني  والمركب  الكبير  والمسجد  المنصورة  ومنارة  المشور  قلعة  أبرزها 
تاريخيا وثقافيا وتراثيا,  فالوالية "غنية  لسيدي بومدين ومدينة ندرومة ..", 
إلى  وصوال  التاريخ  قبل  ما  من  الحضارات  من  العديد  تعاقب  عرفت  وقد 
السياحة في  أن  المتحدث  آثارا كبيرة.«و يوضح  الفترة اإلسالمية, ما ترك 
العام وال تتعلق بفصل معين", الفتا  المنطقة "مفتوحة ومستمرة على طول 
إلى أن مديريته قد أطلقت "في 2021 مسلكا ثقافيا إلى جانب خمسة مسالك 
تخص  وأخرى  وطبيعية  )الحمامات(  وحموية  وساحلية  دينية  بين  أخرى 
بالوالية.«و  السياحية  الوكاالت  تم توزيعها على  التقليدية, حيث  الصناعات 
يشير المتحدث في هذا اإلطار إلى أن السياحة الطبيعية تتعلق بمواقع مختلفة 
على غرار مغارة بني عاد, وهي ثاني أكبر مغارة في العالم حيث يصل أحيانا 
لوريط وغيرها,  إلى "7 آالف", وشالالت  الصيف  عدد زوارها في فصل 

مضيفا أنها سياحة "متنوعة حيث تشمل الساحل والهضاب والغابات.«
على  الحمامات  من  العديد  فتشمل  المدير,  يضيف  الحموية,  السياحة  أما  و 
بالكثير  الدينية  السياحة  تتعلق  بوغرارة وحمام شيقر, في حين  غرار حمام 
من المساجد العتيقة والزوايا, كما تستضيف تلمسان العديد من الوفود التابعة 

للطرق الصوفية والتي كان آخرها "وفد دولي للطريقة التيجانية.«
و فيما يخص السياحة الساحلية فيوضح أن الوالية تضم ساحال بطول "73 
تستقبل  المصطافين.كما  من  كبيرا  عددا  تستقبل  شاطئا"   19 حوالي  به  كلم 
احتضان  غرار  على  الوطنية  التظاهرات  إطار  في  دورية  "وفودا  الوالية 
الجزائر األخير للقمة العربية ووهران لأللعاب المتوسطية والمهرجان الدولي 
للمنمنمات وفنون الزخرفة, الذي نظمت طبعته ال 12 نهاية شهر نوفمبر, 
وكذا الوالئية والتي تخص الموسيقى والصناعات التقليدية والمناسبات الدينية 
وغيرها", يقول السيد طالبي.و عن أهداف المديرية يوضح المدير أنها تعمل 
على "إيجاد دواوين سياحية على مستوى كل بلدية أو دائرة تضم أشخاصا 
على دراية بالتراث وتاريخ المنطقة", باإلضافة ل "توفير وعاء من العقار 
هذا  في  الفتا  وغيرها",  فنادق  من  جديدة  سياحية  مرافق  النجاز  السياحي 
الى  4447 سرير", إضافة  فندقا بحوالي  الوالية تضم "61  إلى أن  السياق 
لدى  باإلقامة  يعرف  ما  وكذا  الشباب  وبيوت  العطل  ومراكز  "المخيمات 
الساكن", حيث تصل جميعها إلى "ما يقارب 9 آالف سرير", وهو رقم "غير 

كاف مقارنة بأعداد السياح".
حياة �سرتاح

الإثنني  19 دي�شمرب 2022 املـوافق لـ 25 جمادى الأوىل 1444هـ

مببادرة من املنظمة الوطنية للمحافظة 

على الذاكرة وتبليغ ر�شالة ال�شهداء

تكرمي بوبا�سا، را�سدي وحممد ال�سالح 
ال�سديق بو�سام الذاكرة

كّرمت املنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ ر�شالة ال�شهداء، وبرعاية من وزارتي الثقافة والفنون 

واملجاهدين وذوي احلقوق، عّدة �شخ�شيات وطنية تتقدمهم املجاهدة جميلة بوبا�شا والعالمة املجاهد حممد 

ال�شالح ال�شديق واملخرج ال�شينمائي واملجاهد اأحمد را�شدي، نظري ما قدموه للجزائر اإبان الثورة التحريرية 

وبعد ال�شتقالل.

يف الذكرى الـ 9 لوفاته

احتفاء خا�ص باملوؤرخ اأبو القا�سم �سعد اهلل



يف اأحدث تقرير للمركز الأوربي للوقاية من الأمرا�ض

انخفا�ض كبري يف معدلت الإ�صابة بجدري القردة 

 www.elraed.dz

دويلالإثنني  19 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 25 جمادى الأوىل 1444هـ12
ح�سب وكالة "بلومربج" الأمريكية: 

األف مليار دولر فاتورة اأزمة 
الطاقة باأوروبا يف 2022

قالت وكالة "بلومبرج" األمريكية، إن ارتفاع تكاليف الطاقة 
تريليون  أوروبا  كلفت  قد  األوكرانية  األزمة  تداعيات  كأحد 
دوالر تقريبا "ألف مليار دوالر"، في الوقت الذي بدأت فيه 

للتو أعمق أزمة للطاقة العجوز منذ عقود.
القادم، ستضطر المنطقة  وأوضحت الوكالة، أنه بعد الشتاء 
على إعادة ملء خزانات الغاز في الوقت الذي لم تصل فيه 
المنافسة على ناقالت الوقود،  إمدادات من روسيا، مما زاد 
وفى الوقت الذي زاد فيه تشغيل المنشآت التي تستورد الغاز 
حتى  ضيق  السوق  يظل  أن  المتوقع  من  أنه  إال  المسال، 
من  اإلضافي  اإلمداد  متاحا  يكون  يصبح  عندما   ،2026
الواليات المتحدة إلى قطر، وهو ما يعنى أنه لن يكون هناك 
بأنه  القول  إلى  الوكالة  األسعار.وذهبت  ارتفاع  من  تخفيف 
في حين أن الحكومات كانت قادرة على  مساعدة الشركات 
 700 من  بأكثر  الضربة  أغلب  امتصاص  في  والمستهلكين 
"برويجيل"  أبحاث  لمركز  وفقا  المساعدة،  من  دوالر  مليار 
في بروكسل، إال أن حالة الطوارئ يمكن أن تستمر لسنوات. 
في  االقتصاد  يكون  أن  واحتمال  الفائدة  معدالت  رفع  ومع 
ركود، فإن الدعم الذي خفف من الضربة لماليين من األسر 
متزايد.وقال  بشكل  تحمله  الممكن  من  يكون  لن  والشركات 
لالستشارات،  إم"  أر  "إس  بشركة  المدير  ديفينيس  مارتن 
فإن  اإلنقاذ،  الدعم وعمليات  من  األشياء  كل  إضافة  بمجرد 
أصعب  األمر  وسيكون  األموال،  من  للغاية  هائل  قدر  هذا 
بكثير على الحكومات فيما يتعلق بإدارة األزمة العام المقبل.

لدى  وأصبح  بالفعل،  الحكومية  المالية  القدرات  تأثرت  فقد 
تتجاوز  االتحاد األوروبي ديون  الدول األعضاء في  نصف 
حد الكتلة بـ 60% من إجمالي الناتج القومي. وقالت بلومبرج 
بيانات  من  الوكالة  حسبته  الذي  دوالر  التريليون  مبلغ  عن 
للمستهلكين  ثمنا  األعلى  للطاقة  واسعة  هو حصيلة  السوق، 

والشركات، لكن لم يتم تعويضها جميعا بحزم مساعدات.

بعد  أكثر،  المغرب  لتورط  الشهادة  هذه  وجاءت 
على  األوروبي،  بالبرلمان  المدوية  الفساد  فضيحة 
والتي  البلجيكية  العامة  النيابة  به  قامت  تحقيق  اثر 
منهم  أوروبيا,  نائبا  تورط خمسة عشر  كشفت عن 
من اقر بأنه كان جزء من منظمة تستغلها المصالح 

االستخباراتية  المغربية.
الدولية,  فرنسا  إلذاعة  بوفي,  جوزي  وصرح 
الخارجية  التجارة  لجنة  مقرر  حينها  كان  والذي 
الحر  التبادل  اتفاقية  بملف  مكلف   ,)2014-2009(
وبسبب  انه  المغرب,  مع  الفواكه  و  الخضر  حول 
معارضته لهذا االتفاق "المضر بالمنتجين المغربيين 
و المنتجين األوروبيين على حد سواء", فقد تقرب 
الحقبة, عزيز  تلك  في  المغربي  الفالحة  وزير  منه 

اخنوش ليعرض عليه رشوة.
مباشرة  المنصرم،  الجمعة  بوفي  جوزي  وأضاف 
على أمواج إذاعة فرنسا الدولية, إن "وزير الفالحة 
كان  للحكومة،  رئيسا  اليوم  أصبح  الذي  المغربي 
)الفاسدين(,  بالنواب  الخاص  النادي  بدعم  يحظى 
الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان 
االوروبي و لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع, 
فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه 
تزويده  مني  طلب  "لقد  قوله  وتابع  سري".  بشكل 
يجد  لم  بأنه  لي  قائال  ذكرني  ساعتين  وبعد  بعنوان 
إي مقهى أو مطعم في هذا العنوان, و هو في الواقع 

لمحامي الخاص".
وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان األمر 
األوروبي  النائب  رد  عليه,  عرض  بمال  يتعلق 
يكن  لم  ذلك,  غير  يكون  أن  أردت  "ماذا  السابق, 
األمر يتعلق بإبريق لشرب الشاي, طبعا كان ذلك".

أضحت  قد  المغربية"  "الفضائح  سلسلة  فان  وعليه 
ترشح  التي  المعلومات  أن  بما  مؤكدة،  "حقيقة 
تشير  كليز  ميشال  البلجيكي,  القاضي  تحقيق  من 
في  الفاعلة  األطراف  كأحد  المغربية  المملكة  الى 

اليومية  السبت,  اليوم  نقلته  ما  حسب  الملف",  هذا 
سيما  االلكتروني,  موقعها  على  "لوموند"  الفرنسية 
اليونانية,  البرلمان,  رئيس  نواب  احدى  توقيف  بعد 
ايفا كايلي التي اقر رفيقها فرانشيسكو جيورجي, يوم 
الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين انه كان ضمن 
منظمة يستغلها المغرب "بهدف التدخل و التأثير في 

الشؤون االوروبية".
كما تطرقت الصحيفة إلى هذه القضية مرة أخرى, 
مشيرة إلى النائب االشتراكي السابق, االيطالي بيار 
الحكومية  غير  المنظمة  مؤسس  بانزيري,  انطونيو 
من  أمواال  تلقى  قد  كان  الذي  الالعقاب",  "محاربة 
الرحيم عثمون,  الدبلوماسي, عبد  بواسطة  المغرب 

السفير الحالي ببولندا.
المختلطة  اللجنة  مناصفة  الرجالن  ترأس  وقد 

معا  صورة  لهما  التقطت  و  االوروبية  المغربية 
من  بكل  جرت  لقاءات  خالل  المناسبات  عديد  في 

بروكسل و الرباط.
من  وسرية  قديمة  وثائق  أشارت  الصدد,  هذا  في 
ونشرها  األوروبي،  االتحاد  لدى  المغربية  البعثة 
إلى   ,2015 و   2014 سنة  في  الكتروني  قرصان 
أن بانزيري قد قدم على انه ذلك القادر على الدفاع 
عن "المبدأ المزعوم لسيادة" المغرب على الصحراء 
احد  تقرير  يتطرق  حين  في  المحتلة,  الغربية 
المحافظين البريطانيين, بالتفصيل إلى وقائع انتهاك 

المغرب لحقوق اإلنسان في هذه المنطقة.
من  مقربا"  "صديقا  و  هاما"  "حليفا  اعتبر  كما 
المغرب, من شانه خاصة "الحد من النشاط المتنامي 

لخصومه على مستوى البرلمان األوروبي".

القادر  عبد  الجزائر,  لدى  الصحراوي  السفير  أكد 
طالب عمر, أول أمس، أن القضية الصحراوية "ال 
تقبل الحياد" كونها تمس كل القارة اإلفريقية, مجددا 
انتزاع  أجل  بنضاله من  الصحراوي  الشعب  تشبث 

حقه في تقرير المصير و االستقالل.
مشاركته  خالل  كلمة  في  الصحراوي  السفير  وقال 
حالة   : المصير  تقرير  في  الشعوب  "حق  ندوة  في 
منتدى  نظمها  التي  نموذجا",  الغربية  الصحراء 
الثاني, إن "القضية  التفكير االستراتيجي, في عدده 
الصحراوية ال تقبل الحياد, كون آثارها تمس الجميع, 
ورغم أن شعوب شمال إفريقيا هم أكثر المعنيين, إال 

أنها تمس كل القارة السمراء والعالم بأكمله".
وحول الئحة 1514 أو "إعالن منح االستقالل للبلدان 
و  المتحدة  األمم  تبنته  الذي  المستعمرة"  والشعوب 
يوم  العتماده  ال62  بالذكرى  العالم  دول  احتفلت 
األربعاء الفارط, قال الدبلوماسي إن "تقصير الهيئة 
إلى  المغرب  دفع  بواجبها,  قيامها  وعدم  األممية 
المقايضة  الصهيوني, من خالل  الكيان  مع  التعامل 
مبرزا  والصحراوية",  الفلسطينية  القضيتين  بين 

أن األمر أتى في ظل عجزه عن طريق الشرعية, 
فاختار "التجسس والرشوة وتشريع المخدرات وقتل 
األبرياء المهاجرين, و استعمال األطفال المهاجرين 
الدول".وجدد  على  للضغط  شرعية  غير  بطريقة 
الصحراوي  الشعب  بأن  التأكيد  الصحراوي  السفير 
غاية  الى  المشروعة  الطرق  بكل  نضاله  سيواصل 
رئيس  أكد  جهته,  دولته.من  وبناء  المصير  تقرير 
الشعب  مع  للتضامن  الجزائرية  الوطنية  اللجنة 
الغربية,  الصحراء  أن  عياشي,  سعيد  الصحراوي, 
قانونيا, تعتبر إقليما غير مسير ذاتيا والالئحة 1514 
تقول أن كل شعب غير مسير ذاتيا له الحق الثابت في 
تقرير المصير, وبالتالي "فالشعب الصحراوي لديه 
كل الحق في االستفادة من استفتاء تقرير المصير", 
مذكرا بأنه "سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا ليس للمخزن 
وال مبرر واحد لوجوده في الصحراء الغربية, لكن 
بناها األخير مع دول عظمى  األمر يتعلق بمؤامرة 

لفرض سياسة األمر الواقع في الصحراء الغربية".
لألمين  الخاصين  المبعوثين  فشل  عياشي،  وأرجع 
العام لألمم المتحدة, في مهمتهم, المتمثلة في تسهيل 

والمغرب,  البوليساريو  جبهة  بين  ما  المفاوضات 
إليجاد حل عادل للقضية, إلى العراقيل التي وضعها 
لألمام  الهروب  سياسة  "انتهاج  إلى  وكذا  المخزن, 
وشراء الذمم في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الالتينية, 
والدفع نحو فتح قنصليات في األراضي الصحراوية 

المحتلة".
الوطني  للتجمع  العام  األمين  أعرب  بدوره، 
مقر  احتضن  الذي  زيتوني,  الطيب  الديمقراطي, 
الندوة, عن امتعاضه لما وصفه بتراجع  حزبه هذه 
التي  المكتسبات  عن  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم 

تم تحقيقها من خالل المصادقة على الئحة 1514.
وشدد الطيب زيتوني على أن الجزائر قيادة وشعبا 
السياسية, ال ترضى  األحزاب  وحتى على مستوى 
إال بما يرضي الصحراويين, مردفا: "نحن مساندون 
نؤمن  و"كجزائريين,  العالم"  في  التحرر  لقضايا 
ببيان  إيماننا  منطلق  ومن  ستتحرر,  فلسطين  بأن 
الصحراء  فإن  المجيدة,  التحريرية  والثورة  نوفمبر 
الغربية ستنال استقاللها في خضم التغيرات الدولية 

الحاصلة".

من  للوقاية  األوروبي  المركز  كشف 
معدالت  أن  عليها  والسيطرة  األمراض 
انخفاضا  شهدت  القرود  بجدري  اإلصابة 
كبيرا منذ األسبوع األول من شهر ديسمبر 
حاالت  ظهور  تسجل  لم  حيث  الجاري، 
تزيد  لمدة  أوروبية  دولة   17 في  جديدة 
تقرير  في   - المركز  يوما.وذكر   21 على 
إحصائي يوم أمس - أنه منذ يوم 6 ديسمبر 

بجدري  إصابة  حالة   36 سجلت  الجاري 
القردة في 10 دول فقط من مناطق االتحاد 
االقتصادية  المنطقة  ودول  األوروبي 
دولة  الـ27  تشمل  والتي  األوروبية، 
باإلضافة  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
الرابطة  في  األعضاء  دول  الثالث  إلى 
آيسلندا  وهم  الحرة؛  للتجارة  األوروبية 

وليخنتشتاين والنرويج.

نوفمبر   7 من  الفترة  أن  التقرير  وأضاف 
الشهر  نفس  من   13 وحتى  الماضي 
سجلت 41 إصابة، بانخفاض قدرة 34.1 
بينما  لها،  السابق  باألسبوع  بالمقارنة   %
 98.8 قدرة  انخفاضا  الفترة  نفس  سجلت 
% بالمقارنة بذروة اإلصابة في شهر يوليو 
في  حالة   2.164 سجلت  حيث  الماضي 

الفترة من 18 إلى 24 جويلية 2022.

حاالت  إجمالي  أن  إلى  التقرير  وأشار 
انتشاره  بداية  القردة منذ  اإلصابة بجدري 
الحالية  الفترة  وحتى  الجاري  العالم  خالل 
دولة   29 شملت  حالة،  934ر20  بلغ 
االقتصادية  المنطقة  ودول  أوروبية 
بين  إصابة   62 إلى  باإلضافة  األوروبية، 
وتركيا.وطبقا  البلقان  منطقة  دول  من   3
العالمية،  الصحة  منظمة  تقارير  ألحدث 

فإن حاالت اإلصابة بجدري القردة سجلت 
 28 من  الفترة  في   %  52.9 بنسبة  زيادة 
نوفمبر الماضي وحتى 4 ديسمبر الجاري 
 21 من  لها  السابق  باألسبوع  بالمقارنة 
نفس  من   27 وحتى  الماضي  نوفمبر 
أغلبية  أن  إلى  التقرير  وأشار  الشهر، 
حاالت اإلصابة بنسبة 93.7 % سجلت من 

مناطق األمريكتين.

ا�سم رئي�ض احلكومة املغربي يرد يف ق�سية حماولة ر�سوة بالربملان الأوربي

ف�صائح نظام املخزن تتواىل
توالت �سل�سلة الف�سائح التي تورط فيها نظام املخزن، فبعد ف�سيحة "بيغا�سو�ض"، وما تالها من طرد موظفة مغربية باليون�سكو 

بتهمة التج�س�ض، جاءت ف�سيحة اأخرى مدوية، حيث ك�سف النائب الفرن�سي ال�سابق يف الربملان الأوروبي جوزي بويف، يف اإطار 

ف�سيحة ر�سوة بالربملان الأوروبي، اإن وزير الفالحة املغربي ال�سابق، الذي يتوىل حاليا من�سب رئي�ض احلكومة، قد عر�ست عليه 

ر�سوة، وذلك يف اإطار اتفاقية التبادل احلر حول اخل�سر والفواكه بني الحتاد الأوروبي واملغرب.

 الوكالت

قال اإن ال�سعب ال�سحراوي �سيوا�سل ن�ساله اإىل غاية تقرير امل�سري

ال�صفري طالب عمر : الق�صية ال�صحراوية ل تقبل احلياد

على خلفية اأزمتي الطاقة والت�سخم

توقعات بتباطوؤ النمو القت�صادي 
يف فرن�صا يف 2023

النمو  يتباطأ  أن  أمس  أول  الفرنسي،  المركزي  البنك  توقع 
خلفية  على   2023 عام  كبيرة  بدرجة  البالد  في  االقتصادي 
أزمتي الطاقة والتضخم، لكنه قال إنه سيعود لالنتعاش عامي 

2024 و2025.
وسيتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي من 2.6% عام 2022 
إلى 0.3% العام المقبل، وفق السيناريو "األكثر احتماال" للبنك 
نمو  تباطؤ  المقبلة. وسيتبع  الثالث  السنوات  خالل  المركزي 

اقتصاد فرنسا انتعاش بنسبة 1.2% عام 2024.
هذا  إن  غارنييه  أوليفييه  المركزي  بالبنك  العام  المدير  وقال 
أقل من نسبة 1.8% المتوقعة سابقا، ألن الوضع شتاء 2023-

الطاقة".  أزمة  بسبب  الشيء  بعض  معقدا  يظل  "قد   2024
 ،2025 عام  سيتواصل  االنتعاش  أن  إلى  "المركزي"  وأشار 

حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى %1.8.
ومع ذلك، فإن شكوكا ال تزال تظلل هذه التوقعات إلى حد كبير 
وخاصة  الجيوسياسية،  والتوترات  الطاقة  أسعار  تقلب  بسبب 
في  كوفيد  فيروس  وضع  بشأن  اليقين  وعدم  أوكرانيا  حرب 

الصين.
وتبدو توقعات المركزي الفرنسي أقل تفاؤال من تلك الصادرة 
التي تتوقع نموا بنسبة 2.7% عام 2022 و%1  عن الحكومة 
عام 2023. وقال غارنييه "ال يمكننا استبعاد حصول ركود، 

لكن في حال حدوثه فإنه سيكون محدودا وقصيرا".
المستويات  والغاز عن  النفط  أسعار  تتراجع  أن  المتوقع  ومن 
نسبيا  مرتفعة  ستظل  لكنها  العام،  هذا  شهدتها  التي  المرتفعة 
الغذائية.  المواد  أسعار  ورفع  التضخم  تغذية  في  وستستمر 
بنسبة  ارتفعت  قد  تكون  األسعار  فإن   2022 نهاية  وبحلول 

.%7.3
االرتفاع  في  سيستمر  التضخم  بأن  الفرنسي  المركزي  وأفاد 
بالنصف األول من 2023 قبل أن يعود لالنخفاض مجددا إلى 

4% نهاية العام المقبل و2% نهاية 2024.



�أم�ضى يف �العتقال �أكرث من 9 �سنوات

االحتالل ُيبعد املحامي �صالح 
احلموري اإىل فرن�صا

األسير  األحد،  أمس  فجر  الصهيوني،  االحتالل  سلطات  أبعدت 
بطائرة  فرنسا  إلى  الحموري  حسن  صالح  المحامي  المقدسي 
االستئناف ضد  في  النهائي  للبت  جلسة خاصة  مستبقة  خاصة، 

قرار اإلبعاد، التي كانت ستعقد مطلع الشهر المقبل.
التواصل االجتماعي،  انتشرت على وسائل  وفي رسالة مسجلة 
قال األسير الحموري، قبيل إبعاده إلى فرنسا: "هذه هي رسالتي 
الصامد،  الفلسطيني  أبناء شعبي  قبل أن أغادر وطني،  األخيرة 
أتعرض  وأنا  الرسالة  بهذه  أتوجه   )...( فلسطين  للوطن،  تحية 
لتهجيٍر قسري واقتالٍع من وطني، معتقداً هذا العدو أنه بممارسة 
هذا التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا، إن فلسطينيتنا خياٌر 
واختيار، وفاء وانتماء، أرض وذاكرة، مكان وزمان، فال قرار 
تهجير قسري وتطهير عرقي يرهبني، وال يردعنا وال يردنا عن 
خيارنا بالمقاومة، وال قوة فوق األرض تستطيع أن تقتلع فلسطين 

وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا.«
وأضاف الحموري: "أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبراً ومكرهاً، 
أنني  جيداً  تأكد  لكن  المنفى،  إلى  السجن  من  اليوم  أغادرك  أنا 
سأحملك  على حريتك،  وحريصاً  لك  وفياً  عهدتني،  كما  سأبقى 
نلتقي  أن  وإلى  الوحيدة،  بوصلتي  أنت  كنت، ستبقى  أينما  معي 
مجدداً وأعانقك في القدس والجليل وحيفا، لك أن تطلب مني ما 
وأكد  أبداً«،  أبداً  أبداً..  الوفي  جنديك  أبقى  أن  وأعاهدك  تشاء، 
المحلية  للصحافة  صحافي  حديث  في  الحموري،  حسن  والده، 
مسبقاً  العائلة  إبالغ  دون  فرنسا  إلى  نجله  االحتالل  إبعاد  هناك 
التواصل  وسائل  خالل  من  بها  علمت  التي  اإلبعاد،  بعملية 

االجتماعي.
لسان  على  عبّرت  قد  الحموري  صالح  األسير  عائلة  وكانت 
والده، عن خشيتها من أن تُبعد سلطات االحتالل نجلها المعتقل 
إدارياً إلى فرنسا، مستغلًة انشغال العالم بمونديال قطر لكرة القدم، 
محاولة استباق موعد محاكمته للنظر في قضية إبعاده في األول 
قد  الرملة  سجن  في  االحتالل  محكمة  وكانت  القادم،  العام  من 
أّجلت موعد البت في قضية سحب بطاقة هوية صالح الحموري 

وترحيله إلى فرنسا، قبل أسبوعين، إلى األول من العام القادم.
 9 من  أكثر  االعتقال  في  أمضى  قد  كان  الحموري  أن  يُذكر 
لمدة   2001 عام  األولى  متقطعة،  فترات  عدة  على  سنوات، 
لالعتقال  االحتالل  سلطات  حّولته   2004 عام  وفي  أشهر،   5
 ،2005 عام  سنوات   7 لمدة  اعتُقل  ثم  أشهر،   4 لمدة  اإلداري 
وفي عام 2017 أعادت سلطات االحتالل اعتقاله إدارياً لمدة 13 

شهراً، كذلك منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

قال �أبو ردينة �إن دول �لعامل �ضئمت من 

�ملو�قف �ل�ضهيونية

الرئا�صة الفل�صطينية
 ردًا على نتنياهو:

 ال �صالم بدون ال�صرعية 
الدولية والقانون الدويل

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
رداً على تصريحات لرئيس وزراء االحتالل الصهيوني بنيامين 
نتنياهو، حول طبيعة السالم مع الفلسطينيين، أن هذه التصريحات 
الدولية، خصوصاً  الشرعية  لقرارات  تحدياً  وتشكل  مرفوضة، 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن االستيطان 
في األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير 

شرعي.
الفلسطينيين  مع  "السالم  إن  تصريحاته  في  قال  نتنياهو  وكان 
سيكون على أساس منحهم صالحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، 

مع وجود األمن بيد الكيان.«
الشعب  حق  أن  إلى  صحافي،  تصريح  في  ردينة،  أبو  ولفت 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولته  بإقامة  الفلسطيني 
القائم على قرارات الشرعية  هو األساس لتحقيق السالم العادل 
الدولية. وتابع أن مثل هذه التصريحات تظهر للعالم حقيقة النوايا 
ال  وأنه  الدولي،  والقانون  الدولية  للشرعية  المعادية  الصهيونية 
يوجد شريك الصهيوني يريد تحقيق السالم القائم على الشرعية 
حقوقه  الفلسطيني  الشعب  إعطاء  بدون  أنه  مؤكداً  الدولية، 

المشروعة، فلن يكون هناك أمن وسالم ألحد.
سئمت  العالم  دول  "إن  الفلسطينية:  الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 
من هذه المواقف الصهيونية واستمرار جرائم االحتالل"، مشدداً 
للمساءلة  سيعرضها  الدولي  للقانون  إسرائيل  "خرق  أن  على 
القانونية.«وحذر أبو ردينة من خطورة هذه السياسة الصهيونية 
التي تريد تكريس االحتالل واألبارتهايد، محّماًل اإلدارة االميركية 
مسؤولية الوفاء بوعودها، والحفاظ على حل الدولتين على أساس 
الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس 
ومقدساتها، وأكد أبو ردينة أنه ال سالم مع استمرار سياسة الضم 
وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الصهيوني على 

الشعب الفلسطيني.
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دويل

خاصة  قوات  أن  محلية،  مصادر  وأكدت 
القديم،  عسكر  مخيم  اقتحمت  الصهيونية 
ساندتها  ثم  النقيب،  لعائلة  منزاًل  وحاصرت 
دوريات االحتالل، وانتشر قناصة االحتالل على 
أصيب  مواجهات  اندالع  المنازل، وسط  أسطح 

فيها عدة فلسطينيين.
اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  المصادر  وتابعت 
الفلسطيني ناصر النقيب وابنه محمد، ثم انسحبت 
مقاومون  أطلق  انسحابها،  وخالل  المخيم،  من 

الرصاص باتجاهها.
أن  نابلس  في  الفلسطيني  األحمر  الهالل  وأكد 
إصابة  هي  القديم  عسكر  مخيم  اقتحام  حصيلة 
بالرصاص الحي في القدم، نُقلت بسيارة إسعاف 
بالرصاص  وإصابة  الفلسطينية،  الطبية  اإلغاثة 
مستشفى  إلى  نُقلت  بالمطاط  المغلف  المعدني 
إصابة  و15  نابلس،  بمدينة  الحكومي  رفيديا 
منها  للدموع،  المسيل  السام  بالغاز  باالختناق 

امرأة حامل، عولجت محلياً.
مركبات  مستوطنون،  هاجم  آخر،  صعيد  على 
جنوب  حوارة  بلدة  في  بالحجارة  الفلسطينيين 
وفق  منها،  عدد  تضرر  إلى  أدى  ما  نابلس، 
في شمال  االستيطان  لمسؤول ملف  تصريحات 
الضفة الغربية غسان دغلس، إلى ذلك، اعتقلت 
قوات االحتالل ، الشاب أحمد أبو طبيخ من مدينة 
جنين شمالي الضفة الغربية، وفق ما أكده مدير 
نادي األسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور، 
قوات  أن  محلية  مصادر  أكدت  السياق،  وفي 
االحتالل اقتحمت مدينة جنين ونشرت قناصتها 
على أسطح المنازل القريبة من منزل الشاب أبو 
وسط  بالمدينة،  الصناعية  المنطقة  قرب  طبيخ، 
دون  من  الشبان،  وبين  بينها  مواجهات  اندالع 

وقوع إصابات.

التابعة  جنين"  "كتيبة  أكدت  آخر،  جانب  من 
لحركة  العسكرية  الذراع  القدس"،  لـ"سرايا 
"الجهاد اإلسالمي"، أن مقاتليها استهدفوا حاجز 
جنين  شرق  شمال  المقام  العسكري  الجلمة 
أكدت  ذلك،  الرصاص.إلى  من  كثيفة  بصليات 
الشبان  بين  مواجهات  اندالع  محلية  مصادر 
شمال  العروب  مخيم  في  االحتالل  وقوات 
الغربية، من دون وقوع  الخليل، جنوبي الضفة 
األسود"  "عرين  مجموعة  دعت  كما  إصابات، 
إلى النفير ليكون يوماً للقدس، رداً على اقتحامات 
العرين  وقالت  األقصى،  المسجد  المستوطنين 
متى  لم نغضب،  للقدس  "إذا  بيان صحافي:  في 
نغضب. إن بن غفير وعصابته اإلجرامية قررا 
ولمدة  اليوم،  األولى  وقبلتنا  مسجدنا  يقتحما  أن 
نار  من  أياماً   )...( فلنجعلها جميعاً  أيام،  ثمانية 
بالداخل  أهلنا  على االحتالل ومستوطنيه، ندعو 
أن  يستطيع  الشريف، وكل من  والقدس  المحتل 

يصل اليوم إلى القدس أن تكون قبلته ووجهته. 
وندعو أهلنا بالضفة الغربية والقطاع إلى صّب 
"نقول  االحتالل.«وتابعت:  على  غضبهم  جام 
للمستوطنين إن جيشكم يكذب عليكم، ال تخرجوا 
من بيوتكم فنحن نتجول في كل شارع بحثاً عنكم. 
العرين  أن  لكم  قال  فقد  عليكم،  يكذب  جيشكم 
تلو  الضربة  لكم  نوجه  اليوم  نحن  وها  انتهى، 
األخرى. جيشكم يكذب عليكم، فهناك المئات من 
ينتظر.«وأردفت  وغيرهم  وغيرهم  المقاومين 
لم  شهدائنا  ودماء  ينام  أن  لحر  "كيف  العرين: 
تجف، كيف لحر أن ينام وأسيراتنا وأسرانا خلف 
واليوم  الليلة  ينام  أن  لحر  كيف  األسر،  قضبان 
تشعر  أن  لبندقية  كيف  ويُنتهك،  أقصانا  يستباح 
بالشرف إن لم توجه لالحتالل«، ودعت العرين 
النار،  جبل  نابلس  في  الفلسطيني  الشعب  "أبناء 
إلى اليقظة التامة والحذر"، وقالت: "سنرى يا بن 

غفير من يحاصر من".

شيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا، شمال القدس 
الشهيدين  جثماني  األحد،  أمس  ظهر  المحتلة، 
عاما(   17( ومهند  عاما(   37( محمد  الشقيقين 
مطير إلى مثواهما األخير في مقبرة الشهداء في 

المخيم.
وكان الشقيقان مطير قد استشهدا الليلة الماضية 
متعمد  بشكل  بمركبته  مستوطن  دهسهما  بعدما 
نابلس،  جنوب  المقام  زعترة  حاجز  قرب 
شمالي الضفة الغربية، وأكد أحمد مطير، شقيق 
سيارته  يقود  كان  مستوطًنا  ألن  الشهيدين، 
مساء  األربعة،  وأشقاءه  استهدفه  كبيرة  بسرعة 
عطًبا  يتفقدون  كانوا  عندما  السبت،  أول  أمس 
زعترة  حاجز  تجاوزهم  بعد  مركبتهم  أصاب 
تنزه  العسكري، وذلك خالل عودتهم من رحلة 

إلى نابلس.
على  استشهد  محمد  شقيقه  فإن  أحمد،  وبحسب 
الفور، فيما نقل شقيقه مهند إلى مستشفى داخل 
قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت  االحتالل، 
محمد  شقيقه  جثمان  مع  جثمانه  وينقل  الحق، 
إلى مجمع فلسطين الطبي في رام هللا، وانطلقت 
جنازة الشهيدين من داخل المجمع، إلى منزلهما 
قبل  العائلة،  ودعتهما  حيث  قلنديا،  مخيم  في 
الصالة عليهما، وأدى المئات صالة الجنازة على 
اليوم  نفس  ظهر  صالة  بعد  الشهيدين  جثماني 
األهالي  لفهما  وقد  المخيم،  مسجد  في  مباشرة 
ذلك  بعد  ليحمل  والورود،  الفلسطينية  باألعالم 
المشيعون  جاب  األكتاف، حيث  على  الجثمانان 
مقبرة  إلى  وصوال  المخيم  شوارع  بالجثمانين 
الشهداء، ورفع المشيعون أعالم فلسطين ورايات 
الفصائل الوطنية وسط ترديد للهتافات الوطنية، 

فيما شارك عشرات المسلحين في الجنازة.

 .. �الحتالل تعتقل يف حيفا 3 م�ضاركني

 بوقفة دعمًا ملعتقلي هبة �لكر�مة

نشطاء  ثالثة  االحتالل  شرطة  واعتقلت  هذا 
هبة  ومعتقلي  أسرى  لدعم  وقفة  في  شاركوا 
الكرامة، وضد األحكام الجائرة بحقهم، وذلك عند 
حيفا،  بمدينة  األلماني  الحي  في  اليونسكو  دوار 
ثالثة نشطاء من حراك حيفا  الشرطة  واعتقلت 
وصادرته.  أيديهم  من  الفلسطيني  العلم  وأنزلت 
وكانت الشرطة قد أصدرت قراراً بحظر إقامة 

التظاهرة في الساحة قبل أربعة أيام.
الكرامة،  هبة  معتقلي  ذوو  الوقفة  في  وشارك 
زلفة  العربية  البلدات  جميع  من  حضروا  الذين 
ومعاوية وطمرة وعكا وحيفا. وكان قد دعا إلى 
التظاهرة حراك حيفا، وحمل المتظاهرون صور 
والظالمة  الجائرة  األحكام  وهتفوا ضد  األسرى 

بحقهم، وطالبوا بحرية األسرى.
"عيد  يسمى  ما  احتفال  مع  التظاهرة  وتزامنت 
العرب  بين  التعايش  إلى  يروج  الذي  األعياد" 
النسناس،  ووادي  األلماني  الحي  في  واليهود 
تقريبا،  عاما   25 قبل  حيفا  بلدية  أطلقته  والذي 
ومنعت الشرطة رفع العلم الفلسطيني وصادرته، 
الشرطة  أجهزة  من  كبيرة  قوات  حضرت  فيما 
إلى المكان، وكان قد شهد الحي األلماني اعتداء 
سافراً وعنصرياً من قبل المستوطنين المتطرفين 
البيوت  في  حيفا  عرب  على  الشرطة،  بمرافقة 
ضد الناس العزل في شهر ماي الماضي، جلسة 
هبة  معتقلي  من  ثالثة  ملف  في  عيان  شهود 
الكرامة بحيفا وفي حديث مع فؤاد زيتاوي أحد 
المشاركين في الوقفة قال: "ابني أسير معتقل من 
والمحاكم  الماضي،  العام  من  جوان   10 تاريخ 

تؤجل إصدار الحكم. األمر امتد أكثر من الالزم 
سيارة  على  باعتداء  المشاركة  في  متهم  وهو 
المحامين  الناس  من  القيادات  أطالب  صهيوني. 
ونقابة المحامين أن يساعدونا، أبناؤنا لم يقوموا 
من  ينحدر  الذي  زيتاوي،  وأضاف  بشيء«، 
ينام  أكثر من سنة ونصف ال  "ابني  زلفة  قرية 
في سريره وال يأكل معنا، وهو معتقل في سجن 
منخفضة  وأحيانا  عالية  أحيانا  معنوياته  مجيدو. 

حسب الوضع.«
من جهتها، حملت إلهام عمر شقيقة األسير عمر 
"شقيقي  وقالت:  التظاهرة  في  صورته  غبارية 
في  مشاركته  على  سنة   15 بالسجن  عليه  حكم 
هبة الكرامة، الخبر كان صادماً، لكن المخابرات 
الظالمة«، وطالبت  الدولة  الجميع في هذه  فوق 
االحتالل  ومحاكم  حكومة  على  بالضغط  عمر 
من أجل تخفيف األحكام عن المحكومين، وتقليل 
صدور  ينتظرون  الذين  المعتقلين  على  األحكام 
هذه  عن  ردعهم  "يجب  مضيفة:  بحقهم"،  قرار 

األحكام القاسية.«
هبّة  خلفية  على  اعتُقلوا  قد  الشبّان  مئات  وكان 
والمدن  العربية  البلدات  شهدتها  التي  الكرامة 
الساحلية التاريخية عندما خرج فلسطينيو الداخل 
والمسجد  للقدس  ودعماً  تضامناً  تظاهرات  في 
األقصى وقطاع غزة، ورفضاً لعمليات التطهير 
العرقي في حّي الشيخ جّراح، وتنديداً باعتداءات 
بحماية  العرب  المواطنين  على  المستوطنين 
الشرطة الصهيونية، ومنذ الهبة تالحق المؤسسة 
الصهيونية القياديين السياسيين الوطنيين بالداخل 
المحاكم،  وأروقة  االعتقال  عبر  الفلسطيني، 
منشورات  مشاركتهم  عبر  بالتحريض  وتتهمهم 

في "فيسبوك".

من �إعد�د: حياة �ضرتاح

تعاملت طو�قم �الإ�ضعاف خالل �القتحام مع �إ�ضابة بجروح بالر�ضا�ص �حلي

اإ�صابات وا�صتباكات خالل اقتحام االحتالل 
خميم ع�صكر و"عرين االأ�صود" تدعو للنفري

�أُ�ضيب عدد من �لفل�ضطينيني، �ضباح �أم�ص �الأحد، بجروح بالر�ضا�ص وبحاالت �ختناق بالغاز �ل�ضام �مل�ضيل للدموع، خالل �قتحام قو�ت 

�الحتالل خميم ع�ضكر �لقدمي �ضرق نابل�ص، �ضمايل �ل�ضفة �لغربية، �لذي �أ�ضفر عن �عتقال فل�ضطيني وجنله، فيما دعت جمموعة 

"عرين �الأ�ضود" �إىل �لنفري رد�ً على �قتحامات �مل�ضتوطنني �مل�ضجد �الأق�ضى.

��ضت�ضهد� بعد ده�ضهما من قبل م�ضتوطن قرب حاجز زعرتة جنوب نابل�ص

ت�صييع جثماين ال�صهيدين ال�صقيقني 
مطري يف خميم قلنديا �صمال القد�س



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  رب  وهي:  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  إلههم ومعبودهم.  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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من هو التابعي ؟
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ألقاها  التي  كلمته  في  بوغالي،  إبراهيم  وأوضح 
خالل االحتفائية التي نظمها المجلس األعلى للغة 
أن  األحد  أمس  العالمي،  يومها  بمناسبة  العربية 
بالثوابت  االعتزاز  تبنى على  الفكرية  المنظومة 
في  االنفتاح  مع  المجتمع،  ومكونات  الوطنية 
العلوم  نقل  يتيح  بما  اآلخر  على  الوقت  ذات 

والتكنولوجيات.
وبالمناسبة، أثنى المتحدث على الرؤية المتبصرة 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  بها  يتمتع  التي 
واعتبر  والمعاصرة،  األصالة  تحقيق  في  تبون 
المدارس  في  االنجليزية  اللغة  بإدراج  قراره  أن 
االبتدائية دليل على ذلك وأضاف بأن تعلم اللغات 
ال يتنافى أبدا مع الحفاظ على مقومات الشخصية.
ورغم ما اعترى الدراسات اللغوية واللسانية من 
العربية،  البالد  الذي أصاب  التخلف  تأثر بسبب 
إال أن بوغالي أكد أن العربية، التي صمدت عبر 

العصور، كانت وال تزال من أغنى لغات العالم 
والمفاهيم  المصطلحات  احتواء  على  وأقدرها 

ومسايرة التطور اإلنساني.
وفي هذا السياق، أثنى رئيس المجلس على الذين 
آمنوا بعبقرية اللغة العربية وقدرتها على احتواء 
تفتضيه  ما  وفق  للتجدد  واستعدادها  اإلبداع، 
تطوير  في  بجهودهم  أشاد  كما  الراهن،  سياقات 
الدرس اللساني الذي وصفه بالمعادلة التي ينبغي 
مناقشتها بشكل علمي بعيد عن التعصب والحمية.
تأثير  بأن  التأكيد  مجددا  كلمته  بوغالي  واختتم 
حلقة  كان  اإلنسانية  الحضارة  في  العربية  اللغة 
ناصعة ال ينكرها حتى الخصوم، ولفت في هذا 
الكوني"  اللغة  "علم  إيالء  ضرورة  إلى  المقام 
التي  الوسائل  أحد  ألنه  يستحقه  الذي  االهتمام 

أثبتت حقيقة أن اللغة العربية خالدة ومحفوظة.
حياة �سرتاح
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أكد مجمع سوناطراك, أمس األحد في بيان له, 
تتم  منشآته,  كامل  عبر  التوظيف,  إعالنات  أن 
عبر الوكالة الوطنية للتشغيل المخول لها إعالن 

وإدارة عروض العمل الخاصة بالمجمع.
"أن  تؤكد  سوناطراك  أن  البيان  في  وجاء 
التوظيف عبر كامل منشآتها يخضع لهذه اآللية 
الوطنية  الوكالة  في  المتمثلة  الوحيدة،  القانونية 
عروض  إدارة  حصريا  لها  المخول  للتشغيل، 

العمل الخاصة بسوناطراك واإلعالن عنها«.
الخاص  التوظيف  مخطط  تنفيذ  إطار  وفي 
بالمؤسسة, يضيف البيان, "تعلن سوناطراك أنها 
عرض  بتقديم   2022 ديسمبر   14 يوم  باشرت 

عمل شامل عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية 
للتشغيل المخصصة لصالح الشركات الكبرى«.

التوظيف  "عرض  أن  المصدر  ذات  وأضاف 
المسجلة على  االحتياجات  إطار  في  يندرج  هذا 
بوالية  المتواجدة  سوناطراك  منشآت  مستوى 
 117 احتياج  سد  إلى  يهدف  والذي  سكيكدة، 
منصب عمل منها 45 منصب عمل مسجلة في 
إطار عرض التوظيف المقدم عبر نفس المنصة 
الرقمية، والتي تم إلغاء مسابقة االنتقاء، المنظمة 
يوم 20 جويلية 2022 بجامعة سكيكدة، الخاصة 

بهذا العرض لعدم توفر الشروط الالزمة".
 حياة �سرتاح
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اأكد اأنها املخول لها اإعالن واإدارة العرو�ض اخلا�صة به

تزامنا مع احلملة الوطنية

 للت�صجري-مو�صم 2022/ 2023

"اأوريدو" واجلمعية الوطنية 
للعمل التطوعي تنظمان عملية 

ت�شجري يف والية خن�شلة 

قامت كل من Ooredoo والجمعية الوطنية للعمل التطوعي 
بتنظيم عملية تشجير واسعة بغابات عين ميمون بأعالي جبال 
ببلدية طامزة )والية خنشلة( والتي تضررت من  األوراس 

حرائق الغابات في صائفة 2021.
وتحت شعار " لنعيد الحياة لغاباتنا" وبالتعاون مع محافظة 
الماضي  السبت  العملية  هذه  نُظمت  خنشلة،  لوالية  الغابات 
 2022 األحد  أمس  المتعامل  لذات  بيان  له  أشار  ما  حسب 
الجمعية  ومتطوعي   ،Ooredoo وعمال  إطارات  بحضور 
المحلية  السلطات  ممثلي  وكذا  التطوعي  للعمل  الوطنية 
محافظة  أعوان  وبتأطير  خنشلة  لوالية  المدني  والمجتمع 
األشجار  من  اآلالف  لغرس  تجندوا  الذين  لخنشلة  الغابات 
لـ  العام  المدير  إبراهيم،  آل  يوسف  بسام  المثمرة.وصرح 
Ooredoo الجزائر: " مشاركتنا في هذه المبادرة الُمواطنة 
كمؤسسة  والمتواصل  الدائم  التزامنا  يكرس  وااليكولوجية 
مسؤولة اجتماعياً وفاعلة في محيطها. هذا االلتزام ينُم عن 
قناعتنا بضرورة إعادة بعث الحياة للغطاء النباتي المتضرر 
جراء حرائق الغابات والتحسيس بأهمية المساهمة في حماية 
النظام البيئي كون الحفاظ على اإلرث الغابي هي مسؤولية 
المبادرة  هذه  في  بإسهامها  فخورة   Ooredoo الجميع. 

النوعية والمفيدة للطبيعة ولسكان المنطقة على حد سواء.«
للعمل  الوطنية  الجمعية  رئيس  ملحة  أحمد  قال  جهته،  من 
التطوعي: " في اطار الشراكة التي تجمع بيننا و بين مؤسسة 
من  الثانية  تشجير،  إعادة  عملية  تنظيم  ارتأينا   Ooredoo
فمشاركة  الحرائق،  من  المتضررة  الواليات  في  نوعها، 
المؤسسات االقتصادية في دعم العمل التطوعي والتضامني، 
والذي يعتبر من اساسيات المسؤولية االجتماعية دليل على 
مدى النضج والرشد الذي وصل اليه المجتمع، حيث يمكن أن 
يعطي قوة في تنمية سكان المنطقة و تحقيق التنمية المستدامة، 
وعلى   Ooredoo مؤسسة  لموظفي  الخاص  بشكري  أتقدم 
  Ooredooلـ العام  المدير  إبراهيم،  آل  يوسف  بسام  رأسها 
الجزائر على الثقة الممنوحة للشباب الذي يعمل في المجال 

التطوعي من خالل الجمعية الوطنية للعمل التطوعي«.
حياة �سرتاح

�صجل و�صول اأول رحلة جوية عربه 

على متنها اأجانب

اخلط اجلوي الرابط 
بني باري�س وجانت 

اإ�شافة جديدة لتن�شيط 
ال�شياحة باجلنوب

وصلت أمس األحد أول رحلة من باريس )فرنسا( إلى 
الجزائر(  )جنوب  بجانت  بلمختار  آمود  الشيخ  مطار 
طائرة  ضمنتها  باريس/جانت  الجوي  الخط  فتح  بعد 
الجزائرية.وجرى  الجوية  الخطوط  لشركة  تابعة 
هذه  ضمن  الطاسيلي  عاصمة  إلى  الوافدين  استقبال 
السلطات  قبل  من  أجانب  سياح  من  الجوية  الرحلة 
المحلية لوالية جانت بحضور منتخبين محليين وممثلي 
له  ترحيبية  كلمة  بالمنطقة.وخالل  السياحية  الوكاالت 
بالسياح األجانب، اعتبر والي جانت، بن عبد هللا شايب 
الدور، هذا الخط الجوي بمثابة إضافة جديدة من شأنها 

أن تساهم في تنشيط السياحة بالمنطقة.
الالزمة  والبشرية  المادية  اإلمكانيات  كافة  توفير  وتم 
قامت  حيث  الوالية،  بضيوف  األمثل  التكفل  لضمان 
مع  بالتنسيق  التقليدية  والصناعة  السياحة  مديرية 
كافة  بتقديم  الناشطة  السياحية  الوكاالت  مختلف 
التسهيالت لضمان راحة السياح، حسبما أوضح لوأج 
األمين  بالوالية،  التقليدية  والصناعة  السياحة  مدير 
خرجات  السياح  هؤالء  لفائدة  تنظيم  حمادي.وسيتم 
بالوالية  والثقافية  والتاريخية  السياحية  المعالم  لزيارة 
الصحراوية  السياحة  لمنتجات  الترويج  سياق  في 
وفق  جانت،  بها  تزخر  التي  السياحية  والمسالك 
من  السياحية  الجوالت  هذه  تنظم  ولإلشارة  حمادي، 
المديرية  مع  بالتنسيق  محلية  سياحية  وكاالت  طرف 

الوالئية للسياحة والصناعة التقليدية.
 حياة �سرتاح

"�شوناطراك": ال توظيف باملجمع 
دون املرور على وكــاالت الت�شغيـــل

وغرامة مالية قدرها 500.000 دج

حكم بـ 7 �شنوات حب�س 
نافذة مع االإيداع على �شارق 

�شيدلية باالأغواط
والية  بأمن  الثالث  الحضري  األمن  مصالح  عالجت 
األغواط، مؤخرا قضيتي السرقة بالتعدد حيازة المخدرات 
شرعية  غير  بطريقة  العقلية  والمؤثرات  معالج(  )كيف 
صدر  إعالمي  بيان  حسب  القضية  البيع.حيثيات  قصد 
عن ذات الجهاز أمس األحد تعود إلى شكوى تقدمت بها 
امرأة  ،  بخصوص تعرض  محلها التجاري )صيدلية( 
المتواجدة بأحد أحياء المدينة للسرقة ، لتسفر األبحاث و 
التحقيق  إطار  في  مباشرتها  تم  التي  المعمقة  التحريات 
يبلغ من  القضية، من توقيف شخص  المفتوح بخصوص 
مكنت  كما  الحال،  قضية  في  متورط  سنة،   )31( العمر 
عملية التوقيف من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت 
بـ )166( كبسولة و كمية من المخدرات ) كيف معالج( 
كانت بحوزة السالف الذكر.وأوضح المصدر ذاته أنه وبعد 
استكمال كافة اإلجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه 
أحال  الذي  األغواط،  لدى محكمة  الجمهورية  أمام وكيل 
ملفي القضيتين على قاضي الحكم وفقا إلجراءات المثول 
قضية  عن  المتهم  حق  في  إيداع  أمر  ليصدر  الفوري، 
السرقة بالتعدد/ كما صدر في حق المتهم عن قضية حيازة 
المخدرات ) الكيف المعالج ( و المؤثرات العقلية بطريقة 
غير شرعية قصد البيع ، حكم بـ )07( سنوات حبس نافذة 

مع اإليداع و غرامة مالية قدرها 500.000 دج.
حياة �سرتاح

يتعلق الأمر بطالب جامعي كان ي�صتغل 

غرفته بالإقامة كمخزن

االإطاحة مبروج
 للمخدرات داخل االإقامات 

اجلامعية يف بجاية
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لألمن الحضري 
الخامس التابعة ألمن والية بجاية خالل هذا األسبوع من 
اإلطاحة بطالب جامعي يبلغ من العمر 24 سنة يمتهن 
بيع وترويج المخدرات والمهلوسات في أوساط الطلبة 
تفاصيل  بجاية.وتعود  بمدينة  الجامعية  اإلقامات  داخل 
العملية حسب بيان أمني لذات المصالح أمس بعد تلقي 
مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم األخضر لألمن 
الوطني 1548 مفادها التوجه إلى اإلقامة الجامعية 17 
أكتوبر لغرض تحويل شخص تم توقيفه على مستوى 
المخدرات  حيازة  بتهمة  اإلقامة  لذات  الحراسة  مركز 
عين  إلى  التوجه  تم  الفور  على  العقلية،  والمؤثرات 
المكان، أين تبين بأن األمر يتعلق بطالب جامعي مقيم 
يستغل غرفته  ينحدر من والية مجاورة  اإلقامة  بنفس 
لبيع وترويج المخدرات والمهلوسات وسط الطلبة داخل 
اإلقامات الجامعية، وقد ضبط بغرفته بعد تفتيشها على 
قطع  شكل  على  معالج(  )كيف  المخدرات  من  كمية 
تستعمل  صغيرة  سكاكين  وثالثة  للبيع،  مهيأة  صغيرة 
في تقطيع المخدرات، باإلضافة إلى 14 قرص مهلوس 
ماليين   03 يفوق  مالي  ومبلغ  بريغابالين،  نوع  من 
يعد  النقدية  والقطع  األوراق  مختلف  من  مشكل  سنتيم 
تم  فقد  المصدر  المخدرات.وحسب  من عائدات ترويج 
إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه ألجل قضية حيازة 
المخدرات )كيف معالج( و مؤثرات عقلية لغرض إعادة 
بيعها بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمه أمام الجهات 
الفوري صدر  المثول  جلسة  وبعد  المختصة  القضائية 

ضده أمر إيداع.
حياة �سرتاح

لفت اإىل �صرورة اإيالءها الهتمام الذي ت�صتحقه

بوغايل: العربية من اأغنى 
لغات العامل واأقدرها 

على م�شايرة التطور االإن�شاين
اأكد رئي�ض املجل�ض ال�صعبي الوطني، اإبراهيم بوغايل، اأن لب عملية الإقالع الذي 

تراهن عليه اجلزائر هو الإن�صان الواثق من نف�صه واملقدر للكنوز التي حباه اهلل 

بها ويف مقدمتها اللغة التي تلعب دورا كبريا يف حت�صني ال�صخ�صية الوطنية، 

وتعزيز روابط التما�صك الجتماعي واللحمة الوطنية.
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