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الجيـــــــ�ض.. يقظـــــــة واحترافيـــــــــة
وزير الحج ال�سعودي ي�سف لقاءه 

مع الرئي�س تبون بـ "المتميز" 

الحجــاج الجزائريـون 
�سيجدون كل الت�سهيلت 
بالبقــاع المقد�ســــــــة

�سمن حمالت ت�سامنية الإنهاء ماآ�سي االأ�سخا�س دون ماأوى في الطرقات 

موجة البرد ت�ستنفر المجتمع المدني ل�سمان "�ستاء دافئ" لكل الجزائريين
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الوزير االأول يتراأ�س اجتماعا للحكومة وهذه اأبرز مخرجاته

المدار�ض الجهوية �ستتولى مهمة 
التكوين المتخ�س�ض للطلبة المحامين

02

" متيقن باأن الليبيين 
�سي�ستمعون وين�ستون 
02للجــارة الجزائــــر"
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وفي تصريح له عقب استقباله من طرف 
رئيس الجمهورية، قال باتيلي: "جئت اليوم 
إلى الجزائر, ألخذ آراء واقتراحات رئيس 

الجمهورية" بشأن سبل حلحلة األوضاع في 
ليبيا, معربا عن يقينه "أن الليبيين سيستمعون 

وينصتون للجارة الجزائر, التي تعد بلدا متأثرا 
بتداعيات األزمة الليبية.«

كما شكر ذات المسؤول األممي, الرئيس تبون 
على "كل المساعي التي تم اتخاذها والمساعي 

التي سيتم اتخاذها, للسماح لكل األطراف 
الدولية بالتكلم بلسان واحد, من أجل تمكين 

الشعب الليبي والدولة الليبية من الخروج من 
األزمة وكذا لتمكين هذه الدولة من الرقي 

واالزدهار من أجل الليبيين والمنطقة ككل.« 

وفيما شدد على أن مساندة الجزائر للمهمة 
التي كلفه بها األمين العام لألمم المتحدة كانت 
"منذ البداية", أعرب السيد باتيلي عن سعادته 
ب"مواصلة الدعم الجزائري", وتابع أن هذا 

الدعم هو نفسه الذي "رافق مساعي األمم 
المتحدة لدولة ليبيا.«

وأشار إلى أن زيارته إلى الجزائر تندرج في 
إطار زيارة دول جوار ليبيا لطلب مساعدتها 

من أجل استتباب األمن في هذا البلد, وذلك من 
خالل "مساعدة األطراف الليبية وتمكينها من 
إيجاد سبل الحوار لتجاوز األزمة التي طال 

أمدها أكثر من 10 سنوات".
وكان الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

في ليبيا، عبد هللا باثيلي، عقب استقباله أول 

أمس، من قبل وزير الشؤون الخارجية رمطان 
لعمامرة، قد أشاد بالجهود التي تبذلها الجزائر 
من أجل تسوية النزاع في ليبيا، داعيا المجتمع 

الدولي الى دعم المسار الذي يسمح بتحقيق 
االستقرار في هذا البلد.

وفي هذا الصدد، قال باثيلي "لطالما التزمت 
الجزائر من أجل وضع حد لالزمة في ليبيا، 

واليوم جئت لمعرفة اراءها واقتراحاتها 
بخصوص الطريقة التي تمكننا من تكثيف 
الجهود مع األمم المتحدة وفاعلين دوليين 

آخرين.« كما أعرب المبعوث األممي عن 
شكره "للحكومة والشعب الجزائري نظير 
الجهود المبذولة بتفان من أجل وضع حد 

لألزمة الليبية.«

 شّدد وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق 
بن فوزان الربيعة على هامش استقباله أمس، 

من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
على عمق وقوة العالقات الثنائية التي تجمع 
البلدين، مؤكدا بالمناسبة أن المملكة العربية 

السعودية ستقدم كل التسهيالت للحجاج 
الجزائريين الذين سيقدر عددهم هذا العام 

بأكثر من 41 ألف حاج.
أكد وزير الحج والعمرة السعودي، أن بالده 
حريصة على تقديم كل التسهيالت للحجاج 

الجزائريين، وقال في السياق إن المملكة 
العربية السعودية ترحب بجميع ضيوف 
الرحمان الجزائريين، خاصة بعد عودة 

ترتيبات الحج إلى سابق عهدها من حيث 
العدد ورفع القيود على السن.

وأفاد توفيق بن فوزان الربيعة الذي تعد 
زيارة الى الجزائر األولى لوزير حج 

سعودي، بأنه "تم االتفاق على تحديد حصة 
الجزائر بـ 41 ألفا و300 حاج"، مؤكدا، مرة 

أخرى، "الحرص على تقديم كل التسهيالت 
للحجاج.«

وعن استقباله من طرف الرئيس تبون، 
وصف توفيق بن فوزان الربيعة هذا اللقاء 

بـ "المتميز" كونه "يؤكد عمق العالقات بين 
الجزائر والمملكة العربية السعودية"، مبرزا 

"التقدير الكبير" الذي يكنه خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي العهد للجزائر.

وبعد أن لفت إلى أن زيارته تعد األولى 
التي يقوم بها وزير الحج والعمرة السعودي 

للجزائر، شدد السيد توفيق بن فوزان الربيعة 

على "عمق" و "قوة" العالقات الثنائية التي 
تجمع البلدين والتي تعكس روابط "أخوية 
ومستمرة على مر العصور"، ليؤكد، في 

السياق ذاته، دعم بالده لـ"كل ما يساهم في 
توطيد العالقات بين الشعبين و البلدين.«
وكان وزير الحج والعمرة السعودي، قد 

أشار في تصريح سابق إلى استعداد السعودية 
الستقبال مليوَني حاج، منهم 41.300 حاج 
من الجزائر خالل موسم الحج للعام الجاري 

1444هـ.
يذكر أن هذا لقاء رئيس الجمهورية مع وزير 

الحج السعودي جرى بحضور مدير ديوان 
رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف ووزير 

الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي.
م. ذ

الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوربي
بحث أمس، وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع الممثل 
السامي لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية 

و السياسة األمنية خوسيب بوريل آفاق إضفاء 
ديناميكية جديدة على الشراكة بين الجزائر 

واالتحاد األوروبي.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس، 

"تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة هاتفيا يوم 
الثالثاء مع الممثل السامي لالتحاد األوروبي 

للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، نائب 
رئيس المفوضية األوروبية، خوسيب بوريل 

بمبادرة من هذا األخير".
وأوضح ذات المصدر أن "المحادثات تمحورت 
حول آفاق إضفاء ديناميكية جديدة على الشراكة 

بين الجزائر واالتحاد األوروبي من أجل 
إرساء عالقات متوازنة وتعود بالفائدة على 

الطرفين«، مضيفا أن المسؤولين "تطرقا 
بالمناسبة إلى المسائل ذات االهتمام المشترك 
على المستوى اإلقليمي سيما أوضاع األزمة 

في منطقة الساحل-الصحراوي وكذا في الشرق 
األوسط".

ق. و

م. ذ

باتيلي بثني على م�صاعي الرئي�س تبون حلل الأزمة الليبية وي�صّرح

" متيقن ب�أن الليبيني �سي�ستمعون 
وين�ستون للج�رة اجلزائر"

ا�صتقبل، اأم�س، رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون املمثل اخلا�س للأمني العام للأمم املتحدة بليبيا 

عبد اهلل باتيلي، حيث ح�صر اللقاء الذي جرى مبقر رئا�صة اجلمهورية، كل من وزير ال�صوؤون اخلارجية 

واجلالية الوطنية باخلارج رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئا�صة اجلمهورية عبد العزيز خلف.

�صفري جمهورية بلغاريا ي�صرح

 "هن�ك اإمك�ني�ت كبرية لتعزيز
 العالق�ت اجلزائرية البلغ�رية"

 أكد سفير جمهورية بلغاريا, رومن بيتروف, أمس، أن هناك إمكانيات كبيرة 
لتعزيز العالقات التقليدية بين الجزائر وبلغاريا في المستقبل, بما يخدم المصالح 

المشتركة للدولتين والشعبين. 
وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 

بمقر رئاسة الجمهورية, قال بيتروف: "تشرفت باستقبالي من طرف رئيس 
الجمهورية, حيث كانت فرصة لنقاش عميق بخصوص العالقات الثنائية 

التقليدية بين الجزائر وبلغاريا.«
وأضاف أن "هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز هذه العالقات مستقبال", معربا عن 

يقينه بأن البلدين سيجدان السبل الكفيلة باالرتقاء بمستوى العالقات الثنائية 
بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.وبذات المناسبة, توجه سفير 

جمهورية بلغاريا بعبارات الشكر والتقدير للشعب الجزائري, نظير ما لقيه من 
"كرم ضيافة وحسن استقبال".

ع.ط

   على اإثر احلادثة اخلطرية لتمزيق

 ن�صخة من امل�صحف ال�صريف بهولندا

 اجلزائر تدين ب�سدة حم�ولة
 امل�س��س ب�ملقد�س�ت الإ�سالمية

أعربت الجزائر، أمس، عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات 
اإلسالمية على إثر الحادثة الخطيرة لتمزيق نسخة من المصحف الشريف 

بمدينة الهاي الهولندية, داعية حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لمنع هذه األفعال االستفزازية, وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
و جاء في البيان: "تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس 

بالمقدسات اإلسالمية على إثر الحادثة الخطيرة لتمزيق نسخة من المصحف 
الشريف بمدينة الهاي بمملكة هولندا.«

و جددت الجزائر -يضيف ذات المصدر- "استنكارها أمام تكرار هذه األفعال 
االستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي", داعية حكومات 
الدول المعنية إلى "اتخاذ اإلجراءات القانونية والعملية لمنع وردع المساس 

بالمقدسات الدينية ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعالء قيم 
التسامح والعيش معا .«و أقدم زعيم حركة "بيغيدا" المتطرفة المناهضة لإلسالم 
في هولندا, إدوين واجنسفيلد, أول أمس االثنين على تمزيق صفحات من القرآن 

الكريم و الدوس عليها ثم حرقها أمام مبنى البرلمان في الهاي.
هذه الحادثة تأتي في أعقاب إقدام زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني 

المتطرف, الدنماركي-السويدي راسموس بالودان, السبت الماضي, بحرق 
نسخة من القرآن الكريم قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم, 

وسط حماية من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه الجريمة 
الشنعاء.

اإ. �س

 الوزير الأول يرتاأ�س اجتماعا للحكومة وهذه اأبرز خمرجاته

 املدار�س اجلهوية �ستتوىل
 مهمة تكوين طلبة املح�م�ة

تراأ�س، اأم�س، الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان اجتماعا للحكومة، خ�ص�س 

لدرا�صة عدة نقاط تخ�س قطاعات العدل والفلحة وال�صناعة ال�صيدلنية 

والإح�صائيات، ح�صب ما اأفاد به بيان مل�صالح الوزير الأول.

اإ. �صايح

وفي هذا السياق، درست، الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المدارس 
الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها, قدمه وزير العدل, حافظ األختام، مع 
اإلشارة إلى أن مشروع هذا النص, الذي يأتي تطبيقا ألحكام القانون رقم 13 ــ 

07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013, والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة, ينص على 
نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس, مع إشراك االتحاد الوطني 

لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة األساسية للمحامي في المنظومة القضائية 
وفي مجال تكريس الحق في الدفاع, المعترف به دستوريا.

وفي هذا الصدد, ستتولى هذه المدارس أساسا مهمة ضمان التكوين المتخصص 
للطلبة المحامين, قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين 

المستمر للمحامين قيد النشاط وتحسين مستواهم .وفي مجال الفالحة، درست 
الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة 
األمالك الوطنية بأوالد زايد, بلدية أوالد ادريس )والية سوق أهراس( موجهة 

إلنجاز مركز كهربائي, قدمه وزير الفالحة والتنمية الريفية .وتجدر اإلشارة 
إلى أن إنجاز هذا المشروع يندرج ضمن عملية إنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات 
الضغط العالي و العالي جدا, الموجهة لتزويد المشروع المستقبلي إلنتاج حمض 

الفوسفوريك في إطار مركب الفوسفاط المدمج الكبير.

متديد فرتة امل�صادقة على امل�صتلزمات الطبية 

أما في مجال الصناعة الصيدالنية، فقد، درست الحكومة مشروع مرسوم 
تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 

والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية, قدمه وزير الصناعة 
الصيدالنية .وحسب بيان مصالح الوزير األول فإن مشروع هذا النص الذي 
يمنح تمديدا لمدة 24 شهرا للتمكين من استمرار تسويق األجهزة الطبية التي 

ال تحوز على قرارات المصادقة, يرمي إلى ضمان توفر هذه األجهزة الطبية 
المعنية في السوق الوطنية, وبالتالي ضمان حسن سير مؤسسات الصحة وتكفل 

أفضل بالمرضى .وجدير باإلشارة إلى أن هذا التمديد سترافقه عدة تدابير 
وآليات تأطير ورقابة مالئمة بما يضمن مطابقة األجهزة الطبية المطروحة في 
السوق على المستوى الوطني للمعايير والمقاييس الدولية, في انتظار المصادقة 

عليها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية.

 �صدور نتائج املرحلة الثانية

 من عملية الإح�صاء يف غ�صون ثلثة اأ�صهر

من جهنه، قدم وزير الرقمنة واإلحصائيات عرضا حول حصيلة تنفيذ عملية 
اإلحصاء العام السادس للسكان واإلسكان الذي أُجري في الفترة الممتدة من 25 

سبتمبر إلى 16 أكتوبر .2022
وتبرز هذه الحصيلة النتائج األولية المتعلقة بالسكان المقيمين وحظيرة السكن 

في الجزائر المستقاة من المعلومات التي تم جمعها لدى األسر. كما تجدر 
اإلشارة إلى أنه من المتوقع صدور نتائج المرحلة الثانية في غضون ثالثة )3( 

أشهر حيث ستحتوي على معلومات مصنفة حول الحالة الديمغرافية للسكان 
المقيمين وبنيتهم وتركيبتهم, وكذا مجمل المعطيات المتعلقة بظروفهم المعيشية 

والتقدم الذي أحرزته الجزائر على المستويين االجتماعي واالقتصادي".

وزير احلج ال�صعودي ي�صف لقاءه مع الرئي�س تبون بـ "املتميز" 

احلج�ج اجلزائريون �سيجدون كل الت�سهيالت ب�لبق�ع املقد�سة

ديناميكية جديدة وعلقات متوازنة تعود بالفائدة على الطرفني

لعم�مرة وخو�سيب بوريل يتب�حث�ن اآف�ق 



وحضر هذه الجلسة التي ترأسها رئيس 
اللجنة، مواز سمير، نائب رئيس المجلس 

الشعبي الوطني ناصر بطيش وذلك في 
إطار مواصلتها االستماع للصحفيين 

ومدراء المؤسسات اإلعالمية واألكاديميين 
المشتغلين في الحقل اإلعالمي.  

وبهذه المناسبة، أكد مواز "حرص" أعضاء 
اللجنة على "االستماع لجميع الفاعلين 

والخبراء والعاملين في قطاع اإلعالم من 

أجل دراسة معمقة وإثراء موضوعي" 
لهذين المشروعين القانونين قصد إعداد 

نصوص قانونية "تنسجم مع روح الدستور، 
وتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد 

عبد المجيد تبون.«
من جهتهم ، أكد المدراء العامون بهذه 

المناسبة -حسب المصدر ذاته-" استعدادهم 
للرد على كل انشغاالت" أعضاء اللجنة 
حول مشروعي القانونين محل النقاش 

والذي "طالما انتظرتهما األسرة االعالمية 
للخروج بنص قانوني يؤسس لبيئة اعالمية 
جديدة تستجيب لتطلعات أصحاب المهنة.«
كما رحب أعضاء اللجنة، خالل المناقشة 
بجملة النصوص التي أحيلت عليها بهدف 
"ضبط النشاط اإلعالمي" و"تمنوا بوجه 

خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد 
من االستثمار في قطاع اإلعالم"، كما 

تمحورت انشغاالتهم أساسا حول "تحسين 
نوعية الخدمات اإلعالمية بأشكالها المختلفة 

واستحداث وسائل اعالم جديدة ومحتوي 
إعالمي عصري منافس يواكب حاجيات 

المجتمع المتطورة " مع "االلتزام بالحفاظ 
على النظام العام بكل عناصره"، سواء ما 

تعلق بمجاالت األمن والصحة والسكينة 
واآلداب واألخالقيات ومبادئ ومقومات 

المجتمع الجزائري.
كما طرح أعضاء اللجنة أيضا -يضيف 

البيان ذاته -"انشغالين يتعلقان بمدى 
استعداد القنوات والمؤسسات االعالمية 
على بث برامج بنسبة 60 بالمائة منتجة 

بالجزائر، ومدى استعدادها لالستثمار في 
مجال اإلعالم"،كما طالبوا بضرورة "إعادة 

تنظيم مجال االشهار.«
وقدم المتدخلون أيضا بعض االقتراحات 

تمثلت عموما في توسيع نوعية برامج 
المحطات الجهوية التلفزية واالذاعية 

أكد االمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج عمار بالني في 
أشغال اشغال الدورة التاسعة للمشاورات 
السياسية "الجزائرية-الفرنسية"، ضرورة 

مواصلة الجهود المبذولة من الطرفين 
من اجل تحقيق مزيد من النجاح في رفع 
مستوى العالقات وربطها بردود مالئمة 

ال سيما فيما يتعلق بالمحورين االساسيين 
للعالقات الشاملة والمتمثلين في الذاكرة 

والتنقل وكذا أساس الشراكة المتجددة التي 
نطمح إليها.«

وبالمناسبة أعرب بالني عن ارتياحه لعقد 
هذا االجتماع الذي جاء -كما قال- "في 
الوقت الذي تشهد فيه عالقاتنا الثنائية 

تقدما ومنحى تصاعديا ايجابيا بفضل الدفع 
الحازم لرئيسي جمهورية كال البلدين 

والتزامهما المشترك بوضع العالقات بين 
الجزائر و فرنسا في اطار ديناميكية تقدم 

ال رجعة فيها, مع البقاء اوفياء إلعالن 

الجزائر", الموقع في 27 أوت االخير 
بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي, ايمانويل 

ماكرون الى الجزائر.
كما اشاد بالني بتسريع وتيرة اللقاءات 

الثنائية منذ ان تم بباريس في شهر سبتمبر 
االخير، عقد الدورة الثامنة من المشاورات 

السياسية، مما يؤكد "إرادة بلدينا في 
اعطاء بعد ومضمون إلعالن الجزائر من 

اجل شراكة متجددة بين بلدينا.«
  من جانبها، اكدت االمينة العامة للوزارة 
الفرنسية ألوروبا و الشؤون الخارجية، آن 
ماري ديسكوت, انه بعد خمسة اشهر من 
الزيارة الرسمية و الصداقة التي قام بها 
الرئيس الفرنسي الى الجزائر و وهران 

في شهر أوت االخير, "هناك مرحلة غير 
مسبوقة بصدد التشكل في عالقة بلدينا 

التي نريدها مليئة بالثقة.«
واضافت ديسكوت التي يرافقها عشرون 

مسؤوال ساميا للتعاون, ان قدوم 15 

وزيرا فرنسيا الى الجزائر في اكتوبر 
الماضي في اطار اللجنة الحكومية 

المشتركة رفيعة المستوى, قد سمح بتحديد 
مجاالت جديدة للتعاون و المحادثات, 
معربة عن ارتياحها لكون االتصاالت 

على مستوى االدارات تعرف زيادة في 
الوتيرة و المرونة منذ الخريف و ذلك من 

اجل تفاهم اكبر.
وخلصت المسؤولة الفرنسية, الى ان"هذه 

المبادالت ستساعدنا على تحديد سبل 
جديدة للتعاون، حيث يكمن الرهان في 

تحديث هذا التعاون الذي يصب في 
مصلحة شعبينا", مؤكدة على "االرادة 

المشتركة في المضي قدما بشكل 
براغماتي و بناء بما أننا واعون بالحمل 

الواقع على عاتقنا كأمينين عامين و 
المتمثل في ترجمة هذا الحوار الى نتائج 

ملموسة.«
ق. و

أكد األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين 
الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي, أمس، 
التزام االتحاد بتجسيد توجيهات رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، خالل 
اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول 

أمس، بخصوص رفع مردودية إنتاج 
القمح, معربا عن تطلعه لتوفير المزيد من 
االمكانيات الالزمة للفالحين من أجل بلوغ 

هذا الهدف.
وأوضح ديلمي، في تصريح لوكالة 

األنباء الجزائرية، أن توجيهات رئيس 
الجمهورية بمضاعفة المجهودات لزيادة 

إنتاج المحاصيل الزراعية، مع رفع نسبة 
إنتاج القمح إلى 30 قنطار/هكتار، "جاءت 
في وقتها، حيث ستدفع المنتجين لالعتماد 

على أنفسهم من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي 
وتفادي الضغوطات التي يفرزها نقص هذه 

المادة األولية األساسية.«
وأضاف بأن زيادة انتاج القمح بالجزائر 

تتطلب تسخير المزيد من الجهود من جميع 
األطراف لتوفيرها محليا نظرا للظرف 
العالمي المتميز بارتفاع األسعار وشح 

الموارد.
وأوضح ان تساقط األمطار في هذه الفترة 
بالتحديد سيساعد على تحقيق هذا المسعى، 

بما أن أغلب األراضي الموجهة لهذه 
الزراعة "مطرية", مما سيحفز أكثر على 
تحقيق االكتفاء الذاتي الفالحي و خاصة 

فيما يخص الحبوب.
ويتطلب تجسيد هذه التوجيهات، وفق 

ديلمي، مرافقة الفالحين من خالل توفير 
البذور السيما للمساحات التي سيتم إعادة 

زراعتها بسبب تضررها نتيجة تأخر 
هطول األمطار خالل األشهر الماضية, 
وكذا مرافقتهم من خالل المعاهد التقنية 

الفالحية ومراكز البحث, مع مساعدة الفالح 
على التوصل إلى إنتاج ذي نوعية وفق 

األساليب الحديثة.
كما دعا في نفس السياق الى العمل على 

توفير مياه السقي خالل شهري مارس 
وأبريل في حال لم يستمر التساقط، وتوفير 

األسمدة بالكمية والنوعية الالزمتين، مع 
التحضير لعمليات التخزين في حال كان 

االنتاج وفيرا.
ع.ط
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م�صروعا قانوين ال�صحافة املكتوبة والإلكرتونية ون�صاط ال�صمعي الب�صري

 جلنة الثقافة بالربملان ت�ستمع 
ملدراء موؤ�س�سات اإعالمية م�سموعة

ا�صتمعت، اأم�س، جلنة الثقافة والت�صال وال�صياحة باملجل�س ال�صعبي الوطني، لكل من املدير العام 

للموؤ�ص�صة العمومية للتلفزيون النذير بوقاب�س واملدير العام للإذاعة اجلزائرية حممد بغايل واملدير 

العام لوكالة الأنباء اجلزائرية �صمري قايد وذلك بخ�صو�س م�صروعي القانونني املتعلقني بال�صحافة 

املكتوبة وال�صحافة الإلكرتونية وبالن�صاط ال�صمعي الب�صري، ح�صبما اأفاد به بيان للمجل�س.

اإ. �س

 بعد قرار جمل�س الوزراء توفري

 اأجهزة اإنذار �صد ت�صربات الغاز جمانا

 منظمات حماية امل�ستهلك 
تثمن قرار رئي�س اجلمهورية 

ثمنت منظمات حماية المستهلك، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، 
المتعلق بالتزويد مجانا بيوت المواطنين بأجهزة إنذار )صوتية ومرئية( ضد 

تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، مبرزين دور هذا القرار في تقليص عدد 
الوفيات جراء الظاهرة.

وفي هذا اإلطار، دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك 
ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح ل/وأج أن هذا القرار يمثل "خطوة جد 
ايجابية في سبيل الحد من عدد الوفيات، خصوصا وأن عمليات التحسيس التي 

أقيمت في العديد من المناسبات لم تؤت بالثمار المرجوة.«
وبعد أن ذكر بأن تزويد المنازل بهذه االجهزة يمثل مطلبا لمنظمات حماية 

المستهلك منذ سنوات عديدة، دعا السيد زبدي إلى التسريع في تجسيده ميدانيا وفق 
"مخطط استعجالي"، خصوصا وأن العملية ستستغرق وقتا "طويال" لذلك، بالنظر 

للعدد "الهام" للمساكن عبر كامل التراب الوطني.
وعلى هذا األساس، يضيف رئيس المنظمة، فإن "البدء في العملية بأسرع وقت 

ممكن أمر أكثر من ضروري لتحقيق الهدف خريف .«2024
من جهته، عبر رئيس جمعية "األمان" لحماية المستهلك، حسان منوار، عن 

ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلزامية تركيب منبهات لتسرب الغاز 
بالبيوت بصفة مجانية، "ما من شأنه تقليص عدد الوفيات المتعلقة بالتسربات بنسبة 

50 إلى 60 بالمائة.«
وأضاف منوار، أنه "من ضروري البدء في العملية بصورة مستعجلة"، مؤكدا 

أن مجمع سونلغاز يملك من االمكانيات ما يسمح له بتجسيد هذا المسعى، مشددا 
في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبع هذه العملية بتصرفات وقائية من طرف 

المواطن، وعلى رأسها استبدال األجهزة حين انتهاء مدة صالحيتها.
كما طالب رئيس جمعية "األمان" بالتوجه نحو نظام التدفئة المركزية التي من 

شانها وقاية المواطن من تسربات الغاز، االنفجارات والحرائق، مع ضمان اقتصاد 
الطاقة وحماية البيئة.

 وحث "على تعميم التدفئة املركزية من خلل منح

 قرو�س من دون فوائد للمواطنني الراغبني يف ذلك".

ويرى رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك"، محمد عيساوي، 
أن ظاهرة االختناق بالغازات المحترقة )أحادي أكسيد الكربون( ال تزال تحصد 

األرواح بالرغم من جهود التحسيس، مما تطلب اتخاذ هذا القرار "الشجاع" الذي 
شكل مطلب جمعيات حماية المستهلك لسنوات عديدة.

وطالب عيساوي بضرورة فرض زيارات معاينة دورية للسكنات وشهادات 
مطابقة ال تمنح في الحاالت التي يسجل فيها تغييرات أو إلغاء لمنافذ التهوية التي 

تعرض أصحابها لخطر الموت، إلى جانب شهادات مطابقة لسالمة التجهيزات 
المستخدمة.

ولفت أيضا إلى أهمية إدراج الجهاز الكاشف لتسرب الغاز في دفتر شروط 
المتعلق بالمشاريع السكنية الجديدة. وأكد رئيس الجمعية أن "هذا االجراء سيكون 

له أثر مالي على مجمع سونلغاز، إال أن حياة المواطن ال تقدر بثمن.«
ع.ط

 �صيا�صة �صاملة ت�صرتك فيها 

كل القطاعات والهيئات، كريكو توؤكد

 اجلزائر تعمل على اإدماج ذوي 
االحتياجات اخلا�سة اجتماعيا ومهنيا

 
أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، 

بالعاصمة القطرية، الدوحة, أن السياسة العامة للجزائر في مجال حماية وترقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة, ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة من أجل 

ضمان إدماجهم االجتماعي والمهني, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
  وخالل أشغال الدورة الـ 42 لمجلس الوزراء الشؤون االجتماعية العرب, 

أبرزت كريكو, في كلمة لها أن ><السياسة العامة المنتهجة من قبل الجزائر في 
مجال حماية وترقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة, هي سياسة شاملة ومكيفة 

تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة وكذا المجتمع 
المدني من أجل ضمان إدماجهم االجتماعي والمهني<<. وبالمناسبة, أكدت 
أن الهدف من هذه التراتيب هو "السعي إلى إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة 

في صياغة مالمح السياسة المعتمدة لفائدتهم, وتمكينهم من االنتقال من ذهنية 
االتكالية إلى منطق االستقاللية والمشاركة واإلبداع في مجال التنمية االقتصادية 

واالجتماعية, من خالل انخراطهم في مختلف اللجان التقنية على المستوى المحلي 
وعلى مستوى اإلدارات المركزية لمختلف الدوائر الوزارية.«

وأضافت أن "دعم هذه الفئة لتحقيق االستقاللية المالية, وتفجير إبداعاتهم 
وقدراتهم, يرمي إلى تحقيق مشاركتهم الحقيقية في التنمية االقتصادية للبالد, 

وتعتبر التزاما وطنيا للسلطات العمومية, كرسه الدستور الجزائري المعدل سنة 
2020 والقانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002, المتعلق بحماية 

األشخاص المعوقين وترقيتهم.«
وفي ذات الصدد, أكدت الوزيرة أن الحكومة, من خالل مخطط عملها المنبثق 
من برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في بنده المتعلق بدعم تعزيز 

آليات التضامن الوطني, "أعطت األولوية األساسية لترقية وتحسين التكفل" بهذه 
الفئة, من خالل "تطوير آليات عملية وشفافة تضمن االستهداف األمثل للمستفيدين 

الحقيقيين من مختلف البرامج والتراتيب لحماية و ترقية حقوق األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة.«

وأشارت إلى أن األمر يتعلق خصوصا ><بمجاالت الرعاية الصحية والوقائية 
والتربية والتعليم والتكوين واإلدماج المهني, وكذا الخدمات االجتماعية<<, مبرزة 
أن "الجزائر حريصة في تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنص 
على أنه ال يجوز أن تكون اإلعاقة سببا أو مبررا لعدم االستفادة من برامج التنمية 
أو التمتع بحقوق اإلنسان". وذكرت الوزيرة أنه و في مجال التربية والتعليم "يتم 

التنسيق بين وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة ووزارة التربية 
الوطنية من أجل وضع اآلليات الكفيلة بضمان تمدرس األطفال والمراهقين من 

ذوي اإلعاقة في أحسن الظروف, وذلك بإدماجهم كليا في المدرسة العادية أو 
إدماجهم جزئيا من خالل فتح أقسام خاصة في المؤسسات التربوية التابعة لقطاع 

التربية الوطنية.«
ع.ط

ت�صاقط الأمطار �صي�صاعد على حتقيق هذا امل�صعى

احتاد الفالحني يلتزم برفع مردودية اإنتاج القمح

بلين يوؤكد اأن العلقات الثنائية ت�صهد منحى ت�صاعديا ايجابيا

انطالق اأ�سغال الدورة التا�سعة للم�ساورات ال�سيا�سية " اجلزائرية- الفرن�سية"



وحسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة 
وترقية الصادرات فقد شهد حفل االختتام 
حضور كل من سفير الجزائر بموريتانيا 

وممثلين عن الهيئات الرسمية الموريتانية، 
وممثلين عن مجلس األعمال الجزائري-

الموريتاني ومتعاملين اقتصاديين من 
البلدين وكذا ممثلي المجتمع المدني.

وسعى المنظمون من خالل التظاهرة إلى 
التعريف بالمنتجات الجزائرية بمختلف 

قطاعاتها االقتصادية والترويج لها, 
وإعطاء فرصة للشركات الجزائرية 

المشاركة إلقامة وربط شراكات مثمرة.
يذكر أنه تم خالل هذا المعرض التوقيع 

على سبع اتفاقيات في مختلف الشعب 
بين مؤسسات جزائرية وموريتانية، في 
إطار منتدى األعمال المشترك المنظم 

على هامش معرض المنتجات الجزائرية 
بنواكشوط.

وتشمل هذه االتفاقيات شعبا متعددة على 
غرار "االسمنت والبطاريات والنوافذ 

واألبواب والمواد الغذائية", حسبما ذكره 
وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال 

رزيق الذي أشرف على افتتاح هذه 
الفعالية.

ع.ط
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بعد ا�شتكمال الإجراءات القانونية والإدارية لهذا امل�شروع

اإجناز مدرج هبوط واإقالع حوامات 
اإطفاء حرائق الغابات بخن�شلة

يشرع قريبا في أشغال إنجاز مدرج لهبوط وإقالع الحوامات الخاصة بإطفاء 
حرائق الغابات ببلدية طامزة بوالية خنشلةـ حسبما أكده أمس، مدير األشغال 

العمومية بالوالية عبد الجواد زهانة. 
وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أوضح عبد الجواد زهانة بأنه تم مؤخرا 
إنهاء كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية الخاصة بهذا المشروع على أن يشرع 

في القريب العاجل في عملية التجسيد من طرف المقاولة المكلفة باإلنجاز.
وأضاف أنه تم على هامش خرجة ميدانية للجنة تقنية مشكلة من ممثلين عن 
القطاع العسكري خنشلة وقطاع المنشآت العسكرية بذات الوالية والمجموعة 

اإلقليمية للدرك الوطني ومحافظة الغابات ومديريات األشغال العمومية والحماية 
المدنية والطاقة والمناجم ودائرة الحامة وبلدية طامزة والوكالة الوطنية للسدود 
والتحويالت الكبرى، اختيار وتثبيت األرضية المخصصة الحتضان مشروع 

إنجاز مدرج هبوط وإقالع الحوامات المخصصة إلطفاء حرائق الغابات.
وأشار ذات المتحدث أنه في إطار تجسيد المعطيات الواردة في مخطط مكافحة 

الحرائق لسنة 2023 وإعداد الدراسة الخاصة بالمشروع تمت استشارة مهندسين 
وخبراء في الطيران والطوبوغرافيا قبيل تنقل أعضاء اللجنة التقنية الختيار 

المكان األنسب لتوطين مشروع مدرج إقالع وهبوط الحوامات التي ستستعمل في 
عملية إطفاء حرائق الغابات.

ع.ط

تزامنا والتقلبات اجلوية التي ت�شهدها البالد هذه الأيام

اأمن والية اجلزائر ي�شع خمططا اأمنيا خا�شا
سطرت مصالح أمن والية الجزائر مخططا أمنيا خاصا على مستوى الطرق من 
مختلف النقاط والمحاور لتسهيل الحركة المرورية، وذلك تزامنا والتقلبات الجوية 

التي تشهدها البالد هذه األيام، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات المصالح. 
وأوضح ذات المصدر أنه "تزامنا والتقلبات الجوية التي تشهدها مختلف واليات 

الوطن، سطرت مصالح أمن والية الجزائر مخططا أمنيا خاصا على مستوى 
الطرق من مختلف النقاط والمحاور لتسهيل الحركة المرورية وتوعية المواطنين 

بضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبا ألي انزالق في الطرق.«
وأشار أن مصالح أمن والية الجزائر تعمل على "ضمان االنسيابية المرورية 

من خالل تكثيف الدوريات الراكبة والتمركز على مستوى الطرق الرئيسية 
والفرعية ناهيك عن االستعانة بمختلف الفرق "الدراجات النارية" داخل المناطق 

الحضرية، العمرانية والطرق السريعة.«
كما تقوم عناصر مختلف فرق األمن العمومي، يضيف ذات البيان، على "إخالء 
الممر االستعجالي تحسبا ألي طارئ باإلضافة إلى التدخل اآلني والفوري حيال 
أي مركبة من شأنها عرقلة حركة المرور اثر عطب أو حادث مرور"، مشيرا 

إلى أن خلية االتصال والعالقات العامة تسهر على "تحسيس وتوعية السواق 
حول السالمة المرورية عن طريق احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة 

مع المراقبة الدورية للسيارة.«
وأكد ذات المصدر أن مركز القيادة والسيطرة ألمن والية الجزائر يبقى في 

استقبال بالغات المواطنين واإلخطار اآلني لقوات الشرطة العاملة في الميدان 
من أجل التدخل في الوقت المناسب، مذكرا أنه تم وضع تحت تصرف المواطنين 
الخط األخضر1548 وخط النجدة 17 إضافة إلى خط 104، تطبيق "ألو شرطة" 

وكذا صفحة الفايسبوك لشرطة الجزائر العاصمة للتبليغ.
ر.ن

 بتهم تبديد اأموال عمومية واإ�شاءة ا�شتغالل الوظيفة

اإدانة اأرزقي براقي بـ 10 �شنوات حب�شا نافذا
 أدان مجلس قضاء الجزائر، أمس، وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، 

بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة 
بالفساد.  كما أدين في هذه القضية بنفس العقوبة أيضا كل من األمين العام السابق 

لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية 
للسدود المتهم الفار، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه. 

كما تمت إدانة مديرة اإلدارة العامة لذات الوكالة شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات 
حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.

لإلشارة، توبع الوزير السابق أرزقي براقي بصفته مدير عام سابق للوكالة 
الوطنية للسدود والتحويالت، والمتهمين معه، وهم إطارات سابقين بذات الوكالة، 

بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغالل الوظيفة وكذا منح امتيازات غير 
مستحقة وغيرها من التهم.

 ق. و

متابع رفقة رجال اأعمال بتهم الف�شاد واإخفاء عائدات الف�شاد

 التما�س عقوبة 18 �شنة حب�شا 
نافذا يف حق ال�شعيد بوتفليقة

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي واالقتصادي بمحكمة 
سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(، أمس، عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 3 
مليون دينار في حق شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، السعيد 
بوتفليقة، لمتابعته رفقة العديد من رجال األعمال بتهم ذات صلة بالفساد السيما 

اخفاء عائدات الفساد.
وفي ذات القضية تم التماس نفس العقوبة وغرامة بـ 8 مليون دينار في حق كل 

من المتهمين علي حداد ومحيي الدين طحكوت، باإلضافة إلى التماس عقوبة 15 
سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 8 مليون دينار في حق االخوة كونيناف )رضا، عبد 
القادر كريم، ونوا طارق وسعاد( مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي ضد سعاد 
كونيناف، ونفس العقوبة في حق معزوز أحمد، فيما تم التماس عقوبة 12 سنة 

حبسا نافذا وغرامة بـ 8 مليون دينار في حق بايري محمد.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 3 ماليين دينار في حق 

طحكوت حميد وطحكوت ناصر وطحكوت رشيد وكذا نفس العقوبة في حق 
مدير األشغال العمومية سابقا، خليفاوي علي.

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار 
في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، وكذا عقوبة 
3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 مليون دينار في حق النائب البرلماني السابق 

الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك".
وتراوحت بقية األحكام المتلمسة في حق بقية المتهمين وغالبتهم رجال أعمال ما 

بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا.
ع.ط

اإقبال لفت والتوقيع على �شبعة اتفاقيات

جناح كبري ملعر�س املنتجات 
اجلزائرية مبوريتانيا

متيز اليوم الأخري من معر�س املنتجات اجلزائرية بنواك�شط الذي اختتمت فعالياته اأول اأم�س، 

بتنظيم "حفل مميز اإثر النجاح الذي توج به املعر�س" املنظم مبدينة نواك�شوط من 19 اىل 24 

جانفي اجلاري، مع الإ�شارة اىل املعر�س قد عرف اقبال كبريا على مدار �شتة اأيام.

ندوة تاريخية حول م�شاهمة " الطا�شيلي ناجر" يف املقاومة والثورة التحريرية

فرق بحث خا�شة بالبحث يف تاريخ ال�شحراء اجلزائرية

يف اإطار م�شاهمة املجمع يف تنمية املناطق املعزولة

"�شوناطراك" متول م�شروع ربط بالكهرباء الريفية بواليتني

العملية متت على م�شتوى الأطوار التعليمية الثالثة

تر�شيم اأكرث من 3 اآالف اأ�شتاذ متعاقد بواليات اجلنوب 

نّظمت جمعية "مشعل الشهيد" بالتنسيق مع جريدة 
المجاهد، أمس، ندوة تاريخية حول مساهمة منطقة 
"الطاسيلي ناجر" في المقاومة والثورة التحريرية.

اللقاء الذي أقيم تكريماً لكل من الشيخ أمود بن 
مختار والشهيد ابراهيم بن بكدة والمجاهد الفقيد 

ابراهيم غومة, شهد تأكيد المؤرخ والباحث 
التاريخي, محمد لحسن زغيدي, أّن طاسيلي 

ناجر " أبانت و كغيرها من مناطق الوطن عن 
مقاومة مستميتة ضد المستعمر الفرنسي الذي وجد 

نفسه في مواجهة شرسة مع سكان أهل المنطقة 
)الطوارق( المتمسكين بأرضهم والرافضين 

لالستعمار بكل أشكاله.«
وأشار بالمناسبة إلى أّن "الزعيمين أمود بن 
المختار والشيخ ابراهيم بن بكدة, قادا أكبر 

المعارك التي أجهضت مخططات فرنسا لفصل 
الصحراء عن شمال الجزائر, والتي تواصلت إلى 

غاية احتالل فرنسا لجانت سنة .«1920
من جانبه, قال ممثل وزير المجاهدين وذوي 

الحقوق, المدير المساعد بالمركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة 

أول نوفمبر 1954, حسين عبد الستار, إّن 
"السلطات, وعرفاناً منها بأهمية المقاومات 

الشعبية في تاريخ الجزائر, تعتزم إطالق تسمية 
جديدة على المركز ليصبح المركز الوطني 

للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, إنصافاً لحّق 

شهداء تلك الحقبة.«
وكشف عن "تعليمات وزير المجاهدين و ذوي 
الحقوق, العيد ربيقة, بإنشاء فرق بحث خاصة 
بالبحث في تاريخ الصحراء الجزائرية, وكذا 

التحضير لملتقى تاريخي حول مساهمة الوالية 
التاريخية السادسة في الثورة التحريرية".

ق. و

وقع مجمع سوناطراك مؤخرا اتفاقيتين تنص 
على تمويل مشروع ربط بالكهرباء الريفية 

وتزويد بأطقم فردية من الطاقة الشمسية لصالح 
بلديات تابعة لواليتي عين الدفلى وتيارت.

وفي هذا السياق أفاد بيان لمجمع " 
سوناطرتك"، أمس، أن "تنفيذ هذا البرنامج 

االستثماري االجتماعي على مستوى واليات 
عين الدفلى وتيارت يأتي في إطار االستراتيجية 
االجتماعية للمجمع للمساهمة في تنمية المناطق 

المعزولة". ففي والية عين الدفلى, وقعت 
سوناطراك, يوم 16 جانفي الجاري, بمقر 

الوالية، مع المجلس الشعبي لبلدية واد الجمعة 
على اتفاقية تمويل مشروع ربط بالكهرباء 

الريفية لفائدة 75 عائلة بقرية أوالد جعادنية, 
يضيف نفس المصدر.

وأما بوالية تيارت, تم االمضاء على االتفاقية 
الثانية يوم 19 جانفي الجاري مع بلدية نعيمة 

و التي تهدف إلى تزويد 22 عائلة بأطقم 

فردية من الطاقة الشمسية على مستوى منطقة 
الحرايقة النائية.وذكر البيان بأن "مؤسسة 

سوناطراك في خدمة التنمية والمجتمع ألزيد 
من نصف قرن و تسعى إلى تنفيذ برنامجها 
لالستثمار االجتماعي بكل مسؤولية من أجل 
المساهمة في تحقيق التنمية المحلية للمناطق 

المعزولة بالموازاة مع جهود الدولة باعتبارها 
شركة مواطنة لها التزاماتها الوطنية ولها 

المتميزة.« بصمتها 

استفاد ما ال يقل عن 3.037 أستاذا ومعلما من إجراءات 
الترسيم في مناصبهم في األطوار التعليمية الثالثة، بعدد 

من واليات جنوب البالد، حسبما علم أمس لدى مديريات 
التربية بتلك الواليات.

ويتعلق األمر بواليات جانت و إيليزي و األغواط 
وتندوف وورقلة التي جرى بها ترسيم هؤالء األساتذة 

والمعلمين على مستوى األطوار التعليمية الثالثة )إبتدائي 
ومتوسط وثانوي(، حسب ذات المصدر.فبوالية جانت، 

فقد تم تسليم قرارات الترسيم للمعنيين بعدد 205 مستفيدا 

من هذا اإلجراء. ويتعلق األمر بـ 51 أستاذا في الطور 
الثانوي و72 أستاذا في المتوسط و82 معلما في الطور 

اإلبتدائي، من بينهم سبعة أساتذة لغة إنجليزية، حيث 
سخرت مديرية التربية كافة اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ هذا 

اإلجراء الذي أقرته السلطات العليا في البالد لفائدة هذه 
الفئة من األسرة التربوية، مثلما أوضح مدير التربية، ناجم 

التواتي.
ولقي هذا اإلجراء "إرتياحا<< واسعا في أوساط األساتذة 
والمعلمين المتعاقدين بوالية جانت، معتبرين أنه يرفع من 

معنويات األستاذ ويحفزه على تقديم المزيد من الجهود 
في مهمته التعليمية.ومن جهتهم، أشاد عديد أولياء التالميذ 

بوالية جانت بهذا القرار الذي سمح - حسبهم- بإعادة 
اإلعتبار لألستاذ بوصفه عنصرا فاعال في العملية 

التربوية، وكذا انعكاسه اإليجابي على طواقم التعليم سيما 
بالمناطق النائية.

وشمل اإلجراء أيضا ما مجموعه 1.197 أستاذا ومعلما 
بوالية ورقلة من ضمنهم 52 أستاذ لغة انجليزية، حسب 

مصالح مديرية القطاع.وبوالية األغواط، فقد استفاد 953 

أستاذا ومعلما من قرار الترسيم، حيث اتخذت مديرية 
التربية كافة التدابير المطلوبة ألجل إتمام تسوية وضعية 
المتعاقدين، كما أفاد مدير التربية، قرفي عيسى. واستفاد 

من جهتهم 311 أستاذا ومعلما متعاقدا في األطوار 
التعليمية الثالثة من إجراء الترسيم عبر مختلف بلديات 

والية إيليزي، حسبما أفاد مدير قطاع التربية، عبد الدائم 
عبد الدائم.نفس اإلجراء إستفاد منه 371 أستاذا ومعلما 

بوالية تندوف، حسب مدير التربية بالوالية.
ق. و



ولضمان شتاء دافئ عبئت مختلف فعاليات المجتمع 
اإلمكانيات  كافة  العمومية  السلطات  وحتى  المدني 
العون لألشخاص  يد  البشرية والمادية من اجل مد 
الظل  مناطق  عبر  المعوزة  والعائالت  ماوي  دون 
للثلوج  كثيف  تساقط  تعرف  التي  بالواليات  خاصة 
هذه  معاناة  من  يزيد  ما  وهو  للطرقات  وقطع 
العائالت، حيث شملت هذه المبادرات بشكل مباشر 
واألزقة  الطرقات  في  يقبعون  الذين  األشخاص 
عبر  والمعوزة  الفقيرة  العائالت  وكذا  والشوارع 

مناطق الظل في عدد من واليات الوطن.

جمعيات خريية تتجند... 

 وتحقيقا لهذا الهدف انخرطت العديد من الجمعيات 
الماسي  انهاء  مسعى  في  الفترة  هذه  الخيرية 
التي تحدث شتاءا عبر الطرقات واالزقة  اإلنسانية 
والتي يكون في الغالب ابطالها اشخاص دون ماوي 
أغلبهم من المختلين عقليا والمتشردين، وقد اطلقت 
حملتها  شهرين  حوالي  منذ  الخير  جزائر  جمعية 
الجمعية  هذه  تبرمج  حيث  الشتاء  بفصل  الخاصة 
مناطق  تستهدف  وقوافل  دورية  تضامنية  حمالت 
كل  تبرمج  كما  الوطن  واليات  مختلف  في  الظل 
والطرقات  الشوارع  لتفقد  ميدانية  خرجات  أسبوع 
بحثا عن األشخاص دون ماي لمد يد المساعدة لهم، 
ضمن  النشطون  المتطوعون  تجند  فقد  جهتها  من 
الفترة  هذه  الوطن  عبر  اليتيم  كافل  جمعية  مكاتب 
اطلقت  حيث  المعوزة  العائالت  مساعدة  اجل  من 
الجمعية عبر مختلف مكاتبها حسب ما رصدناه من 
خالل صفحات هذه الجمعية عبر "الفايسوك" حملة 
بغية إعادة توزيعها  الغذائية واالغطية  للمواد  جمع 
على المحتاجين خالل هذا الفصل الذي يتسم برودة 
شديدة وتعمل هذه الجمعية على جعل هذه المبادرة 

دورية كل بداية شهر. 
جمعية األيادي البيضاء الجزائرية، بدورها أطلقت 
تعرفها  التي  البرد  موجة  مع  تزامنا  األيام  هذه 
الطعام"،  "أطعموا  حملة  الوطن  واليات  مختلف 
كل  تقوم  حيث  مأوى  دون  األشخاص  لمساعدة 
بتوزيع  القادم  رمضان  شهر  غاية  وإلى  خميس 
بينما  الفئة  هذه  على  وبطانيات،  ساخنة،  وجبات 
على  الشتوية  األلبسة  لتوزيع  الجمعية  هذه  تحضر 
الشوارع  العائالت وحتي األشخاص دن ماوي في 

ابتداء من األسبوع القادم.

 الهالل الأحمر اجلزائري 

حا�ضر عرب مناطق الظل 

الجزائري  األحمر  الهالل  منظمة  تواصل  بدورها 
دون  باألشخاص  للتكفل  التطوعي  اإلنساني  عملها 
فصل  خالل  المعوزة  العائالت  ومساعدة  ماوي 
الشتاء وضمن حملة شتاء دافئ التي أطلقتها المنظمة 
منشور  حسب  األول  أمس  تم  شهري  حوالي  منذ 
وجبات  توزيع  بالفايسبوك  صفحتها  عبر  للمنظمة 
ساخنة على األشخاص دون ماوي بوالية االغواط 
من طرف أعوان الهالل وتمت مرافقتهم للمبيت في 
الميدانية  الخرجات  إطار  في  ودائما  الشباب.  دار 
متطوعو  قام  مأوى  بدون  األشخاص  ومرافقة 
الهالل األحمر الجزائري في بوقادير بوالية الشلف 
وجبات  بتوزيع  المحلية  السلطات  مع  وبالتنسيق 
واألحذية  واأللبسة  المؤونة  توزيع  تم  كما  ساخنة. 
تساقط  بعد  المعوزة  العائالت  بعض  على  الجديدة 
الثلوج على بلدية انسا بوالية ميلة، وشملت الحملة 
تم  أين  األول  أمس  مستغانم  والية  في  أحياء  أيضا 
وبوالية  ماوي،  دون  األشخاص  من  بعدد  التكفل 
يفوق  ما  بتحضير  الهالل  متطوعو  قام  بسكرة 
بعض  على  المدينة  وسط  توزيعها  تم  وجبة،   120
الالجئين وعابري السبيل على مستوى محطة النقل 

البري للمسافرين. 
في حين تم توزيع المؤونة من على بعض العائالت 
سوق  بوالية  سينور  عين  على  الثلوج  تساقط  بعد 
أهراس، كما يقوم المتطوعون بالبليدة بالتنسيق مع 

بخرجات  المدنية  والحماية  الوطني  األمن  مصالح 
بتوزيع  مأوى  بدون  باألشخاص  للتكفل  ميدانية 

وجبات ساخنة وأغطية.

 مديريات الن�ضاط الجتماعي 

تكّثف عملها الت�ضامني

االجتماعي  النشاط  مديريات  بادرت  جهتها  من 
بإطالق  واالسرة  الوطني  التضامن  لوزارة  التابعة 
العون  يد  تقديم  تستهدف  الحمالت  من  عدد 
قامت  وزو  تيزي  فبوالية  ماوي  دون  لألشخاص 
مصالح اإلسعاف االجتماعي التابعة لذات المديرية 
إطار  في  مأوى  بدون  األشخاص  لجمع  بعمليات 
بهذه  واالجتماعي  اإلنساني  للتكفل  يومي  برنامج 
الفئة الهشة من المجتمع. من جهتها تستمر مديرية 
التكفل  عملية  في  باتنة  لوالية  االجتماعي  النشاط 
التي  العملية  وهي  المجتمع  من  الهشة  الفئة  بهذه 
طيلة  لتستمر  الماضي  أكتوبر  الفاتح  منذ  انطلقت 
األول  أمس  المصالح  ذات  وكشفت  الشتاء،  فترة 
إال  يسجل  أنه  بالفايسبوك  الرسمية  صفحتها  عبر 
اضطرابات  يعانون  ألشخاص  بباتنة  نادرة  حاالت 
عقلية يعيشون في الشوارع والطرقات وهو ما سهل 
الوالية  لذات  االجتماعي  النشاط  مديرية  مهمة  من 
يدخلون  الذين  األشخاص  بهؤالء  األمثل  للتكفل 
ضمن الفئات الهشة في المجتمع والحاالت اإلنسانية 
التي تحتاج للتكفل. وفي ذات السياق قامت مديرية 
أهراس  لوالية سوق  والتضامن  االجتماعي  النشاط 
سوق  الجوراية  الخلية  مع  بالتنسيق  األول  أمس 
من  المحلية  السلطات  رفقة  ليلية  بخرجة  أهراس 
اهراس  سوق  دائرة  رئيس  والصحة  مدنية  حماية 
الوالئي في كل من حي شعباني  الشعبي  والمجلس 

والفوبور والسكة الحديدية ووسط المدينة وحي 17 
أكتوبر.

 ال�ضلطات املحلية تنخرط 

يف م�ضعى �ضمان "�ضتاء دافئ"

واليات  مختلف  عبر  والمحلية  الوالية  السلطات 
الوطن انخرطت هي األخرى في حملة شتاء دافئ 
ففي ظل الظروف الجوية االستثنائية التي صنعتها 
مناطق  مختلف  عبر  تساقطت  التي  الثلوج  موجة 
للتكفل  جهودها  بالمدية  الوالئية  السلطات  تواصل 
أمس  أشرف  حيث  بالمواطنين،  والتكفل  بالساكنة 
رفقة  الوالي  عن  نيابة  للوالية  العام  األمين  األول 
إطالق  على  والتضامن  االجتماعي  النشاط  مدير 
والمداشر  القرى  مختلف  ستجوب  تضامنية  قافلة 
المعزولة عبر ربوع الوالية. القافلة تتضمن أغطية 
لصالح  مختلفة  ومساعدات  غذائية  ومواد  وأفرشة 
والقري  المداشر  في  والفقيرة  المعوزة  العائالت 
بالتزامن  متواصلة  والعملية  الظل  ومناطق  النائية 
عنه  كشفت  ما  حسب  السائدة  الجوية  األحوال  مع 

خلية اإلعالم واالتصال بالوالية. 
لوناس  من جهته أشرف والي والية سوق أهراس 
بوزقزة، أمس األول من مقر الوالية، على إعطاء 
سكان  لفائدة  موجهة  تضامنية  قافلة  انطالق  إشارة 
من   " شعار  تحت  وذلك  بالوالية  النائية  المناطق 
المناطق  السن واألطفال في  لكبار  دافئ  أجل شتاء 

النائيــــة".  
بالموازاة مع ذلك أطلق مجلس سبل الخيرات التابع 
وهران  لوالية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  لمديرية 
منذ أيام عملية تضامنية واسعة لصالح الفئات الهشة 

دائما تحت شعار "شتاء دافئ.«
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�ضمن حمالت ت�ضامنية لإنهاء املاآ�ضي

 الإن�ضانية لالأ�ضخا�س دون ماأوى يف الطرقات 

موجة الربد ت�ستنفر املجتمع املدين 
ل�سمان "�ستاء دافئ" لكل اجلزائريني

كّثفت اجلمعيات اخلريية، مديريات الن�ضاط الجتماعي التابعة لوزارة الت�ضامن الوطني والأ�ضرة وكذا ال�ضلطات على امل�ضتوي املركزي واملحلي 

هذه الأيام من ن�ضاطاتها الت�ضامنية التي ت�ضتهدف فئة املعوزين والأ�ضخا�س دون ماوي حيث مت تنظيم العديد من قوافل الت�ضامن واخلرجات 

امليدانية الليلة وكذا احلمالت الإن�ضانية من اأجل دعم هذه الفئات التي تعاين ما�ضي حقيقية كل ف�ضل �ضتاء خا�ضة خالل التقلبات اجلوية 

العنيفة كالتي تعرفها خمتلف وليات الوطن هذه الفرتة.

�س.زمو�س

ح�ضب ما اأفادت به

 م�ضالح الدرك الوطني 

طرقات 5 واليات ال تزال 
مغلقة ب�سبب الثلوج 

قائمة  عن  الوطني،  الدرك  مصالح  أمس  كشفت 
الطرقات والمحاور التي التزال مغلقة بسبب تراكم 
جهود  تتواصل  فيما  للوط،  الشمالية  الواليات  عبر 

مختلف المصلح من أجل فتح هذه الطرقات.
وحسب ما أفادت به في آخر تحديث لها عبر صفحتها 
في  الثلوج  تسببت  فقد  الفايسبوك،  على  الرسمية 
واليتي  بين  الرابط   15 رقم  الوطني  الطريق  غلق 
منطقة  مستوى  على  بالضبط  وزو.  وتيزي  البويرة 
الوالئي رقم  إفرحونن. والطريق  بلدية  تيروردة  فج 
253 الرابط بين واليتي بجاية وتيزي وزو بالضبط 
وكذا  إفرحونان.  بلدية  شالطة  فج  مستوى  على 
الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول 
 15 الوطني رقم  الطريق  وكذا  بومهدي.  أيت  بلدية 
الرابط بين بلديتي أغبالو )البويرة( وإفرحونن )تيزي 
تيرودة  كول  منطقة  مستوى  على  بالضبط  وزو(. 
بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين 
بلديتي البويرة وواسيف )تيزي وزو(. بالضبط على 
وفي  األسنام.  بلدية  وتيرودة  تيكجدة  منطقة  مستوى 
والية سكيكدة، أغلقت الثلوج الكثيفة، كل من الطريق 
الوالئي رقم 7 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني 
زيد. والطريق الوالئي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي 
واد الزهور وأخنق مايون. والطريق الوالئي رقم 39 
الرابط بين بلديتي عين قشرة وبني زيد. وتشهد بعض 
طرقات والية بجاية هي األخرى، ثلوج كثيفة، وهذا 
بين  الرابط  أ   26 رقم  الوطني  الطريق  من  كل  في 
بالضبط على مستوى  البويرة وتيزي وزو.  واليتي 
فقرية تاخليصت بلدية شالطة. والطريق الوالئي رقم 
كما  سمعون.  بلدية  أغبالة  منطقة  مستوى  على   22
في  الدفلى،  عين  طرقات  المتراكمة،  الثلوج  أغلقت 
كل من الطريق الوالئي رقم 15 الرابط بين بلديتي 
الرابط   25 رقم  الوالئي  والطريق  وبطحية.  بلعاس 

بين بلديتي الحسنية وبطحية.
�س.زمو�س

جلنة من الربملان تزور

 ولية �ضيدي بلعبا�س

 للتحقيق يف التذبذب يف توزيع املادة 

دعوة لتن�سيق اجلهود للرفع 
من قدرات اإنتاج احلليب 
املدعم وحت�سني توزيعه

بوثلجة  الوطني،  الشعبي  المجلس  رئيس  نائب  أكد 
تنسيق  ضرورة  على  بلعباس،  بسيدي  أمس  عالل 
الرفع  أجل  من  الفاعلين  مختلف  بين  ما  الجهود 
المدعم  الحليب  إنتاج  مجال  في  الوالية  قدرات  من 

وتحسين توزيعه.
البرلماني،  ذات  أوضح  إعالمي،  تصريح  وفي 
الذي يترأس لجنة من المجلس الشعبي الوطني تقوم 
بزيارة الى الوالية تضم رئيس لجنة الفالحة والصيد 
بن  علي  المجلس،  ذات  لدى  البيئة  وحماية  البحري 
في مرحلة  تم  أنه  اللجنة،  ذات  سبقاق وأعضاء من 
أولى تحديد األسباب الحقيقية النخفاض إنتاج الحليب 
بوالية سيدي بلعباس وعدد األبقار بحسب اإلحصاء 
األخير للجان المختصة وذلك بغية إيجاد الحلول لهذا 
التوزيع.  في  والتذبذب  اإلنتاج  في  المسجل  التراجع 
وأبرز أن برنامج هذه الزيارة يتضمن االجتماع بكافة 
الفاعلين المعنيين بشعبة الحليب على غرار مديريات 
الصادرات  وترقية  والتجارة  الفالحية  المصالح 
الفالحين  عن  وممثلين  الفالحية  والغرفة  والصناعة 
والمربيين ومؤسسة "جيبلي" إلنتاج الحليب من أجل 
تعزيز الجهود للرفع من قدرات إنتاج الحليب بالوالية 

وتحسين عملية التوزيع.
52 جماعة محلية  بلدية من مجموع   21 كانت  وقد 
الحليب  توزيع  عملية  من  تستفيد  الوالية  تضمها 
انتقلت  وقد  "جيبلي"  مؤسسة  من  انطالقا  المدعم 
بفضل الجهود المبذولة إلى 37 بلدية، وفق بوثلجة، 
الذي أشار إلى أنه سيتم تزويد 15 بلدية أخرى بهذه 
المادة. ولإلشارة، تقوم هذه اللجنة البرلمانية بزيارة 
منذ  بلعباس  سيدي  والية  الى  واستطالعية  ميدانية 
االثنين الماضي لتدوم أسبوع وتشمل عقد لقاءات مع 
مختلف الهيئات ذات العالقة بشعبة الحليب إلى جانب 
زيارة مؤسسات إنتاجية ووحدات ذات الصلة بإنتاج 

الحليب وتربية األبقار.
�س.زمو�س

قبل دخوله حيز اخلدمة قريبا 

 انطالق التجارب التقنية 
على خط ال�سكة احلديدية تيارت-�سعيدة 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن انطالق التجارب التقنية، على خط السكة الحديدية 
الشركة  قريبا.ودعت  الخدمة  الذي سيدخل حيز  "فرندة – عين كرمس – سعيدة"  بين  الرابط  الجديد 
الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها أمس المواطنين الُمحاذين لهذا الخط توخي الحذر وإتباع 
تعليمات السالمة السككية.وحثّت "السانتياف" المواطنين بأاّل يقتربوا من خطوط السكة الحديدية، عدم 
السكك  محيط  من  بالقرب  الرعي  اجتناب  العلوية،  الممرات  عبر  إال  الحديدية  السكة  خطوط  عبور 
الحديدية، وعدم ترك األوالد بالقرب من خطوط السكة الحديدية، باإلضافة إلى احترام إشارات المرور.
�س.زمو�س



 الأغواط:

فتح ثالثة فروع اإدارية مل�صلحة 
احلالية املدنية مبناطق الظل 

تم بوالية األغواط فتح ثالثة فروع إدارية لمصلحة الحالية المدنية عبر 
مناطق ظل عبر وذلك بعد االنتهاء من أشغال ربط هذه الفروع بشبكة 

األلياف البصرية بالتنسيق مع مصالح مؤسسة اتصاالت الجزائر.
وحسب ما استفيد لدى مصالح الوالية فإنه وتنفيذا لتعليمات والي الوالية، 
اجتماعات  وخالل  الميدانية  الزيارات  أثناء  المسداة  ضويفي،  فضيل 
الجاري، فتح ثالثة  للوالية، تم خالل مطلع األسبوع  التنفيذي  المجلس 
فروع إدارية أمام المواطنين بكّل من قرية بن عبد الرحمان ببلدية  بن  
ناصر بن شهرة، وحي الشرقية وكذا حي محمد بوضياف ببلدية العسافية، 
بالتنسيق  البصرية  األلياف  بشبكة  الربط  أشغال  االنتهاء من  بعد  وذلك 
مع مصالح مؤسسة اتصاالت الجزائر، وهو ما سيسمح للمرتفقين من 
إلى  التنّقل  عناء  ويجنّبهم  سهولة  بكل  المدنية  الحالة  وثائق  استخراج 
مقّر البلدية، وذلك قصد تقريب اإلدارة من المواطن وعصرنة الخدمة 

العمومية على مستوى المناطق النائية.
�ش.زمو�ش

املدية:

�صكان اجلهة ال�صرقية يطالبون
 بفتح فروع ملديرية م�صح الأرا�صي

تابالط  غرار  على  المدية  لوالية  الشرقية  الجهة  دوائر  سكان  يزال  ال 
والعزيزية والقلب الكبير وبني سليمان يطالبون بفتح فروع لمديرية مسح 
األراضي تقريبا لإلدارة من المواطن وكذا مختلف المتعاملين من موثقين 

ومحضرين قضائيين وخبراء تحسينا للخدمة العمومية.
ويضطر المواطنون بالوالية لقطع مسافات طويلة إلى عاصمة الوالية 
المحدد  الوقت  أن  وإيداع شكاويه علما  العقارية  أموره  لالستفسار عن 
الستقبالهم هو يوم واحد باألسبوع وذلك لسكان 64 بلدية، األمر الذي 
أرهق المواطن وتسبب في ضياع مصالحة جراء بعد المسافة وضيق 
الوقت المخصص لالستقبال، هذا وتجدر اإلشارة أن هناك فروعا لمصالح 
مديرية مسح األراضي كانت تحت تصرف المواطن بدوائر الوالية على 
غرار بني سليمان وتم غلقها وتحويل موظفيها إلى عاصمة الوالية منذ 
سنوات طويلة ألسباب يجهلها المواطن. مواطنو الجهة الشرقية للوالية 
يناشدون والي الوالية التكفل بانشغالهم وتقريب مديرية مسح األراضي 

منهم على غرار باقي اإلدارات والمصالح المختلفة.
ع بكريي

بقيادة النائب باملجل�س

 ال�شعبي الوطني جدو رابح

بعثة ثانية للوقوف على اأ�صباب ندرة 
احلليب ت�صل ولية �صوق اأهرا�س

المجلس الشعبي الوطني ببعثة استعالمية إلى والية سوق  قام وفد من 
أسباب  على  االطالع  بهدف  وذلك  رابح،  جدو  النائب  بقيادة  أهراس، 
في  رائدة  تعتبر  والتي  الوالية  هذه  في  الطازج  الحليب  ندرة  وخلفيات 
فقد  الوطني  الشعبي  للمجلس  بيان  الحيوية .وحسب  المادة  هذه  انتاج 
استقبل أعضاء الوفد، عند وصوله، من قبل والي الوالية الذي كان برفقة 
المجلس،  بذات  الفالحة  لجنة  ورئيس  الوالئي  الشعبي  المجلس  رئيس 
باإلضافة الى مدير المصالح الفالحية ومديرة التجارة بالوالية . بعد ذلك، 
والمؤسسات  اإلدارات  بعض  شملت  ميدانية  زيارات  بتنظيم  الوفد  قام 
ذات الصلة، سمحت له باالطالع على المعطيات والمعلومات المتعلقة 
بشعبة الحليب بالوالية . وتوجه الوفد، بعد ذلك، إلى بعض مراكز تجميع 
الحليب والملبنات وزار حضائر بعض مربي األبقار، وذلك قصد جمع 
المعلومات واالطالع على الوثائق الضرورية لمعرفة األسباب الكامنة 
وراء تراجع انتاج مادة الحليب الطازج في هذه الوالية. وسيواصل الوفد 
اليوم تنظيم مزيد من الزيارات السيما الى مناطق تربية األبقار الحلوب 
بالوالية كما سيرمج لقاءات مع منتجي الوالية من هذه المادة لتوسيع عمل 

البعثة بإشراك كافة الفاعلين والمتدخلين.
�ش.زمو�ش

حملياخلمي�س  26 جانفي 2023 املـوافق لـ 04 رجب 1444هـ06

 www.elraed.dz

�ش. زمو�ش

االعالم  لخلية  بيان  وحسب 
واالتصال بالوالية فقد ترأس مساء 
المسيلة  والية  والي  األول  أمس 
الوالئية  للجنة  تنسيقيا  اجتماعا 
احصاء  عملية  بمتابعة  المكلفة 
الحرث  وعملية  الحيوانية  الثروة 
البيان  ذات  وأضاف  والبذر، 
ابلغ  المقدمة  العروض  وبعد  أنه 
التوصيات  بأهم  الحاضرين  الوالي 
صلة  لها  التي  واالستراتيجيات 
المسداة  الفالحي  القطاع  بعصرنة 
للحكومة- االخير  االجتماع  خالل 
 19/01/2023 بتاريخ  الوالة 
مسعى  االنخراط ضمن  وضرورة 
السلطات العليا للبالد لترقية القطاع 
التنموية.  جوانبه  حل  في  الفالحي 
النهائية  النتائج  يخص  فيما  أما 
الحيوانية  الثروة  احصاء  لعملية 
التي سمحت بإعطاء رؤية واضحة 

حول تمركزها واالقطاب االقليمية 
اسدى  الشأن  هذا  في  لتواجدها، 
الوالي تعليمات بضرورة تثمين ما 
تم التوصل اليه من خالل المحافظة 
انواع  مختلف  على  القصوى 
االنشطة  هذه  وترقية  المواشي 
تطوير  في  تساهم  التي  الحيوية 
شعبتين استراتيجيتين معول عليهما 
الحمراء  اللحوم  شعبة  وهما  كثيرا 
الطازج.  الحليب  انتاج  وشعبة 
على  المحافظة  اليات  اهم  وتندرج 
هذه الثروة من خالل التأطير الجيد 
لضمان  التلقيح  لحمالت  والمحكم 
توفير  الشاملة،  الصحية  التغطية 
الطرق  وانتهاج  السليمة  التغذية 
وللرفع  المواشي  لتربية  الحديثة 
الحمراء  اللحوم  في  االنتاجية  من 
ومخالف  الحليب  انتاج  وكذا 
الحيواني،  االصل  ذات  المنتجات 

حماية المراعي الطبيعية واالهتمام 
بتطويرها من خالل تكثيف غراسة 
النباتات الرعوية المالئمة لنشاطات 
عليها  المحافظة  وكذا  الرعي 
وتغيير  الستنزافها  حد  ووضع 
وجهتها ،كما أعطى الوالي يضيف 
من  بالتكثيف  تعليمات  البيان  
والتحسيسية  االرشادية  الحمالت 
حول منع ذبح االناث من المواشي 
وتهيئة  بعث  اعادة  على  والعمل 
المتواجدة  والمسالخ  المذابح  جميع 
الذبح  ومحاربة  الوالية  عبر 

العشوائي.
األعالف  اقتناء  لتسهيل  داعيا 
تربية  نشاط  وتشجيع  المدعمة 
المربين  بفئة  والتكفل  المواشي 
عملية  حسب  الحقيقيين  والموالين 
الحصول  من  وتمكينهم  اإلحصاء 
األعالف  من  حصصهم  على 

فيما  أما  بمواشيهم.  األمثل  للتكفل 
فقد  والبذر  الحرث  عملية  يخص 
هذا  يومنا  إلى  العملية  عرفت 
لألهداف  بالنسبة  معتبر  جد  تقدم 
الوالية  والي  حسب  المسطرة، 
مواصلة  الجميع  من  طلب  والذي 
الميداني  العمل  ومضاعفة  الجهود 
المادية  اإلمكانيات  جميع  وتسخير 
وفيما  بالمقابل  المتاحة.  والبشرية 
العقارية  الوضعيات  بتسوية  يتعلق 
االستثمار  فرص  من  واالستفادة 
فقد  الفالحية،  المحيطات  ضمن 
التشريع  التنفيذ  حيز  وضع  تقرر 
هذا  في  بهما  المعمول  والتنظيم 
التنفيذي  المرسوم  السيما  الشأن 
في  المؤرخ   432-21 رقم 
والمنشور   ،2021 نوفمبر   04
 24 المؤرخ  المشترك  الوزاري 

نوفمبر 2022.

تتواصل على مستوى مقر والية المدية الدورة 
البلدية  الشعبية  المجالس  لرؤساء  التكوينية 
التي  الدورة  هذه  وتشمل  المقاييس  مختلف  في 
يشرف على تأطيرها إطارات من قطاع السكن، 
بالسكن  تتعلق  والمقاييس  المحاور  من  جملة 

والعمران والمدينة.
لوالية  واالتصال  اإلعالم  لخلية  بيان  وحسب 
المدية فان هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوع كل 
ويتعلق  آخري  قطاعات  الحقا  وستشمل  شهر، 
والمنشآت  والري  العمومية  باألشغال  األمر 
التضامن  الريفية،  والتنمية  الفالحة  القاعدية، 

والرياضة،  الشباب  المرأة،  وقضايا  واألسرة 
ترقية  و  التجارة  المالية،  والفنون،  الثقافة 
الصادرات، البيئة و الطاقات المتجددة. البرنامج 
التكويني الذي يأتي ليجسد اهمية المرفق البلدي 
البناء  إعادة  مجال  في  هامة  لبنة  تمثل  الذي 
المؤسساتي، سيما وإن الدورات المنظمة تحظى  
الداخلية  وزير  قبل  من  بالغين  واهتمام  برعاية 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تأتي من 
منطق النظرة الخاصة للبلدية التي تعتبر القاعدة  
االساسية  إلنجاح كافة السياسات العمومية على 
المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بأدوارها 

الجديدة المدرجة ضمن مشروع القانون الخاص 
والذي  والوالية(،  )البلدية  المحلية  بالجماعات 
على  والقائمين  المواطنين  تطلعات  سيترجم  
تسيير المجالس المنتخبة. وهو االمر الشي اكده 
جهيد موس والي الوالية مجددا دعمه ومرافقته 
على  مهامهم  أداء  في  البلديات  رؤساء  للسادة 
بالملفات  بالتكفل  يتعلق  فيما  خاصة  وجه  أكمل 
ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين فضال عن 
المشاريع  لتجسيد  المـــــــالئم  المنــــاخ  توفير 

التنموية.
�ش.زمو�ش

القنطرة  ببلدية  سرير   60 مستشفى  لبعث  بسكرة  والية  مصالح  تسعى 
من جديد حيث يجري حاليا هدم أجزاء متضررة من هذا المستشفى قبل 
االنطالق الرسمي في ترميمه ووضعه حيز الخدمة قريبا. وحسب ما استفيد 
الضرورية  التقنية  الحلول  إليجاد  منه  ومحاولة  فإنه  الوالية  لدى مصالح 
لذلك، تنقل أمس األول والي الوالية لخضر سداس إلى بلدية القنطرة وهذا 
ضمن وفد حضره رئيس دائرة القنطرة، مدير التجهيزات العمومية، نائب 

وقد  التطوعية  باألشغال  المكلفة  المقاوالت  وبعض  القنطرة،  بلدية  رئيس 
لهدم  تطوعية  أشغال  انطالق  الميدانية  الزيارة  هذه  خالل  الوالي  عاين 
بإزالتها.  التقنية  الخبرة  أثبتت  والتي  المستشفى  من  المتضررة  األجزاء 
وتهدف هذه العملية حسب ذات المصدر إلى تمهيد الطريق، قبل االنطالق 

الرسمي في ترميم هذا المستشفى ووضعه حيز الخدمة لفائدة المواطنين.
�شارة.ز

تيسمسيلت  والية  والي  األول  أمس  درس 
األعمال  تقدم  مدى  لعرج  نحيلة  السيد 
تجسيد  في  الفوري  لالنطالق  الجارية 
إطار  في  المبرمجة  العمليات  مختلف 
مسديا  بالوالية،  للتنمية  التكميلي  البرنامج 
كل  اتخاذ  في  لإلسراع  فورية  تعليمات 
اإلجراءات الالزمة لالنطالق في المشاريع 
تعلق  ما  خاصة  المبرمجة،  التنموية 
باإلجراءات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط، 
واختيار  العمومية  والصفقات  المناقصات 

مكاتب الدراسات.
وخالل اجتماع تنفيذي لمصالح الوالية جري 

الوالئي،  الشعبي  المجلس  رئيس  بحضور 
القطاعات،  مدراء  للوالية،  العام  األمين 
رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ،  
ناقش  نحيلة مع إطارات واليته  مخرجات 
المنظم من  الوالة  لقاء الحكومة االخير مع 
المحلية  والجماعات  الداخلية  طرف وزارة 
رئيس  اشراف  تحت  االقليمية  والتهيئة 
"التنمية  موضوعه  الموسوم  و  الجمهورية 
الضوء  الذي سلط   ،" وآفاق  تقييم  المحلية: 
على ثالثة مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي 
االجتماعية  بالتنمية  المتعلقة  التدابير  لتنفيذ 
توطيد  آفاق  وكذا  المحلية  واالقتصادية 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عملية 
الوالي  بين  التعاون  على  عالوة  المحلية، 
الجمهورية  لوسيط  المحلي  المندوب  و 
كما  والمستثمرين.   المواطنين  لمساعدة 
وضعية  دراسة  االجتماع  هذا  خالل  تم 
و   ، الصيغ   بمختلف  السكنية  البرامج  كل 
في هذا السياق  شدد المسؤول االول على 
يمكن  ما  أقصى  بذل  التنفيذي على  الجهاز 
وتيرة  تسريع  أجل  من  المجهودات  من 
واالنتهاء  السكنية  الصيغ  مختلف  إنجاز 
أقرب  في  مستحقيها  على  توزيعها  و  منها 
توفير  على ضرورة  الحرص  مع  اآلجال، 

سكن  لتوفير  الالزمة  الراحة  وسائل  جميع 
الخضراء  )الـمساحات  للمواطنين  الئق 
العمومية،   الـمرافقة  والـمالعب وتجهيزات 
والوقوف على كل المشاكل التي من شأنها 
بكل  الخاصة  المفتوحة  الورشات  عرقلة 
السريع  والتدخل  الوالية  عبر  المشاريع 

وإيجاد الحلول المناسبة.
عملية  حول  ملف  عرض  تم  بالمقابل 
التحضير لشهر رمضان الكريم 2023، أين 
البالغة  العناية  ايالء  الى  الوالية  والي  دعا 
للعملية التضامنية المتزامنة والشهر الفضيل 
لتمكين العائالت المعوزة من اعانات شهر 

إجراءات  تسريع  ضرورة  مع  رمضان، 
سيرورة العملية وبذل كافة الجهود لتفادي أي 
تأخر قد يحرم الفئات المعوزة من االستفادة 
وكذا  المحددة،  آجالها  في  الدولة  إعانة  من 
المحلي  السوق  تموين  متابعة  ضرورة 
بالمواد الغذائية الواسعة االستهالك. وبشأن 
ملف نظافة المحيط، شدد والي الوالية على 
القصوى  والعناية  االهمية  ايالء  ضرورة 
تسخير  خالل  من  المحيط  وتهيئة  للنظافة 
والبشرية  المادية  واالمكانيات  الوسائل  كل 

لمختلف المتدخلين.
�ش.زمو�ش

فيما اأمر وايل الولية مبوا�شلة اجلهود وت�شخري كافة الإمكانيات املتاحة 

تقّدم عملية احلرث والبذر بامل�صيلة 
وتوقعات مبو�صم فالحي وفري 

تعرف عملية احلرث والبذر بولية امل�شيلة تقدما جد معتربا لغاية الن وهو ما دفع بوايل الولية عبد القادر جالوي 

لإ�شداء تعليمات فورية ملوا�شلة اجلهود من اأجل اإجناح هذا املو�شم وم�شاعفة العمل امليداين وت�شخري جميع الإمكانيات املادية 

والب�شرية املتاحة ب�شكل ي�شاهم يف حتقيق مو�شم فالحي وفري.

تي�شم�شيلت:

تعليمات فورية ملبا�صرة جت�صيد الربنامج التكميلي للتنمية

ب�شكرة:

بعث م�صت�صفى 60 �صرير 
ببلدية القنطرة بعد اإعادة ترميمه قريبا

املدية:

توا�صل الدورة التكوينية 
لروؤ�صاء املجال�س ال�صعبية البلدية
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ن�صيحة طبية

كيف تتخل�ص من الإرهاق؟
وفقاً ل�شتطالٍع اأجرته من�شة اإنديد (Indeed) و�شمل 1500 موظفاً، فاإنَّ الإرهاق اآخذ 

باالرتفاع؛ اإذ عانى اأكرث من 52% من امل�شاركني يف ال�شتطالع الإرهاق يف عام 2021، 

وقد كانت ن�شبة هوؤلء 43% يف ا�شتطالٍع اأجرته املن�شة قبل جائحة(Covid-19) ؛ 

الإرهاق  يف   %7 بن�شبة  املواليد (Baby Boomers) زيادة  طفرة  جيل  ُيظهر  حيث 

واجليل اإك�س (Gen-Xers) بن�شبة 14% تقريباً عن العام املا�شي.

  (Kelly Lynnنة ورائدة الأعمال كيلي لني اآدامز مالحظة: هذا املقال ماأخوذ عن املدوِّ

ثنا فيه عن جتربتها مع التخل�س من الإرهاق.  (Adamsوالتي ُتدِّ
ال يحدث الإرهاق فجاأًة؛ اإذ اإنَّه حالة من التعب العاطفي واجل�شدي والعقلي الناجم عن 

الإرهاق املفرط وامل�شتمر.

قد يكون الإرهاق يف بع�س الأحيان مفيداً وُي�شتخَدم للم�شاعدة على زيادة الأداء عند 

�شغط العمل؛ لكن عندما ي�شبح الإرهاق ثابتاً دون راحة وا�شرتخاء، وي�شبح مزمناً، 

ميكن اأن ي�شبب �شعفاً يف اجلهاز املناعي، والقلق، والكتئاب، والأرق، وزيادة الوزن اأو 

فقدانه، وزيادة النفعال.

عقلي  ير�شلها  التي  والإ�شارات  للعالمات  اأنتبه  اأكن  مل  عندما  الإرهاق  من  عانيت 

وج�شدي، فذات يوم، كنت اأعمل يف م�شروع �شخم عندما نظرت اإىل ال�شاعة وراأيت 

ها الـ 4:30 م�شاًء، اأدركت اأنَّني مل اأتناول الطعام اأو ال�شراب اأو اأي �شيء، ومل اأذهب اإىل  اأنَّ

احلمام منذ ال�شاعة ال�شابعة �شباح ذلك اليوم، و�شلت يف النهاية اإىل امل�شت�شفى واأنا 

اأعاين من اإجهاد الغدة الكظرية والتي ت�شببت يف بع�س الأمرا�س املزمنة، وا�شتغرق 

الأمر ثالثة اأ�شهر لل�شفاء التام، واأخذت الوقت الكايف لالنتباه اإىل كل عالمات الإرهاق 

التي قد تظهر يف حياتك.

ل عامِلا النف�س هربرت فرودنربجر (Herbert Freudenberger) وجيل نورث  لقد تو�شَّ

 (Gail North)اإىل املراحل الـ 12 ملتالزمة الإرهاق، املدرجة اأدناه:
الطموح الزائد: العمل بجهٍد اأكرب لإثبات ذاتك.

العمل بجدية اأكرب: العمل ل�شاعات اأطول وعدم القدرة على التوقف.

والتمرينات  كالأكل  الذاتية  الرعاية  اإهمال  واحلاجات:  ال�شخ�شية  العناية  اإهمال 

الريا�شية والنوم والتوا�شل الجتماعي.

اإهمال خالفاتك: اإهمال م�شكالتك.

تغيري مبادئك: لي�س هناك وقت اإل للعمل، وتركيزك الوحيد هو على العمل، ول وقت 

للرتفيه اأو الأ�شدقاء اأو العائلة.

الإنكار: اإنكار امل�شكالت اخلارجية واإلقاء اللوم على الآخرين.

النطوائية: ال توجد حياة اجتماعية اأو تفاعل مع من تبهم.

التغريات ال�شلوكية: تغريات يف ال�شلوك وا�شحة مع العائلة والأ�شدقاء، وعدم القدرة 

على الرتكيز اأو زيادة احل�شا�شية.

تبدد ال�شخ�شية: عدم روؤية قيمة لنف�شك ول للآخرين وفقدان التوا�شل مع ذاتك 

واحتياجاتك اخلا�شة.

الفراغ الداخلي: ال�شعور بالفراغ اأو القلق اأو �شلوك الإدمان.

الكتئاب: �شعور متزايد بانعدام املعنى حلياتك، واخل�شارة، وقلة الهتمام.

الإرهاق الكامل: الإرهاق النف�شي اأو البدين، وقد تتطلب الأعرا�س عناية طبية.

كيف تتغلب على الإرهاق وت�شفى منه؟

�شتبقى ال�شغوطات اخلارجية والداخلية موجودة دائماً يف احلياة، ومع ذلك ال يجب 

امل�شاومة على �شحتك و�شعادتك وعالقاتك، فيما يلي بع�س الأدوات والتقنيات التي 

وجدتها مفيد:

تديد امل�شدر: ما الأفكار اأو الن�شاطات التي ت�شاهم يف الإرهاق والقلق والتوتر؟ ما هي 

الطرائق البديلة للتفكري يف املوقف اأو الإجراءات املختلفة التي ميكنك اتخاذها؟

اإعادة التفكري بنف�شك: كيف ت�شعر حالياً؟ كيف تريد اأن ت�شعر؟ الوعي هو املفتاح عند 

تقييم املوقف والتحقق من نف�شك.

الأ�شدقاء  مع  وتوا�شل  بكوت�س،  ا�شتعن  اأو  نف�شي،  طبيب  مع  تدث  امل�شاعدة:  طلب 

واأفراد الأ�شرة الذين تثق بهم، ول تقف �شامتاً، اجلميع يحتاجون اإىل امل�شاعدة، ال 

باأ�س بطلب امل�شاعدة والدعم.

تخ�شي�س وقٍت اأ�شبوعياً للعمل والرتفيه: هل جدولك احلايل يدعمك؟ األق نظرة على 

له لدعم اإنتاجيتك، وحدد وقتاً للراحة والرتفيه  جدول العمل الذي تتبعه حالياً وعدِّ

�شمن الأ�شبوع.

اللتزام بعمل �شيء لنف�شك يومياً: كم مرة تفعل اأ�شياء للآخرين قبل اأن تفعل �شيئًا 

لنف�شك؟ التزم بعمل �شيء لنف�شك يومياً، قد يكون �شيئاً ب�شيطاً مثل امل�شي ملدة خم�س 

دقائق اأو قراءة ع�شر �شفحات من كتاب اأو اأخذ ق�شط من الراحة اأو التوا�شل مع �شديق.

اأخذ يوم عطلة من دون �شبب: امنح نف�شك يوم ا�شرتاحة من اأجل �شحتك النف�شية، 

بعيداً عن م�شادر الت�شتيت وانظر ماذا �شيحدث؛ قد تتغري وجهة نظرك عن احلياة.

ممار�شة الريا�شة، والتاأمل وجتريب تقنية احلرية النف�شية :EFT تعد الريا�شة اأمراً 

بالغ الأهمية، وميكنك ممار�شة مترينات الإطالة (Stretching) اأو الرق�س اأو امل�شي، 

ب على تقنية احلرية  اأو التاأمل، اأو حتى غ�شل الأطباق اأو التحديق يف �شمعة، تدرَّ

النف�شية(EFT) ، وهي اأداة بديلة تت�شمن النقر على نقاط �شغط خمتلفة على اجل�شم 

يف اأثناء التحدث بعباراٍت اإيجابية للم�شاعدة على تخفيف الأمل اجل�شدي وال�شطراب 
النف�شي.

ون�شع  نعم لطلبات الآخرين  نقول  ما  واعمل بها، دائماً  �شع حدوداً  ا�شتعادة قوتك: 

احتياجاتهم قبل احتياجاتنا؛ لذلك ا�شتعد قوتك و�شع حدوداً لنف�شك ولالآخرين.

النتباه لحتياجاتك: ماذا تتاج يف هذه اللحظة؟ هل ت�شل على ق�شط كاٍف من 

النوم وتافظ على مرونتك؟ الأمر ب�شيط للغاية، لكن دائماً ما تتجاهل احتياجاتك 

الأ�شا�شية؛ لذلك فكر ثم اتخذ الإجراء املنا�شب.

تذكر ما يجلب لك الفرح: ما الذي يجعلك �شعيداً ويجلب لك ال�شعادة؟ كم مرة تفعل 

هذه الأ�شياء؟ انظر اإىل �شعادتك واإىل الأ�شياء التي جتلب لك ال�شعادة.

ممار�شة التعاطف مع الذات والحتفاء بالإجنازات: يجب اأن تتعاطف مع نف�شك يومياً، 

اأحرزته  الذي  التقدم  يف  فكر  باإجنازاتك؟  تعرتف  مرة  كم  رائع،  بعمل  تقوم  فاأنت 

الآخرين  احتفاء  انتظار  اإىل  م�شطراً  ل�شت  املا�شية،  الع�شر  اإىل  اخلم�س  ال�شنوات  يف 
باإجنازاتك، ميكنك اأن ت�شبح اأكرب م�شجع لنف�شك.

ميكنك التغلب على الإرهاق وال�شفاء منه، لذا كن ف�شولياً، وواعياً، وا�شتخدم الأدوات 

والتقنيات وال�شرتاتيجيات التي ميكن اأن ت�شاعدك يف امل�شتقبل.

الطب البديل

 6عالمات �صحتك
تنذر بوجود م�سكلة يف ج�سمك

ه بوجود م�شكلة يف ج�شمك وما تعنيه كلُّ عالمة بالن�شبة اإليك واإىل �شحتك: اإليك 6 عالمات تنبِّ

جفاف العينين:
تبقى عيناك عادًة رطبة بفعل دموعك الطبيعية، لكن قد تجف جفافاً 
أنَّك تقضي  المحتمل  ة مشكلة، فمن  ثمَّ أنَّه  مؤلماً، وهذه عالمة على 
التحديق في الشاشات، وإذا كان األمر كذلك، فخذ  معظم الوقت في 
ن من تجديد  فترات راحة، وامنح عينيك قسطاً من الراحة حتى تتمكَّ
مخزونها من الدموع، ويمكن أن يكون جفاف عينيك مؤشراً على أنَّ 
 » (Sjögren’sلديك مشكلة أكثر خطورة، مثل "متالزمة شوغرن
(syndrome، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبِّب جفاف 

العينين المزمن وأعراضاً أخرى.

رائحة الفم الكريهة:
عن  هنا  نتحدث  ال  لكنَّنا  كريهة؛  فمنا  رائحة  تكون  بأيام  نمرُّ  نحن 
الرائحة المؤقتة التي تصدر بعد تناول وجبة معينة؛ إذ يمكنك التخلُّص 
ر للفم أو تنظيف األسنان أو  بسهولة من هذا النوع من الرائحة بمعطِّ
المزمنة  الكريهة  الفم  أن تكون رائحة  إذ يمكن  أي حلٍّ سريع آخر؛ 

عالمة على مشكلة أساسية في األسنان، وهي مرض اللثة.

التعرق العشوائي:
التعرق عملية طبيعية، وهو مفيد لجسمك، ويساعده على تنظيم درجة 
حرارته عندما يصبح الجو حاراً، كما تساعد حبيبات العرق الموجودة 
على سطح الجلد على تأمين البرودة بسرعة أكبر؛ لذلك من المنطقي 
قلياًل  الناس  بعض  يتعرق  كما  الرياضة،  تمارس  عندما  تتعرق  أن 
عندما يكونون متوترين، وهذا أمر منطقي أيضاً، لكن يجب أن تنتبه 

إذا بدأت بالتعرق عشوائياً دون سبب.

تغير لون األصابع في الطقس البارد:
الخروج إلى البرد دون قفازات أمر يسبب االنزعاج أليِّ شخص، لكن 
إذا كنت تشكو من تغير لون أصابعك، فربما يحاول جسدك إخبارك 
رينود (Raynaud’s disease)  «في  "داء  يتسبب  إذ  ما؛  بشيء 
تقريباً،  األصابع  إلى  الدم  تدفق  توقف  يعني  ا  ممَّ الشرايين،  انقباض 
ل إلى اللون األبيض، ثمَّ  وهذا يؤدي إلى تغير لون أصابعك، أواًل تتحوَّ
درجة من اللون األزرق؛ إذ يمكنك عالج رينود باألدوية، ويمكنك منع 
النوبات بالحفاظ على أطرافك دافئة؛ لذلك إذا أصبحت يداك بيضاء 

وآلمتك كلَّما كان الجو بارداً، تحدَّث إلى طبيبك.

اكتساب الوزن وخسارته دون سبب:
الوزن ليس سوى رقم في معظم الوقت، لكن إذا فقدت قدراً ملحوظاً 
من الوزن فجأة، أو زاد وزنك دون تفسير منطقي، فعليك تحديد موعد 
لرؤية طبيبك؛ إذ يمكن أن تشير كلٌّ من هذه التغييرات الجسدية إلى 

مرض أو حالة كامنة.

النمو الغريب لألظافر:
انظر إلى أظافرك، هل تنمو كما ينبغي؟ أو أنَّها تبدو وكأنَّها تنمو حول 
 Nail "ى "تعجر األصابع إصبعك؟ هذه العالمة األخيرة تنذر بما يسمَّ
تعاني تعجر  فإذا كنت  الرئة،  clubbing، وهو عالمة على مرض 
األظافر، فلن تتغيَّر أظافرك فقط؛ بل ستنتفخ أطراف أصابعك أيضاً، 
وسوف ينمو الظفر حول األطراف المنتفخة؛ لذا حان الوقت لرؤية 

الطبيب إذا الحظت أنَّ أظافرك قد تغيرت بهذه الطريقة.

األطعمة  أكثر  وإحدى  الطبيعة،  لنا  تقدمها  التي  الكنوز  أهم   من 
الصحية التي حظيت بشهرة واسعة مؤخراً، بذرة صغيرة الحجم لكنَّها 
كبيرة المفعول من حيث قيمتها الغذائية؛ إنَّها بذور الشيا باستعماالتها 
المتعددة؛ وذلك الحتوائها على العناصر الهامة لصحة جسم اإلنسان، 
ف بذور  وكذلك لفوائدها الجمالية. من خالل هذا المقال، سوف تتعرَّ

الشيا، وفوائدها، وطريقة استعمالها.
يسمى  كما  أو  اإلسباني(  )القصعين  نبات  من  الشيا  بذور  تُستخَرج 
الفصيلة  من  حولي  مزهر  عشبي  نبات  وهو  اإلسبانية(؛  )المريمية 
فه منذ أكثر من 5500 عام؛ إذ إنَّ موطنه األصلي  الشفوية، وتم تعرُّ
"المكسيك" و"غواتيماال"؛ لكنَّه بات يُزَرع حالياً في دول أخرى عدة 
لبذور  و"األكوادور".  و"أستراليا"،  و"بوليفيا"،  "األرجنتين"،  منها 
بين  ألوانها  وتتراوح  ناعم،  ملمس  ذات  وهي  بيضوي،  شكل  الشيا 

)األبيض، واألسود، والرمادي، والمرقط(.
مكونات بذور الشيا:

من حيث الوزن، تتكون بذور الشيا من 6% ماء و46% كربوهيدرات 
وزارة  بها  قامت  دراسة  وبحسب  بروتين.  و%19  دهون  و%34 
الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية حول العناصر الغذائية التي 

تحتويها كل 100 غرام من بذور الشيا، وجدت:
الماء: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 8 من الماء.

سعرة   486 على  تحتوي  الشيا  بذور  من  غرام   100 كل  الطاقة: 
حرارية.

الكربوهيدرات: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 1 غرام.
الدهون: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 7 غرام.

البروتينات: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 5 غرام.
األلياف: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 4 غرام.

الكالسيوم: كل 100 غرام من بذور تحتوي على 631 ميلغرام.

الحديد: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على72 ميلغرام.
المغنسيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 355 مليغرام.
الفسفور: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 860 مليغرام.

البوتاسيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 407 مليغرام.
الصوديوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 16 مليغرام.

الزنك: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على54 مليغرام.
النحاس: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 924 مليغرام.
المنغنيز: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 72 مليغرام.

السلينيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على2 ميكروغرام

وحدة   54 على  تحتوي  الشيا  بذور  من  100 غرام  فيتامين :A كل 
دولية.

فيتامين :C كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على6 مليغرام.
فيتامين :E كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 5 مليغرام.
أوميغا 3: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 84 مليغرام.

أوميغا 6: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 5.84 مليغرام.
أضرار بذور الشيا:

على  خطراً  يمثل  الماء  مع  تناولها  إنَّ  إذ  الهضمية:  القناة  انسداد 
الصحة؛ بسبب التغير الذي يطرأ على حجمها.

ل الغازات، وانتفاخ البطن مع ألم  حدوث اضطرابات هضمية، وتشكُّ
حاد فيه.

قد يؤدي استهالك كمية كبيرة منها إلى انخفاض في ضغط الدم.
تتفاعل بذور الشيا مع األدوية الطبية، ال سيَّما أدوية ضغط الدم، فإذا 
انخفاض شديد  فسيعاني من  الشيا،  بذور  الدم  تناول مريض بضغط 

في ضغط دمه.
قد تسبب بذور الشيا الحساسية لدى بعض األشخاص.

بالنسبة إلى المرأة الحامل، يفضل عدم استهالك كمية كبيرة من بذور 
الشيا.

قد يسبب تناول بذور الشيا بكثرة سرطان البروستات
سن صغيرة  في  هم  الذين  األطفال  تناول  عدم  على  الحرص  يجب 
بذور الشيا نيئة؛ وذلك لكيال تسبب لهم مشكالت في الهضم، وتؤدي 

إلى االختناق.

بذور ال�سيا: فوائدها، وطريقة ا�ستعمالها



أجرى االتحاد األوروبي لكرة القدم قرعة األدوار 
أسفرت عن  والتي  األمم،  لبطولة دوري  النهائية 

مواجهة نارية بين إسبانيا وإيطاليا.
على  الحائز  كرواتيا،  منتخب  القرعة  وأوقعت 
هولندا  أمام  العالم،  كأس  في  البرونزية  الميدالية 
بينما  النهائي،  قبل  الدور  في  المضيف  البلد 
مباراة  في  وإسبانيا  إيطاليا  بين  اللقاء  سيتجدد 
المنتخبات  األخرى.وحسمت  النهائي  قبل  الدور 
األول  المستوى  في  مجموعاتها  صدارة  األربع 
من البطولة العام الماضي، وستتنافس في بطولة 
بلقب  الفائز  لتحديد  العام  منتصف  في  مصغرة 
.2023-2022 لموسم  األوروبية  األمم  دوري 
وسحبت القرعة أمس بمقر االتحاد األوروبي في 
كرواتيا،  منافستها  هولندا  وستستضيف  سويسراـ 
التي بلغت الدور قبل النهائي في كأس العالم في 
بينما ستتقابل  14 جوان،  قطر، في روتردام في 

إيطاليا مع إسبانيا في أنشيده في اليوم التالي.
يوم  روتردام  في  النهائي  إلى  الفائزان  وسيتأهل 
18 جوان، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث 

قبلها في اليوم ذاته في أنشيده.
وكانت إسبانيا وصيفة فرنسا بطلة النسخة األخيرة 
2021، بعد أن تغلبت أوال على إيطاليا المضيفة 

في  توريس  فيران  بثنائية  النهائي  قبل  الدور  في 
وهولندا  إيطاليا  تعود  ميالنو.كما  في   1-2 الفوز 
النهائية  المرحلة  هذه  في  لهما  الثاني  للظهور 
من البطولة، بينما ستكون هذه هي المرة األولى 
في  الثالث  المركز  اإليطاليون  لكرواتيا.واحتل 
في  البطل  وصيفة  هولندا  كانت  بينما   ،2021

النسخة األولى في البرتغال 2019.
وتنافس  عامين،  كل  األمم  دوري  بطولة  وتقام 
تقسيمها  يتم  التي  األوروبية  الدول  جميع  فيها 
فعليا  البطولة  هذه  وحلت  مستويات،   4 على 
في  سابقا  تقام  كانت  التي  الودية  المباريات  محل 
المواعيد المدرجة على جدول المباريات الدولية.

الوكاالت

ريا�ضياخلمي�س  26 جانفي 2023 املـوافق لـ 04 رجب 1444هـ08

 www.elraed.dz

الم�ش الع�شب بعد غياب طويل، اإبراهيموفيت�ش: 

"اأخذت الكرة الفرن�سية للعاملية 
ومي�سي الأف�سل بالتاريخ"

األسطورة  تدرب 
زالتان  السويدي 
مهاجم  إبراهيموفيتش، 
يزال  ال  الذي  ميالن، 
في  تمزق  من  يتعافى 
ألول  الصليبي،  الرباط 
في  أمس،  أول  مرة 
باستخدام  ميالنيلو، 
في  اليسرى،  ركبته  في  جراحية  لعملية  إبرا  الكرة.وخضع 
سبورت"  ديلو  غازيتا  "ال  صحيفة  وبحسب   ،2022 ماي   25
اإليطالية، سيبذل إبراهيموفيتش كل ما في وسعه ليكون جاهزا 
لخوض مواجهة توتنهام، في دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، 
ضد  الذهاب  مباراة  أن  الصحيفة،  المقبل.وأضافت  فيفري  في 
توتنهام، يوم 14 فيفري المقبل على ملعب سان سيرو، هي الهدف 
وأخصائيي  كمدربيه،  حالته،  على  المشرفين  وكل  إلبرا  األهم 
العالج الطبيعي، وأطبائه، وأشارت إلى أنه قد يعلق حذائه في 
الحالي،  الوقت  إذا لم يجدد ميالن عقده، لكن في  نهاية الموسم 
يعمل المهاجم السويدي بجد للعودة للمباريات.من جهة أخرى، 
يعتقد إبراهيموفيتش، بأنه سبب شهرة كرة القدم الفرنسية، بعد أن 
لعب في صفوف سان جيرمان، خالل الفترة من 2012 وحتى 

2016، وساهم في تحقيق النادي للعديد من البطوالت المحلية.
وقال إبرا، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أنا أحب 
فرنسا، لقد أمضيت أربع سنوات فيها وأخذت كرة القدم الفرنسية 

إلى مستوى عالمي، هذه ليست غطرسة، إنها ثقة في النفس«.
لقبها  عن  الدفاع  في  وفرنسا  مبابي  كيليان  فشل  على  وعلق 
العالمي في قطر، وقال: "لست قلقا بشأنه، سيفوز بالتأكيد بكأس 
العالم مرة أخرى، لكن في قطر كنت متأكًدا من أن األرجنتين 
ستحقق اللقب«ـ وختم: "ميسي يعتبر أفضل العب في التاريخ، 

وسيذكره اآلخرون بفوزه بكأس العالم«.
الوكاالت 

الهالل يواجه الفيحاء يف ن�شف النهائي الثاين 

رونالدو يف اختبار حقيقي مع الهالل 
يف كاأ�س ال�سوبر ال�سعودية

البرتغالي  النجم  يخوض 
رونالدو  كريستيانو 
األول  الجدي  اختباره 
مع النصر السعودي منذ 
الماضي،  الشهر  قدومه 
االتحاد  يالقي  عندما 
نهائي  نصف  في  اليوم 
السعودي،  السوبر  كأس 

على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وقبل هذه المباراة، يلعب الهالل مع الفيحاء في نصف النهائي 
ويشارك  بالرياض،  فهد  بن  فيصل  األمير  ملعب  على  الثاني، 
بطال  والفيحاء  الماضي،  الموسم  للدوري  بطال  بصفته  الهالل 
لكأس الملك، بينما يشارك االتحاد كوصيف للدوري، مع النصر 

ثالث الدوري بدال من وصيف الكأس )الهالل(.
ويملك الهالل ثالثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب 

لكل من الفتح والشباب واألهلي.
وكان نظام الكأس السوبر السعودي في السنوات الماضية عبارة 
بنظامها  لكن  والكأس،  الدوري  بطلي  تجمع  واحدة  مباراة  عن 
التي  اإلسباني  السوبر  الكأس  مسابقة  خطى  على  تسير  الجديد 
احتضنتها السعودية أخيرا بمشاركة أربعة أندية وتوج برشلونة 

بلقبها.
تاليسكا متصدر  النصر األسطورة رونالدو، والبرازيلي  ويضم 
ترتيب هدافي الدوري )12 هدفا( ومواطنه لويز غوستافو إلى 

جانب الحارس الجديد األرجنتيني أغوستين روسي.
الوكاالت 

"سوبرليغ"  بطولة  مشروع  قائدة  األندية  تستعد 
لتحدي االتحاد األوروبي لكرة القدم مرة أخرى، 
صيغة  إليجاد  الخفاء  في  جلسات  عقدت  حيث 

جديدة تنافس دوري أبطال أوروبا.
يكشف  تقريرا  الفرنسية،  "ليكيب"  مجلة  ونشرت 
العمل في الكواليس الذي يقوده رئيس لاير مدريد، 
جوان  برشلونة،  نادي  ورئيس  بيريز،  فلورنتينو 
البورتا، وأكدت أن اإلعداد لمشروع "سوبرليغ" 
عنه  يزاح  أن  المرتقب  ومن  متقدمة،  مرحلة  في 
الستار قريباً.وأطلق منظمو البطولة مشروعهم في 
لمعرفة  الخفاء، إذ تواصلوا مع حوالي 50 فريقاً 
الصيغة التي يفضلونها في المنافسة، كما تحصلوا 
على دعم عدة فرق من أجل بلوغ النجاح، وهذا 
انخرط  الذي   2021 مشروع  في  يحدث  لم  ما 
تهديد  تحت  أغلبهم  انسحاب  قبل  نادياً   12 فيه 
"يويفا«.واستهدف المنظمون البطوالت الصغرى 
بينها  ومن  األندية،  موافقة  لجمع  حملتهم  خالل 

الدنماركي،  وكذلك  والهولندي  البلجيكي  الدوري 
باهتمام  تحظى  فيها ال  تلعب  التي  األندية  أن  بما 
"يويفا"، وتكتفي بعدد مقاعد قليل مقارنة مع الدول 
أن  له  يسبق  لم  أغلبها  إن  إذ  الكبرى،  األوروبية 
أوروبا. أبطال  دوري  بقيمة  منافسة  في  شارك 
أن  شأنها  من  صيغة  الجديدة  المشروع  ويحمل 
أندية، ونظامها تغيير  تتيح فرص المشاركة لعدة 
الفرق المشاركة في كل نسخة بحسب نتائجها، كما 
تفرض لوائح اللعب المالي النظيف الذي يشترطها 
قرار  للمشروع  القائدة  األندية  "فيفا«.وتنتظر 
المحكمة األوروبية بخصوص بطولة "سوبرليغ"، 
أقرب  في  المباريات  تنظيم  في  تشرع  أن  على 
وقت، بدعم مؤسسات كبرى وافقت على تمويلها، 
وهذا ما من شأنه أن يثير غضب رئيس "يويفا"، 
الصربي ألكسندر تشيفرين الذي أفشل المخطط في 

أكثر من مناسبة.
الوكاالت

قرعة دوري االأمم االأوروبية 2023 �شحبت اأم�ش

بر�شلونة ي�شتعد لت�شجيله 

يف قائمة الفريق االأول

غايف ي�ستعد للح�سول 
على اإرث ت�سايف

بابلو  الشاب،  لتسجيل العبه  برشلونة   يستعد 
بعد  وذلك  األول،  الفريق  قائمة  في  غافي، 
رحيل الهولندي ممفيس ديباي، بحسب تقرير 

صحفي إسباني.
لصفوف  وانتقل  برشلونة،  عن  ديباي  ورحل 
علما  ونصف،  موسمين  لمدة  مدريد،  أتلتيكو 
بأن عقده مع البارصا كان ينتهي بنهاية الموسم 

الجاري.
فإنه  الكتالونية،  "سبورت"  صحيفة  وبحسب 
مع رحيل ديباي عن برشلونة، وعدم وجود نية 
جانفي  في  جديدة  تعاقدات  إلتمام  النادي  لدى 
غافي  لتسجيل  إمكانية  هناك  باتت  الجاري، 

ضمن قائمة الفريق األول.
في  برشلونة،  مع  جديدا  عقدا  غافي  ووقع 
سبتمبر الماضي، حتى جوان 2026 وبشرط 
جزائي قيمته مليار يورو، لكنه ما زال ضمن 

قائمة فريق الشباب بالنادي.
رابطة  تسمح  عندما  أنه  الصحيفة،  وأضافت 
قائمة  ضمن  غافي  بتسجيل  لبرشلونة،  الليغا 
 30 رقم  القميص  سيترك  األول،  الفريق 
يحمله  كان  والذي   ،6 رقم  القميص  ويرتدي 

مدربه الحالي تشافي هيرنانديز.
وعادة ما يشبه البعض ثنائية بيدري غونزاليس 
إنييستا  لبرشلونة  األسطورة  بالثنائية  وغافي، 
وتشافي، ومع ارتداء بيدري القميص رقم 8، 
والذي كان يحمله إنييستا، هناك نية لمنح غافي 

القميص رقم 6.
الوكاالت

ريـال مــدريد وبر�سلونـــة يعيدان م�سروع 
دوري ال�سوبر الأوروبي مب�ساركة 50 فريقا

 �سدام ناري بني اإ�سبانيا واإيطاليا
 وكرواتــيا تواجـــه هولنــدا

جلنة من الكاف بداأت جولتها بدعم من خرباء اأوروبيني

هذه خفايا الن�سخة الأوىل من "ال�سوبر ليغ" الأفريقي والتمثيل العربي
 بدأت لجنة من االتحاد األفريقي لكرة القدم جولة في الدول األفريقية التي ستكون 
النسخة األولى من "السوبرليغ" األفريقي، مدعومة بمجموعة من  ممثلة بفرق في 

الخبراء من االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وأدت اللجنة زيارة رسمية إلى تونس يومي اإلثنين والثالثاء، وغادرت أمس، بعد 
أن تفقدت المنشآت الرياضية التي ستحتضن المباريات الرسمية والتدريبات، إضافة 
إلى منشآت سياحية تهم إقامة األندية وكذلك االتحاد األفريقي والرسميين من حكام، 

كما تفقدت منشآت صحية وكل ما يتعلق بالمسائل اللوجستية.
وستتكفل اللجنة المنظمة للمسابقة، باختيار الفنادق التي ستقيم فيها المتنافسة بما في 
ذلك الفريق المحلي الذي لن يكون صاحب القرار في اختيار مواعيد التدريبات ومقر 
اإلقامة مثلما جرت العادة، على أن تتكفل اللجنة بنفقات اإلقامة والسفر لكل األندية 

المشاركة في البطولة، علما بأن اللجنة سبق لها أن زارت المغرب ومصر.

وبخصوص نظام المسابقة، فإن النسخة األولى ستعرف مشاركة 8 فرق فقط، ولن 
التونسي  الترجي  أن  مطلعة،  مصادر  أكدت  حيث  بفريقين،  ممثلة  دولة  أي  تكون 
واألهلي المصري والوداد المغربي ستمثل الفرق العربية، إضافة إلى حورية الغيني 
وبيترو أتلتيكو األنغولي، وسيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي 
الكونغولي، ويفترض تأكيد قائمة المشاركين رسمياً في األيام القليلة القادمة. وتدور 
المسابقة بنظام خروج المغلوب، حيث ستلعب الفرق الدور ربع النهائي ذهابا وإياباً، 

ثم نصف النهائي والنهائي.
وستنطلق المسابقة في شهر أكتوبر القادم، على أن يجتمع المكتب التنفيذي التخاذ 
النسخة  عن  ومختلفة  نهائية  ستكون  التي  الثانية،  النسخة  بخصوص  نهائي  قرار 

األولى، كما يفترض أن تتواصل مسابقة دوري األبطال في العام المقبل أيضاً.
الوكاالت

و�شائل االإعالم تك�شف اخلطط ال�شرية اجلديدة 

الإطالق بطولة "�شوبرليغ"



اعتبر رئيس 
االتحاد 

اإلفريقي لكرة 
القدم باتريس 
موتسيبي، أن 

النسخة السابعة 
من بطولة أمم 

إفريقيا لكرة 
القدم لالعبين 

المحليين 
المقامة 

بالجزائر هي "األفضل من جميع الطبعات 
السابقة على اإلطالق«.

وذكر رئيس الكاف لدى وصوله إلى عاصمة 
الغرب الجزائري لحضور اللقاءين األخيرين 
في دور المجموعات أن "هذه النسخة تعد إلى 

حد بعيد أفضل نسخة للشان منذ إطالق هذه 
المسابقة. لقد تلقيت بالفعل ردود فعل إيجابية 

بشأن بداية الحدث«.

"وأضاف ذات 
المتحدث: "كل 

شيء كان جيدا منذ 
بداية هذه المسابقة. 

التنظيم جيد، 
والمنشآت الرياضية 

عالية الجودة، مما 
يجعلني فخوراً. 

الجزائر لديها ماض 
كروي مجيد وعلى 

الجزائريين أيضا أن 
يفخروا ببلدهم، مثلهم مثل الدول األفريقية"

وقد تنقل المسؤول الرياضي الجنوب إفريقي 
إلى عاصمة الغرب ألول مرة منذ انطالق 

بطولة الشأن وذلك بعد أن قام بجولة في 
المالعب األخرى المستضيفة للحدث وهي 
مالعب نيلسون مانديال ببراقي و 19 ماي 

بعنابة والشهيد حمالوي بقسنطينة.
ق.ر
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ريا�ضي
 ماجر يك�صر حاجز ال�صمت ويرد 

على دعم الجماهير بر�صالة موؤثرة

"اأ�شكركم على الدعم واأراكم في كان 
2025 واأتمنى اأن تكون في الجزائر"

 
خلفت صافرات االستهجان التي طالت 
رابح ماجر، خالل المباراة التي جمعت 
منتخب المحليين بمنتخب إثيوبيا ضمن 
الجولة الثانية من دور المجموعات في 
الشان، ردود أفعال كثيرة عبرت عن 

استيائها مما حدث له.
ونشر ماجر بدوره، تدوينة من خالل 

صفحته على "إنستغرام" جاء فيها: 
"أعزائي الجزائريين، أصدقائي 
األعزاء حول العالم، لقد تأثرت 

وتشرفت كثيراً بالتعاطف الذي أظهرتموه لي، أريد أن أشكركم واحداً تلو اآلخر 
على التكريم الرائع الذي قدمتموه لي«.

وأضاف: "إلى كافة أحبتي من كل الواليات في الخارج، أنتم من دعمتموني 
طوال مسيرتي الكروية، اليوم أحييكم ألعبر لكم عن مدى امتناني ألنه بفضلكم 
أيضاً كانت مسيرتي متميزة، أشكر أيضاً االتحاد الجزائري واللجنة األولمبية 
ووزارة الرياضة على لطفكم، اكتشفت أيضا ربما متأخرا بعض الشيء، هذا 

العالم الخاص بمواقع التواصل االجتماعي، لقد وصلتني رسائل كثيرة من 
طرفكم وقد أدفأت قلبي، كما أنني أكتشف كل مواهب الجزائريين من خالل 

الصفحات المختلفة التي تمكنت من تصفحها وهذا ما يجعلني فخوراً«.
واختتم: "أخيراً بالنسبة لي لم يتغير شيء سوى شعري األبيض، بقيت 

مصطفى، ابن حسين داي، الذي يحب بلده أكثر من أي شيء آخر، ومخلص 
لمبادئه منذ يومه األول، ما زلت الداعم األول لمنتخب الخضر ولكرة القدم 
الجزائرية، أتمنى األفضل للفريق في الشان، وأراكم في كأس أفريقيا عام 

2025 التي أتمنى أن تكون في الجزائر".
ق.ر

بوداوي ير�صم بقائه مع ني�س الفرن�صي وي�صرح

"�شعيد بالتجديد وتوفر الظروف 
ي�شجعني على تقديم المزيد"

 
قال الدولي الجزائري هشام بوداوي 

أمس انه مرتاح للغية مع فريقه، وهو 
السبب الذي شجعه على تجديد عقده 

مع ناديه نيس الفرنسي.
ونشر إدارة نيس، تصريح بوداوي، 
قال من خالله: "أنا جد سعيد بتجديد 

عقدي مع نيس، سأعمل كل ما 
باستطاعتي من أجل اسعاد جماهيرنا، 

أعيش أفضل اللحظات مع جماهير 
نيس، منذ البداية، سواء في الملعب، 

خالل تجولي في المدينة، وفي كل 
مكان".

وأضاف خريج مدرسة بارادو: "أقدم دائما أفضل ما لدي في الملعب دون غش، 
أركض لمدة 90 دقيقة، وهذا ما تحبه الجماهير".

وأضاف بوداوي: "عند التحاقي بالفريق في 2019، كان يتوجب علي اثبات 
قدراتي، وحاليا تغير الوضع، أشعر أنني العب مهم في الفريق، وأنني في 

بيتي، لقد اكتسبت ثقة كبيرة، وأشعر بذلك خالل التدريبات والمباريات التي 
أخوضها، ويمكنني تقديم األفضل مستقبال مع نيس لتوفر كل الظروف لذا 

فضلت البقاء".
وقال المدير الرياضي لنادي نيس فلوران جيسولفي على الموقع الرسمي 

للنادي: "بوداوي أصبح ركيزة أساسية في صفوف الفريق، فهو يجسد بشكل 
مثالي هوية اللعبة التي نريد فرضها في نيس خالل السنوات المقبلة".

ق.ر

وافته المنية اأثناء تاأدية مهامه في وهران

 لجنة تنظيم ال�شان تعزي في وفاة 
نائب رئي�س االتحاد الموريتاني

 
قدمت لجنة تنظيم الشان التي يترأسها 

رشيد اوكالي تعازيها الخالصة إلى 
االتحاد الموريتاني في وفاة اباب امغار 

دينغ.
كما قامت لجنة تنظيم الشان بمواساة 

المسؤولين عن الكرة الموريتانية 
في وفاة أحد أعمدة كرة القدم في 
الفترة الحالية التي تشهد مشاركة 

منتخب "المرابطون" في كأس إفريقيا 
للمحليين.

وأعلن االتحاد الموريتاني لكرة القدم، 
صبيحة أمس، عن وفاة نائب رئيسه اباب آمجار ديينغ، خالل تواجده رفقة 
منتخب بالده المشارك في نهائيات أمم أفريقيا للمحليين، المقامة بالجزائر.

وقال االتحاد الموريتاني في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تنعى 
االتحادية الموريتانية نائب رئيسها، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم، الذي 
وافته المنية هذه الليلة، بينما كان يؤدي مهمة وطنية نبيلة في خدمة المنتخب 

الوطني، كأحد أعضاء الوفد المرافق للمنتخب المحلي المشارك في بطولة 
أفريقيا للمحليين بالجزائر، يشهد للفقيد بااللتزام واالنضباط في العمل، وبصدقه 
وتفانيه في خدمة كرة القدم الوطنية، وبكرم أخالقه وحسن عالقته مع الناس«.
وكشفت مصادر إعالمية، أن الفقيد عانى مضاعفات صحية مفاجئة، استدعت 
نقله إلى مستشفى وهران، حيث لفظ أنفاسه األخيرة، وييتم نقله في الساعات 

القليلة المقبلة إلى موريتانيا.
ق.ر

اأمير.ل

يلتقي المنتخب الوطني لالعبين 
المحليين يوم غد بنظيره 
اإلفواري بملعب نيلسون 

مانديال ببراقي، في إطار ربع 
نهائي كأس إفريقيا لالعبين 
المحليين، وهو مصر على 

افتكاك تأشيرة التأهل لنصف 
النهائي في بحثه عن التتويج 

باللقب القاري.
ويدرك رفقاء الحارس أليكسيس 
قندوز أن المهمة لن تكون سهلة 
امام منتخب كوت ديفوار، الذي 
اظهر قوته في الدور األول من 
المنافسة، لكنهم عازمون على 

رفع التحدي أمام أي خصم 
كان، مثلما صرح به المدرب 

مجيد بوقرة في ندوته الصحفية 
األخيرة.

وسيستفيد الطاقم الفني للخضر 
من عودة مدافعه وقائد الفريق 

أيوب عبد الالوي، الذي 
استأنف التدريبات الجماعية 
أول أمس، بمناسبة الحصة 

التدريبية التي جرت أول أمس 
بالمركز الفني لسيدي موسى، 
بعد اإلصابة التي تعرض لها 

على مستوى القدم.
وصرح المكلف باإلعالم لدى 

االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

صالح باي عبود أن "قائد 
المنتخب الوطني أيوب عبد 
الالوي استأنف التدريب مع 

المجموعة بينما خضع الالعبان 
شعيب دبيح وحسين دهيري 

لعمل خاص تحت إشراف 
المحضر البدني«.

وأضاف المكلف باإلعالم قائال: 
"التحضير لمقابلة كوت ديفوار 

يجري في ظروف جيدة خاصة 
من الجانب الذهني. الالعبون 

واعون بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقهم ويعرفون جيدا أن التعثر 

غير مسموح في هذا اللقاء. 
الطاقم الفني عاين منتخب كوت 
ديفوار خالل لقائه االخير أمام 

أوغندا ليبدأ بعدها التحضير 
التكتيكي«.

وأضاف: "الالعبون يحضرون 
المقابلة تحت ضغط إيجابي 
والطاقم الفني يحسن تسيير 

مثل هذه المباريات المهمة من 
خالل الحديث مع الالعبين. 
تجربة بعض الالعبين مع 

أنديتهم ومشاركتهم في مختلف 
البطوالت القارية ستساعد كثيرا 

المجموعة".

ستسعى منتخبات النيجر وموريتانيا 
ومدغشقر الي تحقيق المفاجأة 

ومواصلة المغامرة القارية بمناسبة 
اجراء لقاءات الدور ربع النهائي 

للنسخة السابعة لبطولة إفريقيا 
لألمم غدا وبعد غد.

ففي أول مشاركة له في هذه 
المنافسة االفريقية، حقق منتخب 
مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل 
بانتزاعه صدارة مجموعته بعد 

فوزه العريض على السودان يوم 
االثنين الماضي، في الدور ربع 

النهائي منتخب الموزمبيق في لقاء 
محلي عن منطقة كوسافا الذي يبدو متكافئا 

ومفتوحا على كل االحتماالت.
وسيكون المنتخب الملغاشي مرشحا نسبيا 
للظفر بتأشيرة التأهل، كون االحصائيات 
تبدو في صالحه خاصة وأنه لم يتلق أي 
هزيمة منذ انطالق الدورة، أما منتخب 

الموزمبيق فهو راغب في مواصلة مغامرته 
رغم صعوبة المهمة.

أما منتخبا موريتانيا والنيجر فقد 
ضربا بقوة خالل هذه المنافسة 

بإقصائهما على التوالي منتخبين 
غنيين عن التعريف على الصعيد 
القاري وهما: مالي والكاميرون.
وفي الدور ربع النهائي، سيرفع 
منتخبا كل من موريتانيا والنيجر 
التحدي أمام على التوالي السنغال 

وغانا، وهما مرشحان قويان 
للتتويج باللقب، وعلى "المرابطون" 

و "أسود تيرانغا" االستثمار في 
إمكانياتهم لتجاوز هذه العقبة.

ورغم أن السنغال وغانا سيستفيدان 
من أفضلية التكهنات، إال أن العبي 

موريتانيا والنيجر تحذوهم إرادة فوالذية 
لتفنيد التكهنات وتحقيق معجزة أخرى 

ببلوغهم المربع الذهبي.
ق.ر/واج

عودة عبد الالوي للتدريبات الجماعية تريح بوقرة

الدور ربع النهائي من بطولة اإفريقيا للمحليين-2022:

رئي�س الكاف يجدد اإعجابه بالتنظيم المحكم لل�صان

 منتخب المحليين ي�شعى للإطاحة
 باالإيفواريين للتاأهل لن�شف نهائي ال�شان

النيجر موريتانيا ومدغ�شقر في رحلة البحث عن اإنجاز تاريخي

 "الطبعة ال�شابعة هي االأف�شل
في تاريخ الم�شابقة"

البرنامج الكامل للأدوار 
النهائية في ال�شان

ربع النهائي:

الجمعة 27 جانفي:
اللقاء رقم 25: ملعب نيلسون مانديال: 

الجزائر - كوت ديفوار )00: 17(
اللقاء رقم 26: ملعب 19 ماي بعنابة: 

السنغال - موريتانيا )00: 20(
السبت 28 جانفي:

اللقاء رقم 27: ملعب الشهيد حمالوي: 
مدغشقر - موزمبيق )00: 17(

اللقاء رقم 28: ملعب ميلود هدفي: النيجر 
- غانا )00: 20(

ن�صف النهائي:

الثالثاء 31 جانفي:
ملعب ميلود هدفي: الفائز من لقاء 25 مع 

الفائز من لقاء 28 )00: 17(
ملعب نيلسون مانديال: الفائز من لقاء 26 

مع الفائز من لقاء 27 )00: 20(
المباراة الترتيبية:

الجمعة 3 فيفري:
ملعب 19 ماي 1956: الساعة الثامنة 

مساء )00ر20(
السبت 4 فيفري:

ملعب "نيلسون مانديال": اللقاء النهائي 
.)20 :00(
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 ق.ر

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال أمس، 
مشاركته في كأس العالم لكرة اليد التي احتضنتها 

بولندا والسويد في المركز قبل األخير.
وحقق منتخب كرة اليد أول انتصار له في مونديال 

2023 على حساب نظيره االوروغوياني بنتيجة 
)34-33(، أمس لحساب المباراة الترتيبية لنيل 

المركز 31 في منافسة كأس الرئيس وهي مباريات 

ترتيبية من 25- إلى 32 في بطولة العالم 2023 
الجارية ببولونيا والسويد.

هذا الفوز جاء في الدقيقة األخيرة للمباراة بواسطة 
الالعب ريان بعد أن كان الفريقان على شك االفتراق 

على نتيجة التعادل )33-.)33
وتحقق االنتصار األول للسباعي الجزائري في سبع 
مباريات خالل مشاركته ال16 في مونديال 2023 

حيث انهزم في مبارياته الست األولى على النحو 
التالي: صربيا )36-27(، قطر )24-29(، ألمانيا 

)21-37( في دور المجموعات ثم مقدونيا )25-
40(، المغرب )27-28( وتونس )25-30( في كأس 

الرئيس.
وبعد هذه النتيجة ينهي أشبال المدرب الوطني رابح 
غربي المنافسة في المركز ال 31 وما قبل األخير.

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش عن 
ربط أزيد من 5369 مسكن بالكهرباء و4528 

مسكن بشبكة الغاز الطبيعي، خالل سنة 2022، 
والتي تدخل في إطار جهودها المتواصلة لتجسيد 

برامجها وعملياتها الموجهة لزبائنها. 
وقالت ذات المصالح في بيان لها استلمت جريدة 

الرائد نسخة منه، "تطبيقا للبرامج المسطرة، 
قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش 
منذ بداية عام 2022، بتزويد أزيد من 5369 

مسكن بالكهرباء ما يرفع عدد الزبائن العاديين إلى 
143499زبون، وزودت أزيد من 4528 مسكن 

بالغاز الطبيعي، مما يرفع عدد الزبائن العاديين إلى 
103377زبون نهاية سنة .2022

وشملت عمليات الربط بشبكتي الكهرباء والغاز 
مساكن من مختلف الصيغ، على غرار سكنات 

البيع باإليجار )برنامج عدل( والترقوي العمومي، 
يضيف بيان مديرية توزيع الكهرباء والغاز 

الحراش. 
وأشارت، بأن عمليات ربط المساكن واألحياء 

بالكهرباء والغاز، بفضل شبكة التوزيع الرئيسية 
والتوصيالت المتفرعة عنها والتي تسمح بإيصالهما 

إلى العمارات وحتى المنازل والبنايات الفردية، 

مشددة على أن فرقها التقنية حريصة على التأكد 
من مطابقة كل التجهيزات المخصصة لتوزيع الغاز 
الطبيعي "خاصة األغمدة التقنية والقنوات الصاعدة 

في البنايات" لمقاييس السالمة واألمان المعمول 
بها، وهذا قبل أن يتم وضع أية منشأة حيز الخدمة. 

وجددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش 
تأكيدها لزبائنها عن وضع كافة وكاالتها التجارية 

ال 05 تحت تصرفهم، من خالل رقم مركز 
االتصاالت 3303 الذي يستقبل مكالماتهم طوال 

أيام األسبوع وعلى مدار ال 24 ساعة.
ف. م

تمكن عناصر األمن الحضري الثالث بأمن والية 
توقرت بحر هذا األسبوع من توقيف شخصين في 

العقد الثاني والثالث من العمر، مقيمان في إقليم 
االختصاص محلي أوامر قضائية.

وحسب بيان لمصالح أمن والية تقرت تلقت "الرائد" 
مسخة منه فإن حيثيات القضية األولى تعود إلى 

الدوريات المستمرة والمداهمات لعناصر مصالحنا 
لمختلف النقاط المشبوهة، حيث لفت انتباههم شخص 
مشبوه عند توقيفه وتنقيطه تبين أنه في صورة قرار 

جزائي للحبس طبيعته )حضوري غير وجاهي(، عن 
جنحة النصب )مدان بعقوبة شهرين حبس نافذ(.

من جهة ثانية مواصلة للمجهودات الميدانية المبذولة، 
وعلى إثر ورود معلومات مؤكدة إلى مصالحنا 

تفيد بأن شخص مشتبه فيه محل أمر بالقبض 
عن جنحة خيانة األمانة )مدان بسنتين حبس نافذ 
وغرامة 100.00دج( بصدد الهروب إلى إحدى 

واليات أقصى الجنوب، حيث تم وضع نقطة مراقبة 
لعناصرنا بالزي الرسمي والمدني، وبعد توقيف 

الحافلة التي كانت تقل المشتبه فيه وبعد تنقيطه 
والتأكد من هويته تم توقيفه واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة. 
وبعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية تم إنجاز 

ملفين جزائيين ضد المشتبه فيهما، قدما بموجبهما 
أمام وكيل الجمهورية، حيث استفاد المشتبه فيه األول 

من إفراج، في حين صدر في حق المشتبه فيه أمر 
بالتحويل إلى الجهة الطالبة. 

اإ. �س

لقي 10 أشخاص حتفهم، وُجرح 117 آخرون في 
107 حادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن 

خالل الـ24 ساعة األخيرة.
وجاء في حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية 
أمس، أّن أثقل حصيلة سجلت بوالية المنيعة بوفاة 

5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة 
على إثر وقوع حادثي مرور

 .وسّجلت الحماية المدنية خالل نفس الفترة، وفاة 
05 أشخاص اختناقا بغاز أحادي الكربون من 

بينهم شخصين من عائلة واحدة بقرية جرادة بلدية 

صبرة )والية تلمسان( وشخص آخر )40 سنة( 
لقي حتفه جراء استنشاقه لنفس الغاز المنبعث من 
موقد تقليدي بالمسكن العائلي ببلدية مشرية )والية 

النعامة .)وتسبّب انبعاث غاز أحادي الكربون 
من مدفأة بمسكن عائلي بعين البيضاء بوالية أم 
البواقي في وفاة امرأة تبلغ من العمر 51 سنة، 
في الوقت الذي توفي فيه شيخ يبلغ من العمر 

74 سنة جراء اختناقه بنفس الغاز المنبعث من 
مدفأة بالمسكن العائلي بدوار الجويدة بلدية عين 

ولمان بسطيف .وتدخلت المصالح كذلك من أجل 

إسعاف 52 شخصاً يعانون من بداية اختناق جراء 
استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث 

من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل 
منازلهم، عبر عدة واليات من الوطن، تم التكفل 
بهم .وتدخل أفراد الحماية المدنية لوالية سعيدة، 
من جهة أخرى، إثر انفجار قارورة غاز متبوع 

بحريق بمسكن قديم بمزرعة زيريو بلدية سعيدة، 
مما خلف إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة 

الثانية.
ر. ن

يف ختام م�شاركتهم يف بطولة العامل 2023 لكرة اليد للرجال

اخل�ضر يحققون الفوز الوحيد ويتفادون املركز الأخري

  وفق معايري �شارمة 

مت و�شعها لعملية االنتقاء 

 اقرتاح 4 مواقع طبيعية
 لت�ضنيفها كمواقع �ضياحية مبيلة

اقترحت مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية 
بوالية ميلة 4 مواقع طبيعية لتصنيفها كمواقع سياحية, 
حسب ما علم أمس، من مدير القطاع, البشير حريزي.

وأوضح ذات المسؤول, لوكالة األنباء الجزائرية, 
بأنه تم انتقاء هذه المواقع القتراحها للتصنيف كمواقع 
سياحية بعد مراسلة المجالس الشعبية البلدية بالوالية 
لتقديم مقترحاتهم بخصوص المناطق المراد إدراجها 

في قائمة المواقع الطبيعية والسياحية للوالية مع األخذ 
بعين االعتبار الشروط الواجب توفرها, أهمها المناظر 

الطبيعية كالغابات والجبال والشالالت التي تؤهلها لتكون 
وجهة سياحية مستقطبة للزوار, إضافة إلى سهولة 

الوصول إليها و إمكانية إيصال الشبكات لها خصوصا 
شبكتي الماء و الكهرباء.

وتتمثل المواقع المقترحة, يضيف ذات المسؤول, 
في "فج فدولس" ببلدية تسدان حدادة وغابة "تادرار" 

بالقرارم قوقة و موقع طبيعي مطل على سد بني هارون 
ببلدية حمالة إلى جانب غابة "قروز" بوادي العثمانية.
وأفاد حريزي أن مصالح مديرية السياحة والصناعة 

التقليدية في طور إعداد الدراسة الخاصة بعملية تصنيف 
هذه المواقع األربع و التي ترتكز -حسبه- على الطبيعة 
القانونية لألرضية لتحديد لمن تعود ملكيتها, حيث يمكن 

تصنيفها كمواقع طبيعية سياحية إن كانت ملكا خاصا 
للدولة, أما إن كانت تابعة لألمالك الغابية فسيتم في 

هذه الحالة اقتراح تجسيد مشاريع ترفيه واستجمام على 
مستواها.

وأشار المدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية إلى 
أن مصالح قطاعه تنتظر أيضا تصنيف 4 مواقع أخرى 

بالوالية تابعة لألمالك الخاصة للدولة كمناطق توسع 
سياحي وذلك بعدما تم انتقاؤها في وقت سابق ومعاينتها 

من قبل لجنة مشتركة من مختلف القطاعات.
ق. و

ح�شب توقعات ديون االأر�شاد اجلوية

 ثلوج وموجة
 برد يف 24 والية

توقع الديوان الوطني لألرصاد الجوية، أمس، تساقط 
ثلوج في 24 والية، مع تسجيله موجة برد ستشمل 18 

والية أخرى إلى غاية اليوم الخميس.  
وفي نشرية خاصة تمتّد صالحيها إلى غاية مساء هذا 
األحد، أصدرت مصالح الديوان المذكور، تنبيهاً من 
المستوى األول باللون األصفر خاص بتساقط الثلوج 

على الواليات التالية: عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، 
األغواط، تيارت، سعيدة، تلمسان، النعامة، سيدي 

بلعباس، البيض، الجلفة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، 
البليدة وقسنطينة.

وأفيد أنّه يُتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات التي 
يفوق علوها 800 إلى 900 متر، كما سيتراوح ُسمك 
الثلوج بين 10 و15 سنتيمتراً، على أن يستمر تساقط 

الثلوج إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم األربعاء 
بواليات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، 

ميلة، برج بوعريريج والبويرة.
في سياق متصل، أعلن الديوان عن استمرار موجة 
البرد إلى غاية هذا الخميس بواليات: تبسة، خنشلة، 

باتنة، ام البواقي، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، 
البويرة، تيزي وزو، الجلفة، تيارت، سعيدة، األغواط، 

غرداية، المنيعة، البيض، النعامة وبشار.
ع. ط

م�شالح " �شونلغاز" احلرا�س تك�شف:

ربط اأزيد من 9 اآلف م�ضكن ب�ضبكتي الكهرباء والغاز

تقرت

توقيف �ضخ�ضني حملي اأوامر ق�ضائية

والية املنيعة ت�شجل اأثقل ح�شيلة

10 قنلى و117 جريح يف حوادث مرور خالل يوم واحد

اإ�شـهـــار
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مؤتمره  االتحاد  يعقد  أن  ويرتقب 
الخميس  اليوم  صباح  العادي 
ليتم  بزرالدة،  البناء  عمال  بتعاضدية 
له  جديد  رئيس  اختيار  أشغاله  ضمن 
أو تجديد عهدة رئيسه الحالي يوسف 
سنة  منذ  االتحاد  يترأس  الذي  شقرة 
عبد  الكاتب  استقالة  عقب   2008
الدعوة  هذه  وتعني  غرمول،  العزيز 
قد  تكون  الحالية  االتحاد  إدارة  أن 
الداخلية  من  رخصة  على  حصلت 
لعقد أشغال هذا المؤتمر الذي يرفض 
الثقافة  على  المحسوبين  من  الكثير 
الظروف  بهذه  انعقاده  الجزائر  في 
هؤالء  من  عدد  وأبدى  والمعطيات، 
خاصة  فايسبوكية  منشورات  عبر 
االتحاد  في  السابقين  األعضاء  من 
هذا  انعقاد  رفضهم  منه  والمنسحبين 
القادمة  األصداء  وأن  خاصة  اللقاء، 
رئيس  عزم  تؤكد  المؤتمرين  من 
الترشح  شقرة  يوسف  الحالي  االتحاد 

لتجديد الثقة فيه لعهدة جديدة.
والشاعر  الناقد  كتب  السياق  وفي 
وغليسي  يوسف  االتحاد  وعضو 
تساءل قائال: في معظم الدول العربية 
حقيقي  ككاتب  بالكاتب  يعترف  ال 
الكتاب  اتحاد  في  كان عضوا  إذا  إال 
الكتاب  بلده، إال في الجزائر جّل  في 
اتحاد  خارج  يوجدون  الحقيقيين 

أنه  يقول  وأضاف  لماذا؟!،  الكتاب! 
السؤال  هذا  اإلجابة عن  نحاول  حين 
بالدنا  في  الكتاب  اتحاد  أن  ندرك 
ثالثين  من  أكثر  منذ  وهمي"  "اتحاد 
هذا  تأسيس  لحيثيات  عاما!.وبالعودة 
قرابة  بعد  تأسس  أنه  نجد  الصرح 
طرح  حين  االستقالل  على  سنة 
فكرة  والكتّاب  المثقفين  من  مجموعة 
الجزائر  كتاب  تجمع  منظمة  تأسيس 
واللغوية  الفكرية  توجهاتهم  بمختلف 
صفحات  على  الفكرة  تلك  وطرحت 
من  لتترجم  آنذاك،  المجاهد  جريدة 
أكتوبر من عام  إلى تجسيد في  فكرة 
معمري،  مولود  بادر  حين   1963
مالك حّداد، كاتب ياسين، جان سيناك، 
عبد هللا شريّط، فضيلة مرابط، قّدور 
مفدي  فليسي،  العادي  محمصاجي، 
خليفة، محمد  آل  العيد  زكريا، محمد 
الميلي، وأحمد طالب اإلبراهيمي إلى 
تأسيس اتحاد الكتاب الجزائريين التي 
تعتبر أقدم جمعية وطنية في الجزائر.

ويعد االتحاد في نظامه "جمعية" ومن 
فهو مؤّسسة  والتأسيس  التاريخ  حيث 
هيئة  واالتحاد  عمومية،  منفعة  ذات 
عدد  ويفوق  والية،   50 في  مهيكل 
األعضاء به خمسة آالف عضو، وهو 
آخر إحصاء تم تقديمه التحاد الكتّاب 

العرب بالوثائق. 

البارز  الثقافي  الناشط  بدوره  وكتب 
موقفه  مزغيش  العالي  عبد  والشاعر 
صفحته  عبر  بيان  في  االتحاد  من 
الرسمية على موقع فايسبوك للتواصل 
أن قرار  إلى  أشار  حيث  االجتماعي 
الوطنية  الجمعية  لهذه  الهيبة  اعادة 
وهي  المختصة  الجهة  بيد  العريقة 
المحلية،  والجماعات  الداخلية  وزارة 
فإن منحت هذه الهيئة رخصة إدارية 
لتنظيم المؤتمر فهو لن يمانع انعقاده، 
ببيان  يكون  ال  التغيير  أن  مشيرا 
فايسبوكية  بمنشورات  وال  ممضي، 
أو تعليقات عاطفية ممن كانوا أعضاء 
في االتحاد أو الزالوا فيه، مؤكدا أن 
انعقاده  منع  حاولوا  ولو  حتى  هؤالء 
إلى  كما دعت  اليوم  احتجاجية  بوقفة 
التصرف  فهذا  األصوات  بعض  ذلك 
أن  مؤكدا  نفعا،  حسبه  يجدي  لن 
إدارة  أنفسهم  المؤتمرين  بيد  القرار 
على  القادرون  فهم  الوطني  المكتب 
إنجاح مخطط "التأبيد" أو "البقاء" كما 

وصف.
إلى  االستنتاج  هذا  مزغيش  وأوعز 
حراك مماثل عاشه االتحاد قبل فترة 
وخرج حينها رئيسه لمنتقديه متسائال 
الصرح  لهذا  الحقيقي  االنتماء  عن 
ودفع  اإلدارية  بالوثائق  الثقافي 
االشتراكات والحصول على بطاقات 

يمتلكها  ال  التي  وهي  االنخراط 
عادل  والكاتب  الشاعر  منتقديه.أما 
االتحاد  من  موقفه  بأن  فقال  صياد 
ضرورة  وهو  سنوات،  منذ  واضح 
ألنه  كاتب،  شقرة  أن  من  التثبت 
عالقة  وال  صفة،  منتحل  باعتقادي 
يقول في احدى  بالكتابة، وأضاف  له 
منشورا  تخص  تغريدة  على  الردود 
فايسبوكيا حول المؤتمر المزمع عقده 
فضيحة  يحدث  ما  أن  الخميس  اليوم 

وإساءة للجزائر وكتابها.
يوم  سبقت  التي  هذه  الفعل  ردود 
انعقاد أشغال المؤتمر العادي لالتحاد 
ارتبطت  فلطالما  اليوم  وليدة  تكن  لم 
بيته  في  حاد  انقسام  إلى  وأفضت  به 
الروائي  انتخاب  مع  خاصة  الداخلي 
في  له  كرئيس  غرمول  العزيز  عبد 
االنقسامات  هذه  ووصلت   ،2005
المحاكم،  أروقة  إلى  والصراعات 
دورة  في  األخير  باستقالة  وانتهت 
سنة  الوطني  لمجلسه  استثنائية 
شقرة  يوسف  وانتخاب   ،2008
 2009 في  له  رئيساً  انتقالية  لمرحلة 
حسب  مغمورا  شاعرا  حينها  وكان 
الفترة  تلك  ومنذ  الكثيرين  وصف 
الثقافي  المشهد  عن  مغيب  واالتحاد 

واألدبي في الجزائر.
حياة �سرتاح

المركز  من  المختصين  من  فريق  حل 
الوطني للبحث في علم اآلثار بوالية خنشلة 
اكتشف  أثري  موقع  حول  خبرة  إلجراء 
مؤخرا ببلدية بابار، حسبما استفيد يوم أمس 

األربعاء من مدير الثقافة والفنون.
و في تصريح لوأج, أوضح محمد العلواني 
أنه تبعا لتوصيات وزيرة القطاع, صورية 

من  المختصين  من  فريق  تنقل  مولوجي، 
اآلثار  علم  في  للبحث  الوطني  المركز 
بمعية مختصين من مديرية الثقافة والفنون 
والمتحف العمومي الوطني اإلخوة الشهداء 
خنشلة،  بوالية  األثرية  والدائرة  بولعزيز 
األثري  الموقع  إلى  الثالثاء  أول  أمس 
للتحقيق  بابار  سد  بمحيط  حديثا  المكتشف 

الواجب  اإلجراءات  بشأن  خبرة  وإجراء 
اتخاذها بالموقع.

العمل  فريق  أن  المسؤول  ذات  أضاف  و 
المكتشف  األثري  الموقع  إلى  تنقل  الذي 
عمله  إنهاء  فور  سيعد  بابار  ببلدية  حديثا 
الثقافة  وزارة  إلى  يرفع  مفصال  تقريرا 
والفنون يتم على إثره اتخاذ قرار باستخراج 

أو حفظ الفسيفساء التي عثر عليها بالموقع 
تصرف  تحت  وضعها  لحفظها  ذلك  و 
مختصين في علم اآلثار من أجل دراستها.

اإلقليمية  الفرقة  أن  المتحدث  ذات  ذكر  و 
نهاية  أبلغت  بابار  ببلدية  الوطني  للدرك 
والفنون  الثقافة  مديرية  المنصرم  نوفمبر 
حفر  وجود  بخصوص  خنشلة  لوالية 

عشوائي بموقع أثري اكتشف على ضفاف 
سد بابار حيث تمت معاينة وجود فسيفساء 
العشوائي  الحفر  جراء  للتخريب  تعرضت 
على  منها  أجزاء  ظهور  بعد  طالها  الذي 
المياه  منسوب  تراجع  إثر  األرض  سطح 

بالسد.
حياة �سرتاح
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�سبق لها واأن ا�ستفادة من الدعم املادي 

واملرافقة يف اجناز امل�ساريع

مولوجي ت�شرع يف تقييم 
اجلمعيات الّثقافية والفنية 

النا�شطة يف اجلزائر
ُصورية  إشراف  َتحت  والفنون  الثقافة  وزارة  تُنظم 
الدولة  استراتيجية  إطار  في  الخميس  اليوم  ُمولوجي، 
والمحلي  الوطني  الطابع  ذات  الجمعيات  ومرافقة  لدعم 
للجمعيات  تقييمًيا  لقاًء  وفنية،  ثقافية  لمشاريع  الحاملة 
الثّقافية والفنية الُمستفيدة من الّدعم المادي والُمرافقة في 
إنجاز المشاريع، وهذا تشجيًعا وتقديًرا لمختلف مبادراتها 
في  وفنية  ثقافية  مشاهد  صنعت  التي  والقيمة،  الهادفة 

مختلف مناطق الوطن.
ووفق وزارة الثقافة والفنون سيعرف اللقاء توقيع إتفاقية 
الوطني  والمرصد  والفنون  الثقافة  وزارة  بين  إطار 
للمجتمع المدني، وهذا تطبيًقا لتعليمات رئيس الجمهورية 
َعبد المجيد َتبون الذي دعا مختلف مؤسسات الدولة إلى 

التّعاون وإيجاد صيغة تحاورية مع المرصد.
حياة �سرتاح

يعد اأبرز خمرجات دورة تكوينية 

حول "ت�سبيك املكتبات الرئي�سية 

للمطالعة العمومية"

"فيناك اأوباك" 
تطبيق اإلكرتوين خلدمة 

املكتبية يف اجلزائر

الوطنية  التكوينية  الّدورة  أشغال  في  المشاركون  خلص 
للمطالعة  الرئيسية  المكتبات  "تشبيك  حول  الثانية 
في  للمكتبيين  الكتروني  تطبيق  اعتماد  إلى  العمومية"، 
ِمن  أن  والفنون  الثقافة  لوزارة  بيان  الجزائر.وأوضح 
الثانية  الوطنية  التكوينية  الّدورة  ُمخرجات  أهم  بين 
العمومية"،  للمطالعة  الرئيسية  المكتبات  "تشبيك  حول 
العمومية  للمطالعة  الرئيسية  المكتبة  احتضنتها  التي 
بوالية أدرار برعايٍة من وزيرة الثقافة والفنون ُصورية 
الفيناك  بنظام  أوباك"  "فيناك  تطبيق  إطالق  ُمولوجي، 
للخدمة  إلكتروني  تطبيق  أول  وهو   ،android/ios
المكتبية عبر الوطن في المكتبات الجزائرية، بحيث يُوفر 
عدة خدمات عن بعد أهّمها البحث في الفهارس، حجز 

الكتب، فتح حسابات للمؤلفين.
حياة �سرتاح
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مل يعد يذكر اإال ب�سراعاته الداخلية

احتاد الكّتاب اجلزائريني 
يعود اإىل الواجهة اليوم

اأعاد اإعالن ودعوات انعقاد اأ�سغال املوؤمتر العا�سر العادي الحتاد الكّتاب اجلزائريني هذه الهيئة الثقافية اإىل الواجهة، لت�سلط ال�سوء 

على �سراعات داخلية وجتاذبات دائما ما كانت متيز احلديث عنه اإذ اأنه كهيئة ثقافية مل ي�سجل منذ اأكرث من 16 �سنة ح�سوره يف 

امل�سهد الثقايف واالأدبي وطنيا اأو دوليا حتى يف تلك املواعيد الثقافية الكربى التي احت�سنتها اجلزائر ملرات عّدة على غرار عوا�سم 

الثقافة العربية واالإ�سالمية.

مب�ساركة فريق من املخت�سني

نحو اإجراء خربة حول املوقع الأثري املكت�شف ببلدية بابار بخن�شلة



 www.elraed.dz
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مايل: 

اللجنة التوجيهية
 لال�ستفتاء واالنتخابات تبداأ عملها

االثنين  منذ  مالي  في  العامة  واالنتخابات  لالستفتاء  التوجيهية  اللجنة  بدأت 
الماضي للنجاح في مهمتها، خالل مراسم افتتاح أعمالها بمقر السلطة المستقلة 
اعالم  وسائل  الثالثاء  يوم  أفادت  ما  حسب  باماكو،  في  االنتخابات  إلدارة 

محلية.
لمختلف  تنظيم جيد  أجل  التحضيرات من  إطار  في  اللجنة  هذه  لقاء  ويدخل 
االستحقاقات االنتخابية، حسب وكالة األنباء المالية. وتساهم اللجنة التوجيهية 
أيضا في تصميم و مراقبة و تنفيذ عمليات التكوين لفائدة السلطات االدارية و 

موظفي االنتخابات حسب ما أوضحت الوكالة.
وقال عبدوالالي مايغا وزير االدارة االقليمية والالمركزية "هدفنا من تشكيل 
الوزارية  لتنسيق أعمال االدارات  التوجيهية هو أن تكون اطارا  اللجنة  هذه 

المعنية باالنتخابات والشركاء الفنيين والماليين.«
وفي حديثه الى مديري اللجنة، قال مايغا أن هذا االجتماع يرسى"أسس شراكة 
نزيهة  انتخابات  تنظيم  تحقيق  أجل  من  والكفاءات  الجهود  وتظافر  صريحة 

وذات مصداقية وشفافة.«

الأمم املتحدة

حملة لالحتفال بالذكرى 
ال�سنوية حلفظ ال�سالم

بالذكرى  لالحتفال  حملة  المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  عمليات  ادارة  أطلقت 
السنوية األ 75 لعمليات حفظ السالم.

وتحت شعار"السالم يبدأ معي"، تهدف الحملة الى شرح مشاكل المجتمعات 
حركة  الى  والدعوة  السالم،  حفظ  وتأثير  قيمة  واظهار  النزاع،  مناطق  في 
جماعية عالمية لصالح السالم حسب ما ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 

االمين العام لألمم المتحدة.
وأشار مسؤول االمم المتحدة الى أن أول انتشار لبعثة حفظ السالم حدث عام 
1948 في الشرق االوسط. ومنذ ذلك الحين، تم نشر جنود حفظ السالم من 
125 دولة في 72 عملية حول العالم، أكثر من 4100 منهم فقدوا حياتهم تحت 

راية االمم المتحدة.
من  واالستلهام  تضحياتهم  لتذكر  فرصة  تتيح  "الحملة  دوجاريك  وأضاف 

ارثهم.«

رئي�س الوزراء العراقي ي�صرح

" ال نحتاج اإىل قوات 
اأجنبية قتالية بل ا�ست�سارية"

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بالده بحاجة لمراجعة 
العالقة مع التحالف الدولي، في ظل عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية 
بل استشارية، وجاء تصريح السوداني في مقال نشرته الصحافة الفرنسية قبل 

يوم من بدء زيارته إلى باريس. المقررو اليوم الخميس.
الفرنسية  "لوموند"  أمس، صحيفة  نشرته،  له  مقال  في  السوداني،  وأضاف 
ووكالة األنباء العراقية الرسمية، أن "الحاجة ستبقى دائمة إلى مراجعة العالقة 
مع التحالف الدولي، ورسم خارطة التعاون المستقبلي، في ظل التطور الدائم 

في القدرات القتالية للقوات العراقية.«
وذكر المسؤول العراقي أن بالده بحاجة إلى قوات أجنبية استشارية لسد حاجة 

القوات العراقية من التدريب والتجهيز.
وبمناسبة زيارته لفرنسا غدا الخميس، قال رئيس وزراء العراق إن زيارته 
"بادرة خير تهدف إلى وضع األسس الصحيحة لشراكة مستدامة مع فرنسا"، 
وأضاف أن العراق يرغب في ترسيخ التعاون العسكري واألمني مع فرنسا.

من جهة أخرى، شدد السوداني على اعتزام حكومته أن "تكون قوة دفع رئيسية 
في الدبلوماسية اإلقليمية والمسارات السياسية"، وتجلى ذلك بوضوح -يضيف 
المتحدث- في "مؤتمر بغداد 2" الذي عقد مؤخرا في العاصمة األردنية عّمان.

ب�صبب الكوارث الطبيعية يف 2022 

 خ�سائر بقيمة 313 مليار دوالر
الكوارث  أن  أمس،  التأمينية  الوساطة  في مجال  ناشطة  قدرت شركة دولية 
الطبيعية، التي كان تغير المناخ وراء كثير منها، تسببت في خسائر اقتصادية 
عالمية بقيمة 313 مليار دوالر في 2022، وإن أقل من نصف هذه الخسائر فقط 
كان مؤمناً عليه.وارتفع عدد األحداث الكارثية مثل الفيضانات واألعاصير، 

حيث بلغ 421 حالة على األقل مقارنة بمتوسط 396 حالة منذ عام .2000
وبحسب التقرير، وقعت 75% من الخسائر العالمية المؤمن عليها في الواليات 
في  فلوريدا  والية  ضرب  الذي  إيان،  اإلعصار  على  ترتب  حيث  المتحدة 
من  دوالر  مليار  و55   50 بين  تتراوح  تعويضات   ،2022 أيلول  سبتمبر 
إجمالي الخسائر االقتصادية التي بلغت 95 مليار دوالر. واإلعصار إيان هو 
الكارثة الطبيعية الثانية في قائمة الكوارث الطبيعية األعلى تكلفة التي واجهها 
القطاع التأميني على اإلطالق.وفي أستراليا، بلغت الخسائر التأمينية المرتبطة 
بالفيضانات رقماً قياسياً عند 4 مليارات دوالر، إذ توسعت آثار ظاهرة ال نينيا 
المناخية في 2022 وتسببت في هطول األمطار غزيرة وفيضانات في أنحاء 
البالد.وبالنسبة لباكستان، قالت شركة AON نقاًل عن هيئة األرصاد الجوية 
المحلية إن كمية األمطار التي هطلت خالل فترة الرياح الموسمية من يوليو 

تموز إلى سبتمبر أيلول زادت عن المتوسط بمعدل %175.

وأدانت الحكومة الصحراوية في 
بيان صادر عن وزارة اإلعالم، 
الصحراوية  األنباء  وكالة  نقلته 
"الممارسات  )وأص(، 
لدولة  الجسيمة  واالنتهاكات 
حق  في  المغربي  االحتالل 
العزل،  الصحراويين  المدنيين 
والتي تصادر حقوقهم المشروعة 
في التعبير عن مواقفهم وتشبثهم 
مقتضيات  بتطبيق  المشروع 
الصحراء  في  الدولية  الشرعية 
إنهاء  وخاصة  الغربية، 

االحتالل.«
رسائل  البيان  وجه  أن  وبعد 
أعضاء  إلى  ومؤازرة  تضامن 
هذا الوفد الحقوقي، باسم الشعب 
جددت  قاطبة،  الصحراوي 
التأكيد  الصحراوية  الحكومة 
للشعب  العادل  الكفاح  بأن 
في  يستمر،  سوف  الصحراوي 
ذلك  في  بما  تواجده،  مواقع  كل 
المحتلة،  الصحراوية  األراضي 
المشروعة،  األساليب  وبكل 
وقرارات  ميثاق  مع  انسجاما 
األمم المتحدة، وتطبيقا لمقررات 
للجبهة  عشر  السادس  المؤتمر 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
استكمال  حتى  الذهب،  ووادي 
الصحراوية  الجمهورية  سيادة 

على كامل ترابها الوطني.
الجسيمة  انتهاكاتها  سياق  وفي 
سلطات  عمدت  اإلنسان،  لحقوق 

التعرض  إلى  المغربي  االحتالل 
لمجموعة من النشطاء والمدافعين 
عن حقوق اإلنسان، إثر عودتهم 
من المشاركة في أشغال المؤتمر 
الشعبية  للجبهة  عشر  السادس 
ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير 

الذهب، مساء األحد الماضي. 
الصحراوية  الوزارة  وأشارت 
االستفزازية  المضايقات  ان  الى 
بحق الوفد، بدأت بمجرد وصوله 
داخل  البيضاء،  الدار  مطار  الى 
التراب المغربي، قبل أن يتعرض 
الحقوقي  الوفد  من  اعضاء 
إلى  وصولهم  فور  الصحراوي، 

األراضي  في  العيون،  مطار 
لسلسلة  المحتلة،  الصحراوية 
واالنتهاكات،  الممارسات  من 
الركاب  بقية  عن  بعزلهم  بدأت 
إدخالهم  ليتم  وثائقهم،  ومصادرة 
الغرف  إحدى  إلى  وعنوة  تباعا 
تعريض  تم  المطار.وقد  داخل 
لشتى  بالمطار  الوفد  اعضاء 
من  الحاطة  المعاملة  سوء  أنواع 
تعذيب  من  البشرية،  الكرامة 
أرضا  السقوط  حتى  وضرب 
وتجريد  وتحرش  وتهديد  وإهانة 
بحاجياتهم  وعبث  المالبس  من 
ومصادرة البعض منها، وخاصة 

معروفة،  عناصر  طرف  من 
تمتهن حرفة الجالد المتغطرس، 
فاضل،  ويونس  كايا  أحمد  مثل 
التوحيمة"،  "ابن  باسم  المعروف 

حسب ذات البيان.
الممارسات  هذه  إثر  وعلى 
الحكومة  طالبت  المشينة، 
الصحراوية، مجلس األمن الدولي 
بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل 
واتخاذ الخطوات الالزمة لوضع 
السافر  الظلم والعدوان  حد لحالة 
واالنتهاكات  الخانق  والحصار 
الجسيمة المرتكبة من طرف دولة 

االحتالل المغربي.

لضربة  مجددا  بالمغرب  البيئة  تعرضت 
قاسية, بعد أن تم اجتثاث ثماني هكتارات من 
أشجار فضاء غابوي معمر بالشريط الساحلي 
ايام, وسط  ثالثة  في ظرف  المحمدية  لمدينة 
اهمال وصمت مطبق من قبل السلطات, في 
الممارسات  هذه  أن  بيئية  حركة  أكدت  ما 
المملكة  مدن  بجل  ومتداولة  عادية  أصبحت 

التي باتت وسكانها مهددة بسبب التلوث.
 "2050 البيئة  "مغرب  حركة  اعلنت  فقد 
من  هكتارات   8 "اجتثاث  عن  شديد  باستياء 
أشجار فضاء غابوي معمر بالشريط الساحلي 
األسبوع  أيام  ثالثة  ظرف  في  للمحمدية 

الفارط, دون معرفة دواعي ذلك.«
أحد  "ال  انه  لها  بيان  في  الحركة  وأضافت 
المجتمع  من  وال  المواطنين  من  ال  يعرف, 
المدني المحلي, السبب, حتى أن هناك أعضاء 
لهم  علم  ال  بالمحمدية  الجماعي  المجلس  من 
بالحدث, وال أثر ألي إشعار أو إخبار لعملية 
مسح مورد ثمين يمتد على 8 هكتارات ينتج 
الكربون,  أكسيد  ثاني  ويمتص  األوكسجين 

يثبت الغبار ويقي المدينة من الفيضان.«
هذه  ان  البيئية  الجمعية  ذات  واوضحت 
كانت  "الشبشابة"  المدمرة من غابة  المساحة 
أكثر  من  المصنفة  المحمدية  مدينة  تحمي 
"إعدام"  من  مستغربة  بالمغرب,  تلوثا  المدن 
هذه الغابة في الوقت الذي يعيش فيه المغرب 
في  البالد  تداهم  التي  البيئية  الطوارئ  بظل 

األفق القريب.
وأشارت الى أنه بعد معاينة المكان من طرف 
و"جمعية   "2050 البيئة  "مغرب  نشطاء 
أن  تبين  المستدامة",  والتنمية  للبيئة  الزهور 
هناك احتمال كبير أن تعدم الغابة بأكملها بما 
أنها تتواجد بين إقامتين سكنيتين, مشيرة الى 

ومتداولة,  عادية  أصبحت  ممارسة  "هذه  ان 
ليس فقط بالمحمدية بل بجل مدن المغرب, تمر 
في صمت مخيف.«وطالبت الحركة, المجلس 
الجماعي للمحمدية بتفسير عملية اجتثاث غابة 
"الشبشابة", ومن قام بذلك و ما هي األسباب, 
منذ  القائم  الساحل  قانون  تفعيل  يتم  ولماذا ال 
طالبت  كما  المحمدية,  ساحل  على   2017
المغرب  ذلك.ويعاني  في  المتسببين  بمحاسبة 
من التلوث البيئي, الذي أصبح يهدد االنسان 
بال  تشغل  تزال  ال  مشكلة  وهو  والطبيعة 
المغاربة, سواء في المدن الكبيرة التي تعاني 
القرى  في  أو  المصانع  وكثرة  االكتظاظ  من 

التي تحولت إلى مدافن للنفايات المتنوعة.
وهو ما اكدت عليه العديد من التقارير المحلية 
الشبكة  اصدرته  الذي  التنبيه  منها  والدولية, 
المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق 
وتفشي  انتشار  ظاهرة  كون  من  الحياة,  في 
الناتجة  الفتاكة  واألوبئة  المزمنة  األمراض 
والنظام  والمياه  والهواء  البيئة  تلوث  عن 

الغذائي باتت تؤرق المواطن.
نقال عن  لها  تقرير سابق  في  الشبكة  وأكدت 
أن  )غرينبيس(,  األخضر  السالم  منظمة 
حالة   5000 من  أكثر  يسبب  الهواء  "تلوث 
وفاة في المغرب سنويا, بمعدل 15 وفاة في 
فادحة,  بشرية  خسائر  البلد  يكبد  ما  اليوم, 
فضال عن العبء الكبير الذي يتحمله القطاع 

الصحي لعالج المتضررين.«
وأرجع التقرير سبب ارتفاع هذه الوفيات إلى 
إلنتاج  الحجري  الفحم  على  المغرب  اعتماد 
في  المواطنين  صحة  يضع  مما  الكهرباء, 
خطر, لكون الفحم الحجري من بين مصادر 
تلوثا ويتسبب في  الطاقات األحفورية األكثر 

أمراض صحية مزمنة.

الدار  جهة  سكان  أن  إلى  التقرير  وأشار 
البيضاء/سطات, التي تمثل 50 في المائة من 
أكثر  معرضون  بالمغرب,  الصناعي  النشاط 
التنفسية,  باألمراض  لإلصابة  غيرهم  من 
المنطقة  هذه  تضم  إذ  الهواء,  لتلوث  نتيجة 
باألمراض  المصابين  من  بالمائة   20 نحو 
مستوى  على  الهواء.أما  تلوث  عن  الناجمة 
أن  الصحية  الشبكة  أبرزت  فقد  المياه,  تلوث 
28 بالمائة من مصادر المياه بالمغرب مهددة 
والمبيدات  الصلبة  النفايات  وتشكل  بالتلوث, 
في  تصب  التي  الكيماوية  والمواد  واألسمدة 
المياه  لمصادر  مباشر  تهديد  أكبر  األودية 

الجوفية المغربية ولصحة السكان.
وكان تقرير للبنك الدولي أفاد بأن المغرب من 
التي يرتفع فيها معدل تلوث  بين أكبر الدول 
عدد  في  تأزما  البيئي  الوضع  ويزداد  المياه. 
شمال  بالقنيطرة  خاصة  المغربية,  المدن  من 
والموت  "االختناق  حد  وصلت  التي  الرباط 
بسبب  الهواء  جودة  تدهور  نتيجة  البطيء", 
المصانع  من  المنبعث  السام  األسود  الغبار 
عدم  في ظل  البيئية,  بالمعايير  التزامها  لعدم 
يعانيه  ما  رغم  المخزنية,  السلطات  مباالة 
أكدته  ما  تنفسية, حسب  أمراض  السكان من 

جمعية "أكسجين للبيئة والصحة.«
التواصل  مواقع  على  نشطاء  وتداول 
"القنيطرة  هاشتاغ  الماضي  العام  االجتماعي 
تختنق" تنديدا بتلوث الهواء في مدينتهم, في 
محاولة منهم للفت انتباه المسؤولين إليقاف ما 
اعتبروه "جريمة" في حق البيئة, منبهين إلى 
ضرورة إيجاد حل جذري وعاجل النبعاثات 
بضع  منذ  أصبحت  التي  بالمدينة  المصانع 
سنوات وجهة مفضلة لرؤوس األموال, بحكم 

قربها من العاصمة والساحل الغربي للبالد.

بعد العتداء املغربي على وفد حقوقي �صحراوي

احلكومة ال�سحراوية تطالب جمل�س 
االأمن بالتدخل العاجل

اأعربت احلكومة ال�صحراوية عن اإدانتها ال�صديدة للممار�صات القمعية التي تعر�س لها الوفد احلقوقي ال�صحراوي امل�صارك يف 

املوؤمتر 16 جلبهة البولي�صاريو على يد ال�صلطات املغربية، مطالبة جمل�س الأمن الدويل بتحمل م�صوؤولياته والتدخل العاجل 

واتخاذ اخلطوات الالزمة لو�صع حد لالنتهاكات اجل�صيمة املرتكبة من طرف دولة الحتالل.

الوكالت

انت�صار التلوث والق�صاء على الغابات و�صط �صمت ال�صلطات

البيئة يف املغرب "حتت�سر" 
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

كانت غالبيتها اأوامر "جتديد" لأ�سرى اأم�سوا 

�سنوات رهن هذا العتقال

�الحتالل �أ�صدر 12 �ألف �أمر 
�عتقال �إد�ري 

على مد�ر 9 �أعو�م �ملا�صية
أصدرت سلطات االحتالل، على مدار 9 أعوام الماضية، أكثر 
من 12 ألف أمر اعتقال إداري، أعلى نسبة خالل العام المنصرم، 
بواقع  ديسمبر،  في  تركزت  أوامر،   )2409( عددها  بلغ  حيث 

)315( أمرا.
واصلت  االحتالل  سلطات  إن  بيان،  في  األسير،  نادي  وقال 
اإلداري  االعتقال  التصعيد من جريمة  الجاري،  العام  بداية  مع 
"تجديد"  أوامر  هي  الصادرة  األوامر  غالبية  فكانت  الممنهجة، 
ألسرى أمضوا سنوات رهن هذا االعتقال، وبلغ عدد األسرى 
بينهم  أسيرا،   )866( المنصرم،  العام  نهاية  حتى  اإلداريين 
أسيرتان، و)7( أطفال، وأكبر األسرى سنا هو جمال النسر )76 

عاما(.
ويتركز األسرى اإلداريين في سجون: النقب حيث بلغ عددهم فيه 
حتى نهاية العام المنصرم )372( أسيرا، و)عوفر( بلغ )335( 
أسيرا، أما في )مجدو( فبلغ )134(، فيما وزع بقية األسرى على 

سجون أخرى.
وأكد نادي األسير، أن سلطات االحتالل ماضية في استهداف كل 
فلسطيني فاعل، ال سيما مع تصاعد المواجهة الراهنة، علما أن 
ما نسبته 80% من األسرى اإلداريين، هم أسرى سابقون، فيما 
يواصل أكثر من )80( أسيرا إداريا، مقاطعتهم لمحاكم االحتالل، 

والتي تشكل األداة المركزية في ترسيخ هذه الجريمة.
والنساء،  واألطفال،  السن،  كبار  االحتالل  سلطات  تستثن  ولم 
والمرضى من االعتقال اإلداري، حيث شكلت قضية األسير عبد 
القضايا،  أبرز هذه  بلدة برقة شرق رام هللا  الباسط معطان من 
فرغم إصابته بسرطان القولون، وحاجته الماسة للمتابعة الصحية، 

إال أنها أعادت اعتقاله بعد فترة وجيزة من اإلفراج عنه.
وبحسب التقارير الطبية الجديدة، فإنه يعاني اليوم من ظهور كتلة 
على الرئة لم تحدد طبيعتها، فيما يحتاج األسير خالد النوابيت من 
رام هللا، لعملية قلب مفتوح، وتواصل إدارة السجون المماطلة في 

إجرائها، علما أنه اعتقل في شهر نوفمبر العام المنصرم.
اإلداري  االعتقال  أوامر  مؤخرا  االحتالل  سلطات  وجددت 
على  اإلداري  االعتقال  واجهوا  الذين  األسرى  من  لمجموعة 
مدار سنوات من بينهم: نضال أبو عكر، وثائر حالحله، وغسان 
زواهرة، وصالح الجعيدي، كما تواجه األسيرة شروق البدن من 
في  حاليا  وتقبع   ،2019 عام  منذ  اإلداري  االعتقال  لحم،  بيت 

سجن )الدامون(.

يعني الإجراء ا�ستمرار انتهاك 

حقوق ال�سعب الفل�سطيني

�الحتالل ميدد
 قانون "�لطو�رئ" 

لـ 5 �صنو�ت �أخرى
في  هيئتها  بكامل  الصهيونية،  للكنيست  العاّمة  الهيئة  صادقت 
القراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي 
تفرض القانون الصهيوني على المستوطنات في الضفة الغربية 
سنوات   5 "األبارتهايد"  قانون  بتسمية  والمعروف  المحتلة، 

إضافية.
حين  في  القانون،  مشروع  اقتراح  بالكنيست  عضوا   39 وأيّد 
عارضه 12 عضو كنيست، وذلك في القراءة الثالثة، وسيكون 
قانون األبارتهايد، ساري المفعول حتى 15 فيفري 2028، ويأتي 
الجاري  الشهر  من  العاشر  في  الكنيست،  أن صادقت  بعد  ذلك 
على تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، 
إذ أيد مشروع القانون حينها، 58 عضو الكنيست من االئتالف 

والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.
وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية واألمن 
التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وكانت 
حكومة بينيت – لبيد السابقة، قد فشلت في تمرير هذا القانون، 
العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، 
برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى 

الحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.
وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير قانون األبارتهايد أن 
ينتهي سريانه في جوان الماضي، لكن بعد ذلك تم تمديده بشكل 
وقالت  سريانه،  انتهاء  قبل  الكنيست  حل  بسبب  أوتوماتيكي، 
مصادر مقربة من رئيس الحكومة حينها نفتالي بينيت، إنه قرر 
التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه بتجنيد أغلبية تدعم 

هذا القانون.
داخل  فلسطينيين  سجن  صالحيات  "األبارتهايد"  قانون  ويمنح 
االحتالل الصهيوني، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة 

االحتالل سجن سكان يقعون تحت االحتالل خارج منطقتهم.
حكم  شخص  سجن  باإلمكان  ليس  القانون  بموجب  أنه  ورغم 
االحتالل  محاكم  مثل  الصهيوني،  الكيان  خارج  مكان  في  عليه 
العسكرية في الضفة، إال أن قانون "األبارتهايد" يشمل بندا يتيح 

سجن الفلسطينيين في سجون داخل الكيان.

اخلارجية الفل�سطينية اأكدت اأنها �ستوا�سل حراكها لتو�سيع اجلبهة الراف�سة له

حتذير دويل من خماطر تنفيذ خمططات 
�الحتالل �ل�صهيوين �ال�صتيطانية

حذرت وزارة اخلارجية الفل�سطينية، املجتمع الدويل من خماطر تنفيذ الحتالل ال�سهيوين ملخططاته ال�ستيطانية ال�سخمة على ح�ساب 

فر�سة اإحياء عملية ال�سالم، واأكدت الوزارة، يف بيان اأوردته وكالة الأنباء الفل�سطينية "وفا"، اأم�س الأربعاء اأنها توا�سل حراكها ال�سيا�سي 

الدبلوما�سي والقانوين الدويل لتعميق وتو�سيع اجلبهة الدولية الراف�سة لال�ستيطان ونتائجه.

الدولية  الحماية  بتوفير  الوزارة,  طالبت  كما 
للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين من خالل 
للحصول  متواصل  فلسطيني  دبلوماسي  جهد 
األمم  في  فلسطين  لدولة  الكاملة  العضوية  على 
بدولة  االعترافات  من  المزيد  وحصد  المتحدة 
فلسطين والعمل مع مكونات البعد القانوني الدولي 
االحتالل  إلفالت  حد  لوضع  الدولية,  والمحاكم 
الفلسطينية,  الخارجية  وزارة  أدانت  العقاب.و  من 
الضفة  في  االستيطان  وتوسيع  تعميق  مخططات 
من  الشرقية,  القدس  فيها  بما  المحتلة,  الغربية 
المشاريع  عديد  لتنفيذ  الجارية  التحضيرات  خالل 
جديدة.و  استيطانية  وحدات  وبناء  االستيطانية 
أضافت في ذات البيان, أن ذلك يتزامن مع حملة 

والمنشآت  المنازل  تطال  التي  المحمومة  الهدم 
كما  )ج(,  المصنفة  المناطق  في عموم  الفلسطينية 
حدث اليوم في قرية /الديوك/ غرب اريحا, ويحدث 
المحتلة.و  بالقدس  /سلوان/  في  متواصل  بشكل 
قالت أن هذه االنتهاكات تأتي ضمن توجه االدارة 
الصهيونية اليمينية المتطرفة لرفع عدد المستوطنين 
إلى ما يزيد على مليوني مستوطن في الضفة, بما 
في ذلك شرعنة عشرات البؤر االستيطانية ونهب 
بحجة  الفلسطينيين  المواطنين  أراضي  من  المزيد 
في  أكدت  )ج(.و  المصنفة  المناطق  في  تقع  أنها 
لتجسيد  فرصة  أي  يقوض  يجري  ما  أن  بيانها, 
القدس  بعاصمتها  األرض  على  الفلسطينية  الدولة 
دولية  جهود  أية  أمام  نهائيا  الباب  ويغلق  الشرقية 

تفاوضية  سياسية  عملية  إلطالق  مبذولة  وإقليمية 
أكدت  السلمية.و  بالطرق  الصراع  لحل  حقيقية 
الوزارة الفلسطينية في بيانها, أن ما يجرى تطبيقه 
ميدانيا يثبت من جديد أن اليمين الصهيوني الحاكم 
استخفاف  في  ومستوطنين,  استيطان  ائتالف  هو 
وقراراتها  الدولية  بالشرعية  رسمي  صهيوني  
وبالقانون الدولي ومواقف الدول التي تدعي تمسكها 
بحل الدولتين.و ترى الوزارة, أن هذه العملية وما 
ينتج عنها من جرائم تتم تحت سمع وبصر المجتمع 
الدولي الذي ال يحرك ساكنا وتجري في ظل إدراك 
الدولية  المعايير  الزدواجية  الصهيوني  الجانب 
باعتبارها مظلة توفر له الحماية واالفالت المستمر 

من العقاب.

إدارة  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  حّملت 
حياة  عن  الكاملة  المسؤولية   ، االحتالل  سجون 
خليل،  جبران  ومحمد  البرغوثي،  أحمد  األسيرين 

وكالهما من رام هللا.
وقالت الهيئة في بيان، أمس األربعاء، إن األسير 
الطعام  عن  مفتوحا  إضرابا  يخوض  البرغوثي 
النقل  لعمليات  رفضا  التوالي،  على  الثامن  لليوم 
التعسفية بحق األسرى من سجن هداريم الى سجن 
أوضاعا  ويعاني  يوما،   17 قبل  التي جرت  نفحة 
أنه محتجز اآلن في زنازين  حياتية صعبة، علما 

سجن "ريمون.«
يذكر بأن األسير البرغوثي والملقب بـ "الفرنسي" 
من قادة الحركة األسيرة، وهو من بلدة دير غسانة 
 ،2002 عام  منذ  ومعتقل  هللا،  رام  غرب  شمال 

ومحكوم بالسجن 13 مؤبدا و50 عاما.
وفي السياق، أكدت الهيئة أن األسير محمد جبران 
خليل )39 عاما( يقاسي أوضاعا معيشية وصحية 
الزنازين،  داخل  سنين طويلة  نتاج عزله  مريرة، 

دون إيجاد حلول مجدية لوضعه.
وأوضحت أن إدارة السجون تحتجز األسير خليل 
داخل زنازين العزل منذ أكثر من 15 عاما، وخالل 
سجون،  عدة  بين  تنقل  قد  كان  الماضية  السنوات 
ويقبع  "ريمونيم"،  سجن  إلى  مؤخرا  نقله  وجرى 
طوال  بالكاميرات  مراقبة  بمفرده  بزنزانة  حاليا 
الماضية  األعوام  خالل  أنه  إلى  ولفتت  الوقت، 
نفذت سلطات االحتالل عقوبة العزل بحق األسير 
خليل، ما تسبب بتدهور وضعه الصحي والنفسي، 

الغربية شمال غرب  المزرعة  قرية  أنه من  علما 
رام هللا، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن 

المؤبد.
إخضاع  يتم  كان  السابق  في  أنه  الهيئة،  وذكرت 
لكن  عزله،  قرار  لتجديد  لمحكمة  خليل  األسير 
إلى  وأشارت  تلقائيا،  يتجدد  القرار  بات  مؤخرا 
ينفذها  ممنهجة،  سياسة  باتت  العزل  سياسة  أن 
تصفيتهم  بهدف  كعقاب،  األسرى  بحق  االحتالل 

جسديا ونفسيا، حيث تحتجز العشرات منهم داخل 
زنازين العزل، وأقدمت مؤخرا على تنفيذ حمالت 
ال  منهم،  العديد  بحق  ومقصودة  استفزازية  نقل 
عليهم  للتنغيص  األسيرة،  الحركة  قيادات  سيما 

ووضعهم بحالة من القلق وعدم االستقرار.
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  الهيئة  وطالبت 
بأن يكون لها تدخل حقيقي، لوقف جرائم حكومة 

االحتالل وإدارة سجونها بحقهم.

اأ�سحى ينتهج �سيا�سة العزل �سدهم

 هيئة �الأ�صرى حتّمل �الحتالل �مل�صوؤولية 
عن حياة �الأ�صريين �لربغوثي وخليل

ردا على �سيا�سة هدم املنازل والتهجري الق�سري

"فتح" تدعو لت�صعيد �ملقاومة
 �ل�صعبية �صد �الحتالل

"فتح"،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  دعت 
المقاومة  لتصعيد  الفلسطيني،  الشعب  جماهير 
وسياساته  االحتالل  ضد  أشكالها  بكافة  الشعبية 
المتواصلة  الهدم  عمليات  على  ردا  اإلرهابية، 
وآخرها  شعبنا  أبناء  لها  يتعرض  التي  للمنازل 
مخيم  في  التميمي  عدي  الشهيد  منزل  هدم  عملية 
الديوك  وقرية  القدس،  مدينة  شرق  شمال  شعفاط 
بيان صدر  في  "فتح"،  أريحا.وقالت  التحتا غرب 
الفكرية،  والتعبئة  والثقافة  اإلعالم  مفوضية  عن 
والعقاب  الهدم،  سياسات  إن  األربعاء،  أمس 
صميم  عن  تعبّران  الشهداء،  لذوي  الجماعي 
أن  مؤكدة  االحتالل،  منظومة  تمثلها  التي  الفاشية 

هدم المنازل في األراضي الفلسطينية يندرج ضمن 
تسعى  التي  "الترانسفير"،  التهجير  مخططات 
الوجود  وإلغاء  شعبنا،  أبناء  لتهجير  تطبيقها،  إلى 
المجتمع  الحركة،  لهم.وطالبت  والتاريخي  األزلي 
الفوري  التدخل  إلى  الحقوقية  والمؤسسات  الدولي 
لمآربها  االحتالل  منظومة  تطبيق  دون  للحيلولة 
التهديدات  إليها،  يضاف  اإلحالليه،  االستعمارية- 
المتواصلة بالتهجير القسري للخان األحمر وأهله.

وشددت "فتح" على أن الحركة لن تدخر جهدا في 
مقدمتها  وفي  التاريخية،  شعبنا  حقوق  عن  الدفاع 
السيادة  ذات  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  حق 

وعاصمتها القدس.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد حول �سورة امللك اأو تبارك 

وكذا كان اإلمام مالك ال يجيز لنفسه الرواية وال التحديث في حالة القيام أو 
المشي، وقد مر يوما على أبي حازم الزاهد وهو يحدث فجازه، فقال: “إني 
لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
قال:  دينار؟  لم تكتب عن عمرو بن  لم  لمالك:  قيل  قائم”. ولما  وسلم وأنا 
“أتيته والناس يكتبون عنه قياما، فأجللت حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أن أكتبه وأنا قائم”. ومرة سأله ابن مهدى في الطريق عن حديث فقال 
مالك: “هذا حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأكره أن أحدثك 
ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت 
أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت، قال: فصحبته إلى منزله فجلس 
وتمكن ثم حدثني به]14[. 4- كراهية التحديث على غير طهارة نقل اإلمام 
قتادة عن السلف كراهة التحديث على غير الطهارة، حتى كان األعمش إذا 
أراد أن يحدث على غير طهور تيمم]15[، واشتهر عن مالك أنه إذا أراد أن 
يحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن 
ثيابه، ثم خرج وعاله الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه فحدث وَزبَر من 
يرفع صوته]16[، وكانوا يلتزمون بهذا الهدي والصمت في عامة حياتهم 
إجالال لمكانة حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 5- البكاء عند الحديث 
عن النبي عليه الصالة والسالم كان محمد ابن المنكدر سيد القراء، ال يكاد 
يسأل عن حديث أبداً إال وهو يبكي حتى يرحمه الناس من كثرة بكائه، وكذا 
عامر بن عبد هللا بن الزبير – وكان من سادة التابعين- فإذا ذكر عنده النبي 
صلى هللا عليه وسلم بكى حتى ال يبقى في عينيه دموع.]17[ وسئل مالك 
عن أيوب السختياني فقال: “حج حجتين فكنت أرمقه، وال أسمع منه، غير 
أنه كان إذا ذكر النبي صلّى هللا عليه وسلّم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه 
ما رأيت كتبت عنه”]18[. 6- تغير الحال عند الحديث عن النبي صلى هللا 
عليه وسلم لقد كان  جعفر بن محمد الصادق كثير الدعابة والتبسم، ولكن 
إذا ذكر عنده النبي صلى هللا عليه وسلم اصفر. وعبد الرحمن بن القاسم 
لونه كأنه  إلى  فينظر  النبي صلى هللا عليه وسلم،  يذكر  المدينة،  أئمة  من 
الدم، وقد جف لسانه في فمه، هيبة لرسول هللا صلى هللا عليه  نزف منه 
وسلم]19[. وكان ابن سيرين إذا ُذكر عنده حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
الحديث  سمع  إذا  كان  أنه  قتادة  عن  وجاء  َخَشع]20[  يضحك  وهو  وسلم 
أخذه العويل – أي البكاء مع الصوت- والزويل حتى يحفظه.]21[ واإلمام 
الزهري كان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى هللا عليه 
وسلم فكأنه ما عرفك وال عرفته.]22[ وعن ابن المبارك قال: “كنت عند 
مالك وهو يحدث فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرة ومالك يتغير لونه 
ويتصبر وال يقطع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما فرغ من 

المجلس وتفرق الناس قلت له: لقد رأيت منك عجبا، قال: نعم إنما صبرت 
بالهدي  التمسك   –7 لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم]23[.  إجالال 
النبوي في جميع أحيانهم لقد ضرب لنا أئمة اإلسالم وأعالم األمة أروع 
مثل في اتباع سنة النبي عليه الصالة والسالم قوال وعمال ودعوة، واستنوا 
الحديث  حفظ  على  نستعين  كنا  يقولون:  وكانوا  وكبيرها،  السنة  بصغير 
بالعمل به، حتى قال اإلمام سفيان: “إن استطعت أال تحك رأسك إال بأثر؛ 
فافعل”]24[،  ويقول: “ما بلغني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث 
قط إال عملت به ولو مرة”.]25[ واإلمام أحمد يقول: “ما تركت حديثاً إال 
عملت به”، وهو صاحب المسند الحاوي لحوالى ثالثين ألف حديث. 8- شدة 
إنكارهم وغضبهم لمن عارض هدي النبي صلى هللا عليه وسلم وقد التزم 
سلف األمة منهج التسليم واالنقياد وعدم المعارضة بأدنى رأي على هدي 
الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى في األمور قد يظن ظان أنها تافهة وهي 
عندهم من أعظم الفتن. ومن ذلك ما قاله الزبير بن بكار أنهسمع مالك بن 
أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد هللا: من أين أحرم؟ قال : من ذي الحليفة 
من حيث أحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فقال: إني أريد أن أحرم 

من المسجد .
 فقال  ال تفعل . قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: ال 
تفع ، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول 
يَُخالُِفوَن  الَِّذيَن  }َفْلَيْحَذِر  يقول:  هللا  سمعت  إني  وسلم،  عليه  هللا صلى هللا 
َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيَبُهْم ِفْتَنٌة أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{.]26[ وحدث عبد هللا بن 
المبارك مرة بحديث: “ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. الحديث، 
فقال قائل: ما هذا؟! على معنى اإلنكار، فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا 
هؤالء األنان أن نحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أكلما جهلنا 
معنى حديث تركناه؟ ال بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. ]27[ 
9- حبهم ألهل بيته صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والذب عنهم إن من بداهة 
القول الحاكمة أن محبة النبي صلى هللا عليه وسلم تقتضي محبة أهل بيته 
وصحبته، وأن توقيره تلتزم توقيرهم، وأن الدفاع عنه يوجب دفاعا عنهم. 
قال القاضي عياض رحمه هللا: “ومن توقيره صلى هللا عليه وسلم وبره بر 
آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى هللا عليه وسلم 
وسلكه السلف الصالح رضي هللا عنهم.]28[ وقال أيضا: ومن توقيره وبره 
صلى هللا عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم، ومعرفة حقهم، واالقتداء بهم، 
الثناء عليهم، واالستغفار لهم، واإلمساك عما شجر بينهم ومعاداة  وحسن 
من عاداهم، … وال يذكر أحد منهم بسوء،.. بل تذكر حسناتهم وفضائلهم 

القاضي  ذكره  الذي  وهذا  ذلك.]29[  وراء  عما  ويسكت  سيرهم..  وحميد 
عياض رحمه هللا تعالى يلخص لنا موقف السلف من أهل بيت النبي صلى 
هللا عليه وسلم وأصحابه ومعرفة مكانتهم وذب عنهم، وأن ذلك من حفظ 
للسنة  المحبين  إجاللهم   -10 ووصيته.  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  مكانة 
الرسول  تعظيم  من  والحديث  السنة  أئمة  وتعظيم  توقير  إن  بها  والعاملين 
صلى هللا عليه وسلم، ألنهم ُعرفوا بحبهم للنبي صلى هللا عليه وسلم، وببذلهم 
األموال واألنفس في نشر سنته وتبليغها إلى األمة، وألنهم مثلوا سداً منيعاً 
في وجه كل عابث ومتعد على سنته صلى هللا عليه وسلم، ومن ثم استحقوا 
التعظيم والتوقير الخاص دون غيرهم، بل يتحتم الدفاع عنهم من كل ما قد 
يؤدي إلى تنقيصهم والحط من منزلتهم، حفاظا لمكانتهم في الدين ولحرمة 
النبي صلى هللا عليه وسلم فيهم، وال سيما أنهم جسر الذي عن طريقه وصل 
الدين صافيا ومصفى، ومن يريد هدم هذا الجسر أو طعن فيه وإنما يريد 
العلماء حبهم عالمة  الدين، ولهذا جعل  الحقيقة أن يقضي على أسس  في 
لالتباع وبغضهم عالمة للزيغ. يقول أبو رجاء قتيبة بن سعيد: “فإذا رأيت 
أنس، واألوزاعي، وشعبة، وابن  بن  الثوري، ومالك  الرجل يحب سفيان 
المبارك، وأبا األحوص، وشريكا، ووكيعا، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن 
بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة.]30[ 11 – معاناتهم في حماية سنة النبي 
السنة  الشبهات عنها حظيت  صلى هللا عليه وسلم وتنقيحها وحفظها ورد 
النبوية بعناية فائقة لدى سلف األمة فقاموا بحمايتها ورعايتها يبرز ذلك من 

خالل الوسائل اآلتية: أ– كتابة الحديث وحفظه وخاصة عند:
1- انتشار الروايات وطول األسانيد

2- وموت كثير من حفاظ السنة
3- وظهور البدع واألهواء وفشو الكذب. فزاد حرصهم في تدوين السنة 
النبوية جراء هذه األسباب حفاظا عليها وحماية لها من أن يدخل فيها ما 
ليس منها. ب– الرحلة في طلب الحديث. كانت الرحلة في طلب الحديث 
المنة اإللهية الواضحة على هذه األمة، وقد كان لرحالتهم الحديثية أثر جليل 
في المحافظة على السنة وجمعها. ج – التمييز بين الصحيح والسقيم من 
األحاديث، وتنقيحها من كل ما يكدر أو يشوه مكانة الرسول عليه الصالة 
والسالم. وهلل در أئمة اإلسالم السابقين بالخيرات، فتصرفاتهم ترجمت لنا 
حقيقة االحتفال بالنبي عليه الصالة والسالم وأنه هو الوقوف واللزوم بسنته 
وهديه عليه الصالة والسالم دون الغلو وال الجفاء. قال ابن وهب: كنا عند 
مالك فذكرت السنة، فقال مالك:” السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 

عنها غرق”.]31[.
.. تابع

السور  ومن  الخالصة،  المكية  السور  من  الملك  سورة 
“تبارك”  اآللوسي: وتسمى  قال  المتعددة،  األسماء  ذات 
و”المانعة” و”المنجية” و”المجادلة”. وذلك لما ثبت لها من 
فضائل كثيرة مأثورة من أحاديث النبي صلى هللا عليه 
وتعظيم  بتقديس  الفتتاحها  الملك  سورة  وسميت  وسلم. 
هللا نفسه الذي بيده الملك- ملك السموات واألرض، وله 
كيفما  األكوان  في  والتصرف  السلطان،  مطلق  وحده 
يشاء، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويعطي 
أيضا »الواقية« و »المنجية«  السورة  ويمنع. وتسمى 
 . لصاحبها  وتشفع  القبر  عذاب  من  وتنجي  تقي  ألنها 
تجادل عن  يسميها »المجادلة« ألنها  ابن عباس  وكان 
قارئها في القبر. وكان نزولها بعد سورة »المؤمنون« 
وقبل سورة »الحاقة« .. وعدد آياتها إحدى وثالثون آية 
في المصحف المكي.. وثالثون آية في غيره. مناسبتها 
لما قبلها وجه تعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 
وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة 
قدرة  مدى  تبيّن  المتقدمة  فالسورة  جملتها،  في  السابقة 
هللا وهيمنته وتأييده لرسوله محمد صلّى هللا عليه وسلّم 
في مواجهة احتمال ظهور تآمر امرأتين ضعيفتين من 

نسائه عليه، وهذه السورة توضح بصيغة عامة أن بيد 
هللا ملك السموات واألرض ومن فيهن، وأنه القدير على 
كل شيء.  وجه خاص: وهو أنه تعالى ذكر في أواخر 
»التحريم« مثالين فريدين متمثلين بامرأتي نوح ولوط 
العذراء  ومريم  المؤمنة،  فرعون  وبامرأة  للكافرين، 
البتول للمؤمنين، وهذه السورة تدل على إحاطة علم هللا 
تعالى وتدبيره وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب 
والغرائب، فإن كفر امرأتي نوح ولوط لم يمنع اتصالهما 
به  يضر  لم  فرعون،  امرأة  وإيمان  كريمين،  بنبيين 
اتصالها بفرعون الطاغية الجبار العنيد، كما لم يزعزع 
إيمان مريم حملها غير المعهود بعيسى عليه السالم. ما 
السور  كسائر  الملك  سورة  الملك  سورة  عليه  اشتملت 
المكية تعنى بأصول العقيدة األساسية وهي إثبات وجود 
هللا، وعظمته، وقدرته على كل شيء واالستدالل على 
بدئت  البعث والحشر والنشر.  وحدانيته، واإلخبار عن 
بالحديث عن تمجيد هللا سبحانه، وإظهار عظمته، وتفرده 
بالملك والسلطان، وهيمنته على األكوان، وتصرفه في 
أكدت  ثم   .  )2  -1 )اآليات:  واإلماتة  باإلحياء  الوجود 
السموات  بخلقه  وجل  عز  هللا  وجود  على  االستدالل 

المضيئة،  والنجوم  الكواكب  من  به  زيّنها  وما  السبع، 
وتسخيرها لرجم الشياطين ونحو ذلك من مظاهر قدرته 
وعلمه )اآليات: 3- 5( مما يدل على أن نظام العالم نظام 
محكم ال خلل فيه وال تغاير. ومن مظاهر قدرته تعالى: 
إعداد عذاب جهنم للكافرين، وتبشير المؤمنين بالمغفرة 
واألجر الكبير، وذلك جمع بين الترهيب والترغيب على 
طريقة القرآن الكريم )اآليات: 6- 12( . ومن مظاهر 
علمه وقدرته ونعمه: علمه بالسر والعلن، وخلقه اإلنسان 
وحفظها  عليها  الهني  للعيش  األرض  وتذليل  ورزقه، 
من الخسف، وحفظ السماء من إنزال الحجارة المحرقة 
المدمرة للبشر، كما دمرت األمم السابقة المكذبة رسلها، 
وإمساك الطير ونحوها من السقوط، وتحدي الناس أن 
ينصرهم غير هللا إن أراد عذابهم )اآليات: 13- 20( . 
البعث، وحصر علمه  بإثبات  الخاتمة  وأردفت ذلك في 
الرسول صلّى هللا  بدعوة  المكذبين  وإنذار  تعالى،  باهلل 
بهم، وإعالن  العذاب  إيقاع  من  وتحذيرهم  عليه وسلّم، 
وجوب التوكل على هللا، والتهديد بتغوير الماء الجاري 
في األنهار والينابيع دون أن يتمكن أحد بإجرائه واإلتيان 
السورة  أن  والخالصة:   )30  -25 )اآليات:  عنه  ببديل 

علمه  مظاهر  ببيان  ووحدانيته  تعالى  لوجود هللا  إثبات 
على  بنعم هللا  وتذكير  القيامة،  بأهوال  وإنذار  وقدرته، 
عباده، وربط الرزق بالسعي في األرض ثم التوكل على 
هللا تعالى. فضل سورة الملك   وردت أحاديث كثيرة في 
فضل هذه السورة، منها: ما أخرجه اإلمام أحمد وأصحاب 
السنن األربعة : وقال الترمذي: هذا حديث حسن، عن 
أبي هريرة عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال: »إن 
سورة في القرآن ثالثين آية شفعت لصاحبها، غفر له: 
َتباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك« . ومنها: ما أخرجه الطبراني 
قال  قال:  مالك  بن  أنس  المقدسي عن  الضياء  والحافظ 
القرآن  في  »سورة  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى  هللا  رسول 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: َتباَرَك الَِّذي 
ِبَيِدِه اْلُمْلُك« . ومنها: ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس 
رسول  قال  والمنجية،  بالواقية  الملك  سورة  تسمية  في 
المنجية،  المانعة، هي  هللا صلّى هللا عليه وسلّم: »هي 
تنجيه من عذاب القبر« )حديث غريب( المصدر : كتاب 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : د 
وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر المعاصر 

– دمشق الطبعة : الثانية ، 1418 هـ .
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مدير  شريط  نبيل  وأوضح 
الجامعة  بهذه  األعمال،  حاضنة 
األنباء  لوكالة  تصريحات  في 
على  األربعاء  أمس  الجزائرية 
حول  تكويني  دراسي  يوم  هامش 
وبراءة  الناشئة  "المؤسسات 
التابع  المكتب  أن  االختراع"، 
الفكرية  للملكية  الوطني  للمعهد 
الجامعة  بهذه  مؤخرا  فتح  الذي 
 20 نحو  اليوم  غاية  إلى  استقبل 
براءة  وسام  على  للحصول  طلبا 
بالمشاريع  الخاص  االختراع 
على  المقبلين  للطلبة  اإلبداعية 

التخرج.
في  أنه  المتحدث  ذات  وأضاف 
أقرتها  التي  التسهيالت  إطار 
الطلبة  لفائدة  الوصية  الوزارة 

بالقرار  المتعلقة  الجامعيين 
الخاص   12/75 رقم  الوزاري 
لخلق  الناشئة  المؤسسات  بإنشاء 
االعمال،  رواد  الطلبة  من  جيل 
للمعهد  تابع  جديد  مكتب  فتح  تم 
الذي  و  الفكرية  للملكية  الوطني 
استقبل 20 طلبا من طرف الطلبة 
الحاملين  التخرج  على  المقبلين 
مختلف  تخص  إبداعية  ألفكار 
الصناعية  و  الخدماتية  المجاالت 
الحياة  تسهيل  شأنها  من  التي 
اليومية للفرد من خالل استحداث 
تقنيات  أو  ابتكارية  خدمات 

صناعية جديدة.
شريط  أشار  الصدد،  هذا  وفي 
للمشاريع  األولي  االنتقاء  أن  إلى 
التي سيستفيد أصحابها من تكوين 

المؤسسة  شهادة  على  للحصول 
مشروع   800 على  وقع  الناشئة 
 1400 بين  من  جديد  ابتكاري 
المترقب  و  السنة  نهاية  مشروع 
أن يخضعوا لإلنتقاء األخير الذي 
التي  العلمية  اللجنة  عليه  تشرف 
تم تنصيبها منذ حوالي شهر على 

مستوى حاضنة األعمال.
الطلبة  يستفيد  أن  المرتقب  ومن 
أصحاب المشاريع المبتكرة القابلة 
الموازي  التكوين  من  للتجسيد، 
األكاديمي  و  العلمي  للبحث 
على  بحصولهم  سيتوج  الذي 
مما  الناشئة  المؤسسات  شهادة 
من  االستفادة  إمكانية  لهم  سيتيح 
الذي  االستثمار  صندوق  تموين 
المعرفة  اقتصاد  وزارة  استحدثته 

و المؤسسات الناشئة.
وفي إطار نشر الفكري المقاوالتي 
وسط الطلبة الجامعيين وتشجيعهم 
مناصب  خلق  في  المساهمة  على 
مؤسساتهم  إنشاء  من خالل  عمل 
وظيفة  عن  البحث  بدل  الخاصة 
استحداث  تم  تخرجهم،  عقب 
على  االعمال  لحاضنة  فروع 
التابعة  الكليات  مختلف  مستوى 

لجامعة "سعد دحلب".
حياة �سرتاح

عمليات  في  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفارز  أحبطت 
من  الممتدة  الفترة  في  الوطني  التراب  عبر  منفصلة 
الجاري، محاوالت إدخال كميات  إلى 24 جانفي   18
كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت 
المعالج.أوضحت  الكيف  من  قناطير   8 من  بأزيد 
حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني أمس األربعاء 
أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة 
اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت 
وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خالل الفترة 
التي  العمليات  إلى 24  جانفي 2023, عديد  من 18 
أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية العالية 
واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل 
التراب الوطني«.ففي إطار عمليات مكافحة اإلرهاب 
الشعبي  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  "أوقفت 
عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات  دعم  عنصر   )11(
محاربة  إطار  في  الوطني«.أما  التراب  عبر  منفصلة 
الهادفة  الحثيثة  للجهود  "مواصلة  و  المنظمة  الجريمة 
أوقفت  ببالدنا,  بالمخدرات  االتجار  التصدي آلفة  إلى 
بالتنسيق مع  الشعبي,  الوطني  للجيش  مفارز مشتركة 
النواحي  عبر  عمليات  خالل  األمن  مصالح  مختلف 
محاوالت  وأحبطت  مخدرات  تاجر   )48( العسكرية, 
مع  الحدود  عبر  المخدرات  من  كبيرة  كميات  إدخال 
المغرب تقدر بـ)8( قناطير و)33( كيلوغرام من الكيف 
المعالج, فيما ضبطت )350( غرام من مادة الكوكايين 
و)716914( قرص مهلوس«. وتابع ذات المصدر أنه 
بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت 
الشعبي,  الوطني  للجيش  مفارز  "أوقفت  وتندوف, 
)184( شخصا وضبطت )20( مركبة و)150( مولدا 
كشف  أجهزة  و)05(  مطرقة ضغط  و)78(  كهربائيا 
عن المعادن, و)10( أطنان من خليط الحجارة والذهب 

ومعدات  المتفجرات  من  كميات  إلى  باإلضافة  الخام, 
تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب 
تم توقيف )15(  الذهب, في حين  المشروع عن  غير 
ضخمة  وكميات  صيد  بنادق   )06( وضبط  شخص 
من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر 
بـ)166,35( طن وكذا )18,15( قنطار من مادة التبغ 
و)17377( وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خالل 
عمليات متفرقة عبر التراب الوطني«.من جهة أخرى 
الدرك  مصالح  مع  بالتنسيق  الحدود  حراس  "أحبط 
الوطني محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر 
بـ)35156( لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة 
تمنراست وجانت، فيما تم توقيف )235( مهاجر غير 

شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".
حياة �سرتاح
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مكنت من توقيف 48 متورطا، ح�سيلة اأ�سبوعية لوحدات اجلي�ش:

مدير االح�سائيات واالعالم 

باحلماية املدنية

 العقيد فاروق عا�سور:

3 اإجراءات "�ضرورية" 
لإنهاء ماآ�ضي اختناقات الغاز

lالغاز وراء وفاة 44 �ضخ�ضا 
منذ بداية 2023

المدنية،  بالحماية  شّدد مدير االحصائيات واالعالم 
العقيد فاروق عاشور، على وجوب تقيّد الجزائريين 

بثالث دعامات إلنهاء مآسي اختناقات الغاز.
العقيد فاروق عاشور، أبرز في تصريحات خاصة 
أمس  الوطنية  لإلذاعة  الصباح"،  "ضيف  ببرنامج 
أنّه يمكن التحكم في أخطار االختناقات عبر ترسيخ 
الثقافة  تكريس  يستدعي  وذاك  اآلمن،  البيت  دعائم 
الوقائية، منبّهاً إلى ضرورة الحرص ألف مرة في 
اليوم على وجود التهوية وحضور المؤشر األزرق، 
اإلنذار،  بأجهزة  المواطنين  اهتمام  عن  فضاًل 
ومطابقة أجهزة التدفئة للمقاييس، أكثر من التركيز 

على األسعار.
الغاز،  اختناقات  في  تتدخل  عوامل  "عّدة  وتابع: 
واستخدامها  المدفئات  تركيب  وإعادة  نزع  مثل 
المالبس،  وتجفيف  الخبز  كتسخين  أغراضها  لغير 
المياه  تسخين  أجهزة  تركيب  محذور  عن  فضاًل 
على  الحرص  يتعين  لذا  الحمامات،  مستوى  على 

التوصيل اآلمن ألنابيب المدفئات«.
وألّح ضيف األولى على حتمية ضمان التهوية في 
المنازل، مرجعاً كثير من اختناقات الغاز إلى غياب 
التدفئة  أجهزة  توفر  وعدم  اآلمن،  االستعمال  ثقافة 
عاشور  ورّكز  المطابقة،  شهادة  على  المستعملة 
مع  يتناسب  لما  المنازل  تهيئة  إعادة  مراعاة  على 
شروط األمن ودراسة األخطار، مسّجاًل أّن تراجيديا 
"القاتل الصامت" إفراز للتركيب العشوائي ألجهزة 
معتمدين  تقنيين  تولي  وجوب  إلى  نّوه  لذا  التدفئة، 
عن  عاشور  كشف  األرقام،  للعملية.وبلغة  مؤهلين 
جرى   ،2022 سنة  المدنية  للحماية  تدخاًل   1533
فيها إنقاذ 2112 شخصاً من الموت، بينما هلك 11 
تسمماً بغاز أحادي الكاربون، ناهيك عن 35 شخصاً 
قضوا بغازات أخرى.ومنذ بداية سنة 2023، سّجل 
الثالث  بالسنوات  قياساً  معتبراً  ارتفاعاً  عاشور 
 455 إنقاذ  جرى  فيما   ،44 هلك  حيث  السابقة، 
في  وفاة  حاالت   5 عن  عاشور  وتحدث  آخرين، 
في  حتفهما،  لقيا  زوجان  بينهم  األخيرة  ساعة   24
األمنية،  المعايير  غياب  بسبب  متواصلة  تراجيديا 
قرع  آخر،  في شأن  ذاته.  المتحدث  تأكيد  حّد  على 
العقيد فاروق عاشور أجراس اإلنذار بشأن حوادث 
إلى تسجيل 10 إلى 15 حادثاً كل  المرور، مشيراً 
المحسوس  االرتفاع  إحالته على  إلى جانب  ساعة، 
 2023 جانفي  في   %  18 بـ  المرور  حوادث  في 

مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.
حياة �سرتاح

بح�سور عميد جامع اجلزائر

 اإىل جانب ال�سلطات الوالئية 

وعدد من والة اجلمهورية

جثمان �ضيخ زاوية 
علي بن عمر يوارى 

الرثى يف اأجواء مهيبة
بن  علي  زاوية  شيخ  جثمان  الثرى  ُوري 
عثماني  القادر  عبد  ببسكرة  بطولقة  عمر 
أجواء  في  الزاوية  بمقبرة  األربعاء  أمس 
تشييع  مراسم  وعرفت  مهيبة،  جنائزية 
المنية  وافته  الذي  الراحل  الشيخ  جثمان 
العائلي  بالمنزل  الماضي  الثالثاء  ظهر 
جامع  عميد  حضور  صحية،  وعكة  إثر 
إلى  القاسمي،  مأمون  محمد  الجزائر، 
والة  من  وعدد  الوالئية  السلطات  جانب 
الجمهورية )أوالد جالل وتوقرت وباتنة( 
غفيرة  جموع  جانب  إلى  الزوايا  وممثلي 
من المواطنين من مختلف أرجاء الوطن.

مأمون  الشيخ  أكد  تأبينية،  كلمة  وفي 
أّن  الفقيد،  بخصال  أشاد  الذي  القاسمي 
شأنه  وعلو  أخالقه  بسمو  "تحلى  الراحل 
وحب وطنه، كان ركناً في هذا الوطن ال 
يتردد في قول الحق وقد أدى رسالة العلم 
وتقديمه  العلم  بتحصيل  حياته  بدأ  حيث 
حياته  محطات  كل  في  مجاهدا  وكان 
للعلم"،  ووقته  ماله  ووهب  والقلم  بالكلمة 
يتولى  كان  التي  الزاوية  أن  إلى  مشيرا 
ال  و  كانت  الوطن  زوايا  وكل  مشيختها 

تزال قالعا عامرة بالقرآن.
رسالة  أّن  القاسمي  مأمون  الشيخ  وأبرز 
الشيخ ستظل متواصلة في وجود خلف من 
أبنائه وطلبة الزاوية يحملون المشعل حيث 
خلفا  عثماني  سعد  الشيخ  نجل  عن  أعلن 

للشيخ الراحل في توليه مشيخة الزاوية.
وباحث  كعالم  الراحل  الشيخ  واضطلع 
والتأليف  الكتابة  إثراء  في  جليلة  بمهام 
الكتب  تأليف  في  مساهماته  من  بداية 
المدرسية بالمعهد التربوي الوطني لتأليف 

الكتب المدرسية. 
تحتوي  بالزاوية  قيمة  مكتبة  أسس  كما 
يعود  مخطوط   1.500 من  أكثر  على 
 11 من  أكثر  إلى  بعضها  تدوين  تاريخ 
قرناً، عالوة على نسخ من دراسات حديثة 
إلمام  وفقا  المجاالت،  كل  في  لباحثين 
مسجد "حدود" بطولقة، كمال حمير، الذي 

الزم الراحل في حياته.
حياة �سرتاح

 يف عمليات نوعية 

لعنا�سر اجلمارك:

حجز اأكرث من 20 األف 
كب�سولة مهلو�سة باملغري
تمكنت مصالح الجمارك من حجز اكثر من 
المغير،  بوالية  مهلوسة  كبسولة  ألف   20
حسبما أفاد به أمس األربعاء بيان للمديرية 

العامة للجمارك.
مواصلة  سياق  "في  أنه  البيان  في  جاء  و 
للمصالح  الحثيثة  الميدانية  الجهود 
الفرقة  أعوان  تمكن  العملياتية,  الجمركية 
المغير(  )والية  باسطيل  المهام  المتعددة 
للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح  التابعة 
بالوادي بإقليم اختصاص المديرية الجهوية 
 20295 حجز  من  بورقلة,  للجمارك 
كبسولة مهلوسة من نوع بريغا بالين 300 
متن  على  بإحكام  مخبأة  ضبطها  تم  ملغ 
شاحنة, حيث تم توقيف المخالفين وإحالتهم 

على الجهات القضائية المختصة«.
ممارسة  إطار  "في  العملية  تندرج  و 
الجمارك  بجهاز  المنوطة  الحمائية  المهام 
الجزائرية, وتكرس يقظة وجاهزية أعوانه 
المواطن  وسالمة  على صحة  الحفاظ  في 
واألمن  النظام  إقرار  في  والمساهمة 

العامين".
حياة �سرتاح

تقدم بها املقبلون على التخرج �سعيا منهم حلماية اأفكار م�ساريعهم

جامعـة �سعـــد دحلب ت�ستقبل طلبات 
احل�سول على و�سام براءة االخرتاع

�سرعت اإدارة جامعة "�سعد دحلب" بالبليدة يف ا�ستقبال طلبات حوايل 20 طلبا للح�سول على 

و�سام براءة االخرتاع من طرف الطلبة املقبلني على التخرج بهدف حماية اأفكار م�ساريعهم 

االإبداعية واجلديدة.

اإحبــاط حمـــاوالت اإدخـــال اأزيــد 
من 8 قناطري مـــن الكيــف املغربي

lتوقيف 11 عن�سر دعم للجماعات االإرهابية

مكنت العملية من ا�سرتجاع 19 قطعة تعود للعهد الروماين

اإحباط عملية متاجرة باالآثار يف باتنة
تمكنت فرقتا حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني 
باتنة والدرك الوطني لقصر بلزمة من استرجاع 19 
بهذه  المتاجرة  عملية  وإحباط  رومانية،  أثرية  قطعة 
اآلثار.واستناداً إلى بيان المجموعة اإلقليمية للدرك، 
حماية  إطار  في  تدخل  التي  العملية  هذه  تجسيد  تّم 
مستوى  على  مداهمة  تنفيذ  أثناء  الثقافي  الموروث 
الوطني رقم 77 و بالضبط بمشتة مهراس  الطريق 

ببلدية قصر بلزمة.
ومّكن توقيف مركبة كانت قادمة من بلدية أوالد سالم 
يقودها شخص في الـ 41 من العمر من العثور على 3 
قطع نقدية أثرية و ذلك بعد مراقبة وثائقها وإخضاعها 

للتفتيش األمني الدقيق ليتم اقتياد المعني لمقر الفرقة 
المحلية لمواصلة التحقيق وفق ذات الوثيقة. 

وبحسب البيان بعد تفتيش منزل المشتبه فيه مواصلة 
أثرية أخرى  نقدية  15  قطعة  العثور على  للتحقيق 
باإلضافة إلى مهراس صغير الحجم حيث تبين بعد 
إجراء  الخبرة أن هذه القطع المسترجعة تعود للحقبة 
الرومانية، وأّكد المصدر ذاته أّن التحقيق في القضية 
للدرك  المحلية   الفرقة  طرف  من  متواصال  مازال 
الوطني بقصر بلزمة وفرقة حماية الممتلكات الثقافية 

للدرك الوطني بباتنة.
حياة �سرتاح
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