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 استذكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
أمس، مآثر اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، 
وأوضج في رسالة للمشاركين في ملتقى الجزائر 

الدولي حول هذه الشخصية العلمية البارزة، قرأها 
نيابة عنه وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف 

بلمهدي، أن اإلمام ترك آثار الفضيلة والخير ومآثر 
العقل والفكر، وأنه صاحب مشروع إصالحي 

متكامل يهدف الى زرع الوسطية والحفاظ على 
االستقرار واألمن االجتماعي.

 وأضاف الرئيس تبون قائال: »لقد تمكن اإلمام 
المغيلي من االستثمار في البعد اإلفريقي واستطاع 

أن يكون أرضية للوفاق والتعاون البناء، وان 
الجزائر الجديدة تدرك بأن البعد االفريقي يبقى 

خيارا استراتيجيا مهما يمكن شعوبنا من استكمال 
طموحاتنا المنشودة بتعزيز العمل الدبلوماسي 

وتنشيط السياحة الدينية واالستفادة من عمق الطرق 
الصوفية وامتداداتها في افريقيا وهو ما يؤدي إلى 

تحقيق االنسجام في المواقف السياسية وتفعيل 
التعاون االقتصادي وترقية التبادل العلمي والثقافي 
وإرساء االستقرار واألمن و السلم«، مسترسال أن 

»الجزائر التي خدمت افريقيا في ماضي عهدها 
ستواصل هذه المسيرة في حاضرها ومستقبلها، 
مستلهمة كل ذلك من مجد األسالف واالجداد«.

 وعاد الرئيس تبون للحديث عن نشأة االمام المغيلي 
التي ابتدأت من مرحلة التكوين العلمي عند ثلة 

من علماء الجزائر االفذاذ في العهد الزياني ومنهم 
عالمة الجزائر الشيخ سيدي عبد الرحمان الثعالبي 

وإمام تلمسان سيدي محمد بن يوسف السنوسي، 
وغيرهما من االعالم األكابر، ثم واصل مسيرة 

البذل والعطاء متجاوزا ما واجهه من العقبات 
والمحن، مضيفا أن جهود اإلمام المغيلي »أثمرت 

في نشر تعاليم االسالم السمحة في قارتنا اإلفريقية، 
فبفضله وبفضل أمثاله من العلماء كالشيخ سيدي 

احمد التيجاني وسيدي عبد الرحمان االخضري 
وغيرهما كثير، انتشر اإلسالم في مناطق واسعة 

من القارة األفريقية كمالي والنيجر والتشاد 
وغيرها«.

 وحول ذلك، ذكر الرئيس بأن كتب التاريخ قد 
سجلت تلك اإلسهامات في مجال التعليم والتدريس 
والوعظ واإلرشاد واإلصالح حيث أرسى اإلمام 

قواعد مؤسسات علمية وحواضر ثقافية في مختلف 
األقطار اإلفريقية وكان لذلك بعدا عميقا في توجه 

تلك المجتمعات إلى االهتمام بالتعليم وفتح المدارس 
والعناية بالطلبة، واستمرت آثار تلك النهضة العلمية 

قرونا متوالية، يضيف رئيس الجمهورية، مشيرا 
أن »انتاجه العلمي حضي باالنتشار واالهتمام 

البالغ وأثر في ازدهار الفقه والتصوف وعلوم اللغة 
العربية وهو العالم األشهر الذي سجل التاريخ آثاره 
في هذه البالد وأثرت في عدد من العلماء والمؤلفين 

والباحثين في القديم والحديث«.
 وأبرز أن المشروع اإلصالحي المتكامل لالمام 

المغيلي »لم يكتف بالبعد التعليمي والتربوي 
والدعوي بل امتد ليشمل مجاالت الحوكمة الراشدة 

من اجل الحفاظ على االستقرار واألمن االجتماعي، 
وكانت كتاباته مرجعية مركزة مستوحاة من 

مبادئ الشريعة االسالمية السمحة لما فيها من 
القيم والمبادئ العليا كسيادة القانون وتحقيق العدل 
والمساواة واحترام الحريات والحقوق والمشاركة 

المجتمعية الفعالة«، الفتا إلى ان »من اثار المغيلي 
االقتصادية والتنموية في البالد التواتية تلك السوق 

الكبيرة والمشهورة بقصر سيدي يوسف، التي 
كانت بمثابة قطب اقتصادي يربط إقليم توات بكثير 

من األقاليم والبلدان وهو االتجاه الذي ينبغي أن 
تنحوه بلداننا اليوم من اجل ارساء تكامل اقتصادي 
افريقي«، معتبرا أن ذلك المشروع قد أثر »ايجابا 

في إرساء النظم اإلدارية والتشريعية والقضائية 

وتحقيق عوامل االنسجام والتعايش واالستقرار 
والتنمية وتنشيط الحياة االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ألنه مشروع متعدد الجوانب مبني على 

الوسطية التي سار عليها علماؤنا عبر التاريخ 
وصنعت مرجعيتنا الدينية ويمكن ان نستلهم من 
مبادئه وقيمه في بلداننا وعلى الخصوص منطقة 
الساحل اإلفريقي ما يعيننا على مواجهة مختلف 

التحديات السيما الغلو والتطرف بكل أشكاله«.    
للتذكير فان اإلمام المغيلي الذي ولد بتلمسان أواخر 

القرن ال14 ميالدي قد درس ببجاية ثم بمدينة 
الجزائر حيث اخذ العلم عن عبد الرحمن الثعالبي 

الذي كلفه بنشر الطريقة القادرية بجنوب بلدان 
المغرب العربي، وبعد جولة كبيرة عبر منطقة 

الساحل وافته المنية في 1504 بمدينة أدرار ودفن 
بزاوية كونتة تاركا وراءه أكثر من 24 مؤلفا 

ورسالة.
والشيخ اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 

التلمساني )1425-1504( وهو أحد كبار العلماء 
الجزائريين في القرن الـ 15 ميالدي والمكانة 

المرموقة التي كان يحظى بها داخل الوطن 
وخارجه في تلك الفترة خصوصا ببعض بلدان 

القارة اإلفريقية مثل مالي والنيجر ونيجيريا و بعض 
مواقفه التاريخية الشجاعة اتجاه قضايا مهمة برؤيته 

اإلصالحية الوسطية.
وسيسمح هذا اللقاء الذي تنظمه وزارتا التعليم 

العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية واألوقاف 
في إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى ال60 لعيد 

االستقالل باحياء مسار ودور الشيخ المغيلي 
في نشر اإلسالم في إفريقيا وإبراز قيم الحوار 

والتسامح التي ميزت الخطاب الديني الوسطي لهذا 
العالم الجزائري الذي اشتهر بالمناظرات العلمية 

وبالترحال في بلدان العالم اإلسالمي وما وراء 
الصحراء اإلفريقية ناشرا لإلسالم.

أكد المحلل السياسي، إدريس عطية، أن االلتزامات 
التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

بعد مرور ثالث سنوات من عهدته، تجسدت من 
خالل جملة من اإلصالحات السياسية والمؤسساتية 

التي عززت  الديمقراطية وقواعد الحكم الراشد 
في الجزائر.

وقال عطية في تصريح للقناة األولى أمس، 
إن "إصالحات الرئيس تبون مست العديد من 

المجاالت السياسية، اإلدارية وخاصة اإلقتصادية 
حيث سمحت  بتحقيق إنجازات عالية المستوى".

كما أضاف أن "هذه اإلصالحات سمحت بضخ 
دماء جديدة في المجالس المنتخبة، مع إعطاء 

تصور جديد للهيئات ذات الطابع التنفيذي، 
وترسيخ قواعد الحكم الراشد " كما نوه المتحدث 

بالدور الكبير الذي يقوم به المرصد الوطني 
للمجتمع المدني والمجلس األعلى للشباب في هيكلة 

وتأطير العمل السياسي".
من جانبه، يرى المختص في العلوم السياسية، 
عبد الكريم شكاكتة أن "التزمات الرئيس تبون 
في  الجانب اإلقتصادي، ترجمت على أرض 

الواقع من خالل تقليص فاتورة االستيراد 
ودعم المنتوج المحلي وتحرير التجارة المحلية 
واالستثمارات المحلية مع إنشاء الشباك الموحد 
من اجل تسهيل الرؤية  للمستثمرين بخصوص 
المناطق الصناعية". كما أضاف المختص في 

العلوم السياسية ان "رئيس الجمهورية واصل في 
تجسيد ما التزم به من حيث دعم القدرة الشرائية 
للمواطنين، وزيادة األجور، باإلضافة إلى تكفله 

بالشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية".
ع. ط

يحدد م�سروع القانون الع�سوي لالإعالم اأهم 

املبادئ والقواعد املنظمة للن�ساط الإعالمي 

كما ي�سبط ن�ساط كل النواع ال�سحفية 

وي�سمن حماية حقوق ال�سحفيني مع 

ت�سليط ال�سوء على اآداب واأخالقيات املهنة.

اإ. �س

عمال بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
أفرجت وزارة االتصال عن مضمون مشروع القانون 

العضوي لإلعالم، وتشمل الوثيقة التي تحصلت 
»الرائد« على نسخة منها، جملة المبادئ والقواعد 
المنظمة للنشاط اإلعالمي، تم توزيعها على ثمانية 
أبواب خصص كل جزء لتوضيح نشاطات وسائل 

اإلعالم وآلية ضبطها إضافة إلى باب مخصص آلداب 
وأخالقيات المهنة، وآخر للمخالفات المرتكبة في إطار 

ممارسة اإلعالم.
بعد نشر احكام عامة حول ممارسة النشاط الصحفي، 

تضمنت وثيقة وزارة االتصال بابا خاصا بنشاط 
الصحافة المكتوبة والصحافة االلكترونية، ضبطت 

المواد التي تضمنها المعنيين بممارسة هذين النوعين 
الصحفيين والشروط المحددة لذلك بموجب القانون 
المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة االلكترونية، 

حيث ذكر النص بأن ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة 
والصحافة االلكترونية تخضع الى تصريح لدى وزير 

القطاع.
ليخصص الفصل الثاني للحديث عن النشاط السمعي 

البصري، حيث أشار إلى أن هذا النشاط »يمارس 
وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب القانون المتعلق 
بالنشاط السمعي البصري«، حيث »يخضع إنشاء 

كل خدمة اتصال سمعي بصري واإلرسال اإلذاعي 
المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث 

األرضي أو عبر األقمار الصناعية إلى رخصة مسبقة 
يسلمها وزير اإلتصال«.

ولقد خصص الباب الثالث من مشروع القانون للحديث 
عن األحكام المشتركة لوسائل اإلعالم، فيما حدد الباب 

الرابع آليات ضبط نشاط اإلعالم، من خالل إنشاء 
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة االلكترونية، 

والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، 
ليتناول الباب الخامس وبإسهاب آداب وأخالقيات 

المهنة مهنة الصحافة.
ولقد حدد النص القانوني الفرق بين الصحفي 

والصحفي المحترف، حين أشار في المادة السادسة 
منه إلى أنه  »يعد صحفيا، كل شخص يمارس النشاط 

الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي وتثبت
صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم«، 

فيما »يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط 
الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من 

هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله و 
يثبت حيازته إما على، شهادة التعليم العالي لها عالقة 

مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية ال تقل عن ثالث 
سنوات في مجال الصحافة، شهادة التعليم العالي في 

أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة 
مهنية ال تقل عن خمس سنوات في مجال الصحافة«، 

كما يعد صحفيا محترفا كذلك، »كل مراسل دائم 
يربطه عقد عمل مع وسيلة إعالم وفقا ألحكام المادة 

24من هذا القانون العضوي ويستوفي الشروط 
المنصوص عليها في هذه المادة«.

وأوضحت المادة الثامنة من القانون أن صفة الصحفي 
المحترف تثبت بموجب » بطاقة وطنية للصحفي 

المحترف«، لتخول لصاحبها الحق في اإلستفادة من 
التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.

من جهة اخرى، تضمنت وثيقة الوزارة، فصال كامال 
للحديث عن حماية الصحفي، انطالقا من ضمان حقه 

في حرية التعبير وذلك في غطار احترام الدستور 
والقانون، وصوال غلى التأكيد على استفادة الصحفي 
من »الحماية القانونية من كل اشكال العنف أو السب 

او اإلهانة او التهديد اثناء وبمناسبة اداء مهامه«، 
كما يمنحه القانون الحق في حال تغيير توجه وسيلة 

اإلعالم، في فسخ عقد العمل ويعد في هذه الحالة، 
تسريحا تعسفيا يخول له الحق في اإلستفادة من 

التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

اإميان. �س

رئي�س اجلمهورية ي�سيد بالإمام املغيلي ومب�سروعه الإ�سالحي املتكامل

 اجلزائر تدرك اأهمية اال�ستفادة
من عمق وامتداد الطرق ال�سوفية باإفريقيا

قال رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، اإن »اجلزائر اجلديدة« تدرك اأهمية البعد الفريقي يف 

ا�ستكمال طموحات ال�سعوب املن�سودة بتعزيز العمل الدبلوما�سي وتن�سيط ال�سياحة الدينية وال�ستفادة من 

عمق الطرق ال�سوفية وامتداداتها يف افريقيا، ما من �ساأنه اأن يحقق الن�سجام يف املواقف ال�سيا�سية ويفّعل 

التعاون القت�سادي وترقية التبادل العلمي والثقايف وير�سي ال�ستقرار والأمن وال�سلم.

مقاربة جديدة يف الت�سيري
من ال�سعوبة مبا كان اأن جند تعريفا دقيقا 

ملفهوم الت�سيري، وهذا باإجماع خرباء 

القت�ساد الذين اختلفوا يف تعريف هذا 

امل�سطلح الذي اأ�سبح علما قائما بذاته، 

ل�سيما يف ع�سرنا احلايل بالنظر اإىل حاجة 

خمتلف املوؤ�س�سات والهيئات وال�سركات.. 

جلانب الت�سيري من اأجل تنظيم خمتلف 

امل�سالح امل�سكلة لها بهدف بلوغ اأق�سى 

درجات الإنتاجية واملردودية.

ولأن الت�سيري حلقة متكاملة ومرتابطة، 

اأ�سا�سه املورد الب�سري، ولذا ومن اأجل تفكيك 

رموز هذه العملية املعقدة، فاإنه يحتاج اإىل 

مهارات وكفاءات باإمكانها �سناعة التميز 

والنجاح، �سيما يف ظل التطورات املت�سارعة 

التي ي�سهدها العامل وعلى جميع الأ�سعدة، 

والتي تفر�س على امل�سري التكيف مع كل 

هذه املعطيات.

وعليه فاإن املقاربة اجلديدة التي تبناها 

الرئي�س تبون فيما يتعلق بت�سيري �سوؤون 

الدولة، تعد مبثابة ورقة طريق نحو بناء 

اجلزائر اجلديدة، التي رافع من اأجلها منذ 

اعتالئه �سدة احلكم قبل 3 �سنوات، اأ�سا�سها 

احلكم الرا�سد، ولهذا يتحتم اليوم على 

اجلميع اللتزام باملقاربة اجلديدة يف جمال 

الت�سيري وعلى جميع م�ستويات امل�سوؤولية.

فعندما حتدث رئي�س اجلمهورية خالل 

تروؤ�سه اأول اأم�س، اجتماع جمل�س الوزراء عن 

جوهر اجلزائر اجلديدة، كان يتحدث عن 

منط اأو مقاربة جديدة يف الت�سيري، وهو ما 

ذهب اإليه املخت�س يف ال�سوؤون القت�سادية 

وحتليل املوؤ�سرات اأحمد احليدو�سي، حني 

قال اإن النمط اجلديد للت�سيري الذي اأ�س�س 

له الرئي�س تبون يركز على قيا�س الأداء 

وموؤ�سراته، حيث اأ�سحت منظومة احلكم 

وفق ذلك ل ترتبط باأ�سخا�س بقدر ما 

ترتبط بطريقة الت�سيري.

وباملقابل فقد اأوىل الرئي�س تبون حيزا 

هاما لل�سباب يف منظومة احلكم اجلديدة، 

تكري�سا للتزاماته وجت�سيدا لتعهداته 

بتعزيز تواجد هذه الفئة يف خمتلف منا�سب 

امل�سوؤولية، وهي بادرة طيبة، ينبغي الإ�سارة 

اإليها، خا�سة واأن هذه امل�ساألة كانت يف 

وقت �سابق جمرد �سعارات يتم ترديدها يف 

املنا�سبات، لتعاد اإىل الرفوف مبجرد مغادرة 

القاعات.

وعليه فاإن الفر�سة مواتية اليوم من اأجل 

ال�ستفادة من طاقات ال�سباب واإبداعاتهم، 

مهما كانت املنا�سب التي يتبوؤونها اأو 

امل�سوؤوليات التي يتقلدونها، �سمن م�سار 

التحولت والتغيريات العميقة التي ت�سهدها 

البالد، ويف مقدمتها "منظومة الت�سيري" التي 

هي بحاجة اإىل طاقات وكفاءات قادرة على 

التعاطي مع التوجهات الكربى للدولة. 

جميد. ذ

�سبط للقواعد املنظمة ملهنة ال�سحافة و�سمان حلقوق ال�سحفيني

هذا ما جاء يف م�سروع القانون الع�سوي لالإعالم

املحلل ال�سيا�سي اإدري�س عطية ي�سرح

التزامات الرئي�س تبون عززت قواعد احلكم الرا�سد



أوضح عجال في تصريحات للصحافة 
على هامش لقاء جهوي مع جمعيات حماية 

المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم, نظمته 
لجنة ضبط الكهرباء والغاز, أن قيمة مستحقات 
سونلغاز لدى زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم 
بلغت ذروتها في 2021 بسبب جائحة كورونا 

لتصل 214 مليار دج, غير أنه تم تقليصها 
مؤخرا إلى 140 مليار دج, لتبلغ مع نهاية 

السنة الجارية أقل من 100 مليار دج.
وفيما يتعلق بحصيلة ربط المستثمرات 

الفالحية بالكهرباء, أشار السيد عجال إلى أن 
نسبة المشاريع المنجزة تجاوزت 50 بالمائة 
من البرنامج المسطر, أي أكثر من 25 ألف 
مشروع منجز من أصل 49 الف مشروع 

مبرمج.واكد ان مع نهاية السنة الجارية 
ستتجاوز النسبة 70 بالمائة مع رفع عدد 

المستثمرات الفالحية الموصولة بالكهرباء الى 
أكثر من 30 الف مستثمرة.

وفيما يتعلق بتصدير الكهرباء نحو أوروبا, أكد 
السيد عجال وجود مفاوضات بهذا الخصوص, 

مشيرا إلى أن "تحقيق هذا المسعى مرتبط 
بتوفير الموارد المالية الالزمة لتمويل الربط 
بين الجزائر وأوروبا السيما إيطاليا.”وحول 

تسعيرة الكهرباء والغاز, أكد المسؤول االول 
بمجمع سونلغاز أن هذه القضية تقرر فيها 

السلطات العليا للبالد, مبرزا أن هذا الموضوع 
"غير مطروح حاليا.”

من جهة اخرى, كشف عجال أنه تم تكليف 
سونلغاز بدراسة وانجاز أعمدة شحن السيارات 
ذات المحرك الكهربائي او الهجين خالل السنة 
المقبلة على مستوى محطات نفطال الموجودة 

بالطريق السيار شرق-غرب, وتعميمها تدريجيا 

على مستوى المساحات العمومية, تماشيا مع 
اعتماد هذا النوع من المحركات من طرف 

المواطنين.
من جهتها, أفادت مرزوقي فاطمة الزهراء, 

رئيسة دائرة االتصال بمجمع سونلغاز في 
مداخلة لها, أنه تم ربط 916 مستثمر صناعي 

بالكهرباء و 362 اخر بالغاز.
يذكر أن أشغال الملتقى الجهوي يحضرها أكثر 

من 200 مشارك, بما في ذلك مدراء الطاقة 
والمناجم, رؤساء الجمعيات الوطنية لحماية 

المستهلك, وأيضا مدراء امتيازات )سونلغاز 
توزيع( ل11 والية وهي: الجزائر والبليدة 

والبويرة والمدية وتيزي وزو والجلفة وتيبازة 
وبومرداس وعين الدفلة وتيسمسيلت والشلف, 

إضافة إلى واليتين منتدبتين وهما: بوينان 
وسيدي عبد هللا.
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عجال يتحدث عن انخفا�ض م�ستحقات �سونلغاز لدى الزبائن ويك�سف

  الرفع من ت�سعرية الكهرباء 
والغاز غري مطروح حاليا

 

ك�سف الرئي�ض املدير العام ل�سونلغاز, مراد عجال, اأم�ض, باجلزائر العا�سمة, اأن قيمة م�ستحقات املجمع 

لدى زبائنه �ستنخف�ض اىل حوايل 100 مليار دج بنهاية العام اجلاري, مقابل اأزيد من 214 مليار دج �سجلت 

يف .2021 وحول ت�سعرية الكهرباء والغاز, اأكد امل�سوؤول الول مبجمع �سونلغاز اأن هذه الق�سية تقرر فيها 

ال�سلطات العليا للبالد, مربزا اأن هذا املو�سوع "غري مطروح حاليا".

ر.ن

ابتداء من مار�ض 2023

 اجلوية اجلزائرية �ست�ستعيد %100 
من قدراتها قبل الوباء 

اأكد املدير العام ل�سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية, يا�سني بن 

�سليمان اأن ال�سركة �ست�ستعيد 100% من قدراتها قبل وباء كوفيد 19 

ابتداء من مار�ض 2023.

ع.ط

أوضح بن سليمان في حديث خص به وكالة األنباء الجزائرية أمس أن "عرض شركة 
الخطوط الجوية الجزائرية سيستأنف بكامل قدراتها قبل وباء كوفيد 19 ابتداء من مارس 
2023"، مضيفا أنه "قبل 31 من الشهر الجاري )ديسمبر( ستكون هناك زيادة محسوسة 

في عدد الرحالت مع استئناف أهم الخطوط".
بذات المناسبة ذكر بن سليمان أنه لدى تعيينه على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية 
في يونيو المنصرم "كان عرض شركة الخطوط الجوية الجزائرية يعادل 56% من قدراتها 

سنة 2019"، مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتحرير حركة 
الطيران "الذي سمح ببلوغ نحو 68% من عرض الشركة في مطلع أغسطس ليستقر اليوم 

في نحو %78".
وبذلك، كما قال، فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تتطلع "الستعادة مكانتها في السوق 

القارية و التوجه نحو أسواق جديدة سيما اآلسيوية"، على النحو الذي اشترطه رئيس 
الجمهورية و ذلك "من خالل إعداد مخطط عمل ال يزال قائما" استُهل بفتح خط الجزائر-

الدوحة، معلنا في ذات السياق عن إطالق خطوط أخرى قريبا ال سيما باتجاه أديس 
أبابا و جوهانسبورغ و ليبروفيل. وأشار إلى أن هذا المخطط "سيمتد في إطار المخطط 

االستراتيجي للشركة إلى غاية 2025 الذي يتضمن إجماال فتح 18 خطا جديدا".

 قتناء 15 طائرة: 10 �سانعني ا�ستخرجوا دفرت ال�سروط

وذكر بن سليمان أنه بغرض تحقيق هذا الهدف، سمح رئيس الجمهورية باقتناء 15 
طائرة جديدة و هي عملية شكلت موضوع مناقصة حيث قام 10 صانعين باستخراج دفتر 

الشروط من بينهم اثنان اكتتبا"، موضحا أنه بعد فتح األظرفة العملية بلغت اآلن مرحلة 
تقييم العروض التي أوكلت للجنة عينتها المديرية العامة لشركة الخطوط الجزائرية".

وأضاف بالقول أن إطالق خطوط جديدة سيسمح للشركة باالنتشار حول محور الجزائر، 
معتبرا أن هذا المحور سيكون في صلب هذه الخطة كما سيسمح للخطوط الجوية 

الجزائرية بنقل الركاب من مختلف المدن المعنية مرورا عبر منصة الجزائر و وصوال 
إلى وجهتهم النهائية، كما سيسمح هذا المحور للمسافرين عبر الخطوط الداخلية "بالسفر 

جوا بدال من السفر برا أو اللجوء الى شركات طيران أخرى للسفر من مدينة جزائرية إلى 
أي وجهة دولية اخرى"، حسب ذات المسؤول.

وفي هذا الصدد، تم اطالق رحالت في وقت مبكر جدا من الصباح )6 صباحا( ابتداء من 
يوم 1 ديسمبر الماضي لربط مدن وهران وعنابة وقسنطينة بالجزائر العاصمة كمرحلة 

اولى وكذا للتمكن من السفر، انطالقا من الجزائر العاصمة، نحو أي مكان في العالم أو أي 
بمدن جزائرية اخرى، حسب السيد بن سليمان، مشيرا إلى أنه سيتم ربط مدن أخرى بهذا 

المحور بصفة تدريجية و بنفس المبدأ.
"سيتم تنفيذ مشروع هذا المحور عبر عدة مراحل وقد تم الشروع فيه من خالل البرنامج 

الذي كان موجودا نحو إفريقيا و هذا من خالل إعادة فتح الرحالت نحو نواكشوط و 
داكار و أبيدجان و واغادوغو و باماكو و نيامي، التي هي متصلة بشبكة الخطوط الجوية 

الجزائرية عبر محور الجزائر"، يضيف المتحدث.
وحسب ذات المسؤول، ستتمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع في "تكثيف عدد الرحالت 

مع تحسين أوقات الربط وكذلك تجربة العمالء في مطار الجزائر العاصمة".وأوضح بن 
سليمان أن نجاح هذا المشروع "سيتطلب إشراك مطار الجزائر بصفته شريكا رئيسيا 
لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، دون نسيان جميع الشركاء اآلخرين مثل مصالح 

الشرطة و الجمارك الجزائرية التي تعمل مع الخطوط الجوية الجزائرية من اجل تحسين 
تجربة العمالء".

مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان, وزير العدل يوؤكد 

 د�شتور 2020 �شكل "قفزة نوعية" 
يف جمال تكري�س احلقوق واحلريات

أكد وزير العدل حافظ األختام، عبد الرشيد طبي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن دستور 
2020 شكل "قفزة نوعية" في مجال تكريس الحقوق والحريات، وأعاد تنظيم عمل 

السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها.
أوضح طبي، في كلمته خالل احتفالية نظمها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إحياء لليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان المصادف لـ10 ديسمبر، وقرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية 

وختم الدولة بالوزارة، أحمد علي محمد صالح، أن "التزام الجزائر باالتفاقيات الدولية في 
مجال حقوق اإلنسان ناتج عن قناعتها بأن مبادئ حقوق اإلنسان هي قيم سامية لإلنسانية 

جمعاء".
وأضاف في ذات السياق، أن هذه الحقوق تعززت تدريجيا إلى غاية دستور 2020 الذي 
"شكل قفزة نوعية" في مجال تكريس الحقوق والحريات وكذا إنشاء أو إعادة تنظيم عمل 

السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها وأهمها المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، 
فضال عن ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني 
وتعزيز دور المجلس األعلى للشباب، مبرزا وجود إرادة سياسية لالرتقاء أكثر بحقوق 

االنسان، وهو ما تجلى كما قال، في اإلصالحات السياسية والمؤسساتية التي باشرها رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون". وبالمناسبة، تطرق طبي إلى حرص الجزائر على تكييف 
األحكام القانونية ذات الصلة مع الدستور لضمان الحقوق والحريات، خصوصا ما يتعلق 

منها بالتقاضي والحماية القانونية وضمان المحاكمات العادلة، إلى جانب حقوق أخرى 
كالرأي والتعبير، التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.

ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن أهمية حقوق االنسان جعلت الدول تسعى لتطويرها 
وتوظيفها لتبرز بها على الساحة الدولية، مؤكدا في ذات الوقت خطورة أن تصبح "وسيلة 
بيد أطراف للضغط على الدول المستقلة بهدف التأثير على توجهاتها السياسية وخياراتها 

االقتصادية". من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، عبد المجيد زعالني، 
أن الجزائر خطت خطوات "كبيرة وهامة" في مجال ترقية وحماية الحقوق والحريات، 

مذكرا بتعهدات الرئيس تبون لصون كرامة المواطن الجزائري، وما تضمنته اإلصالحات 
الدستورية من تكريس للحقوق السياسية، االجتماعية واالقتصادية.

من جهتها، تحدثت ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والمبعوثة 
الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى لدى الوزارة، ليلى زروقي، عن أساسيات حقوق 
االنسان المدرجة في اإلعالن العالمي وفي أغلب دساتير الدول منها الحق في الحياة، 

الصحة والتعليم، الفتة بهذا الخصوص، إلى اعتماد الجزائر لمجانية التعليم منذ استقاللها 
والتي مكنت من تكوين إطارات الدولة وكفاءاتها.  أما ممثل المنسق المقيم لألمم المتحدة 

بالجزائر، أحمد محمد عثمان، فقد ركز على ما يشهده العالم من تهديدات على السلم 
واألمن، إلى جانب التغيرات المناخية وتزايد مخاطر الصراعات القائمة والتي تؤثر في 
مجملها على حقوق اإلنسان، داعيا الدول إلى ضرورة االلتزام بأحكام اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان وتوفير اإلطار القانوني لتطبيقها.
وتم عقب جلسة نقاش تناولت التجربة الجزائرية في مجال حقوق اإلنسان واالستراتيجية 
المعتمدة لتطويرها، منح جائزة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان هذه السنة مناصفة بين 
السلك الطبي نظير جهوده خالل جائحة كوفيد-19 وتضحياته لحماية حق المرضى في 

الحياة، والمحكوم عليهم باإلعدام إبان الثورة التحريرية والذين ضحوا بأنفسهم ليحيا 
الجزائريون أحرارا.

ع.ط

نظم املعهد الوطني للدرا�سات 

ال�سرتاتيجية ال�ساملة اأول اأم�ض 

باجلزائر العا�سمة, يوما درا�سيا حول 

دور حمطة الطاقة ال�سم�سية العائمة يف 

تعزيز الأمن الغذائي واملائي.

ع.ط

ونشط اللقاء الذي جرى بمقر المعهد, مسؤولو 
وممثلو عديد الوزارات والهيئات والمؤسسات 
والشركات التي لها عالقة بالطاقات المتجددة, 
على غرار مركز البحث في تكنولوجيا نصف 
النواقل الطاقوية, والوكالة الوطنية للتحويالت 

والسدود, والوكالة الوطنية للموارد المائية 
ومركز تطوير الطاقات المتجددة و سونلغاز, 
وكذا بعض المتعاملين االقتصاديين العموميين 

والخواص.
وتركزت النقاشات حول ثالثة محاور هي: 

تقييم وضعية الطاقات المتجددة والشمسية في 
الجزائر", وكذلك "االستراتيجية الجزائرية 

في مجال الطاقات المتجددة ومكانتها في 

األمن الغذائي", الى جانب "شهادات متعاملين 
اقتصاديين في مجال الطاقات المتجددة"، كما 

سمح اللقاء بتقديم مجموعة من التوصيات, 
تشمل خمسة )05( أبعاد لمشروع محطات 

الطاقة الشمسية العائمة في المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية 

والثقافية.
أما على المستوى االقتصادي, فقد دعا 

المشاركون الى ايجاد توازن بين االحتياجات 
المتنامية, بسبب النمو الديموغرافي, وسياسية 

تصنيع بالبالد والموارد المائية، كما اوصى 
هؤالء, بتطوير فرع وطني إلنتاج العوامات, 

الذي يشكل قاعدة لهذا النموذج.أما على 
الصعيد االجتماعي, فقد اقترح الخبراء تعزيز 

التضامن المائي بين المناطق, وكذا تسيير 
مستديم للمياه, الذي يعد ضرورة ملحة لجميع 

مستعملي هذا النموذج.
وبخصوص البعد البيئي, فقد اوصى 

المشاركون بإدماج البعد البيئي في هذه 
المشاريع, بهدف ضمان استفادة الجميع 

من المياه ومن التطهير وضمان تسيير 
دائم للموارد المائية. وفيما يتعلق بالبعد 

التكنولوجي/ابتكار, فقد اكد المشاركون على 
تشجيع البحث والتطوير في هذا المجال 

)التمويل والوسائل(, وكذا توجيه ومرافقة 
المؤسسات الناشئة نحو هذا المجال من 

النشاطات, فضال عن رقمنة وتعزيز الشبكة 
الكهربائية المترابطة من اجل تسيير افضل 

للموارد التقليدية.
أما فيما يتعلق بالبعد الثقافي, فقد نادى 

المتدخلون, باشراك المجتمع المدني في 
مكافحة تبذير األسر للمياه, وذلك في اطار 
رؤية شاملة لتخطيط تسيير وترشيد الماء, 

فضال عن تعزيز التكوين والتدريب في 
االختصاصات الضرورية لهذا القطاع، كما 

اقترح الخبراء, اللجوء الى الخبرات األجنبية 
و اطالق مشروع نموذجي يعكف على دراسة 

كل تلك األبعاد, حالة بحالة, وذلك أخذا 
بالحسبان, جانب تهيئة االقليم, سيما اهداف 

المخطط الوطني لتهيئة االقليم 2030.

من تنظيم املعهد الوطني للدرا�سات ال�سرتاتيجية ال�ساملة:

 الألواح ال�شم�شية العائمة حمور يوم درا�شي



وقال الوزير خالل عرضه حصيلة قطاع الصناعة لسنة 2022 أمام لجنة 
الشؤون االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي 
استغالله،  وتحسين  االقتصادي  العقار  وتثمين  تطوير  محور   أن  الوطني، 
يمثل لقطاعه أولوية قصوى، مؤكدا على استرجاع أكثر من 2308 هكتارات 
من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، 
وحول رفع العراقيل عن المشاريع االستثمارية المستكملة اإلنجاز والتي لم 
تدخل حيز االستغالل، كما أعلن الوزير عن رفع القيود عن 863 مشروع 
استثماري أي ما يفوق 94 بالمائة.وقال وزير الصناعة فيما يخص إصالح 
إنه  العمومية  اإلقتصادية  المؤسسات  وحوكمة  التجاري  العمومي  القطاع 
تدقيق شامل  تم إطالق  التجاري، حيث  العمومي  القطاع  تنظيم  إعادة  تمت 
يخص الحوكمة ومستوى اآلداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات 
القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة، و تم في هذا الصدد االنتهاء 
تم  الصناعة.كما  وزارة  عليها  تشرف   10 أصل  من  مجمعات   9 تقييم  من 
اقتراح إنشاء صندوق عمومية توكل له مهام تسيير مساهمات الدولة وكذا 
مراجعة وتحسين المنظومة العمومية للقطاع العمومي التجاري.وفيما يخص 
سيقما  العمومية  المؤسسة  ملف  دراسة  تمت  أنه  الوزير  كشف  الميكانيك، 
بقالمة، في حين تم بقطاع النسيج والجلود، دراسة ملف تقويم وإعادة إطالق 

الفروع التابعة للشركة القابضة، مشيرا فيما يتعلق بملف صناعة السيارات 
في الجزائر أشار زغدار أن هذا القطاع يعتبر ذا قيمة مضافة بالنظر لحجم 
سوق السيارات في الجزائر مشيرا أن انتعاش هذا النشاط سينعش عدد من 

المجاالت األخرى على غرار المناولة.
يلزم  والذي  الصدد  هذا  في  تم وضعه  الذي  الشروط  بدفتر  وذكر زغدار   
لـ30 بالمائة مشيرا أن هذا الشرط  المنتجين بالوصول لنسب اندماج تصل 
سيمثل دفعة لصناعة المركبات في الجزائر خاصة وأن بلدنا حسب قوله تملك 
كل اإلمكانيات من اجل المضي قدما في هذه الصناعة.وفي قطاع الصناعات 
الكهرومنزلية، كشف الوزير أنه تمت دراسة مخطط تقويم المؤسسة العمومية 
االقتصادية »إينيام« بتيزي وزو.كما تم الشروع في إعادة النظر في وضعية 
الدعم  على  إنعاشيستند  مخطط  واعتماد  المتوقفة  العمومية  المؤسسات 

والمرافقة، مع التكفل بكل العناصر المتسببة في توقف النشاط.
من جانب أخر قال زغدار أن المنطقة العربية أصبحت تمثل حاليا أهم شريك 
القابضة  للشركات  الكبير  التوافد  أن  مشيرا  االستثمار،  مجال  في  للجزائر 
العربية في هذا المجال وفي كل القطاعات هو داللة على أن الجزائر أصبحت 
جذابة لالستثمارات العربية خاصة في عدد من المجاالت مؤكدا سعي قطاعه 

لخلق مزيد من الفرص والتسهيالت لتواجد اكبر لهذه المؤسسات بالجزائر.

عرقاب،  محمد  والمناجم،  الطاقة  وزير  دعا 
الـ  الوزاري  االجتماع  في  أمس  مشاركته  خالل 
للبترول  المصدرة  العربية  لمنظمة األقطار   109
»أوابك«، إلى تكثيف الجهود من أجل المساهمة 

في استقرار أسواق النفط العالمية.
وأكد عرقاب خالل مشاركته عبر تقنية التحاضر 
المرئي عن بعد في أشغال هذا االجتماع المنعقد 
بالكويت، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم أن 
»التغييرات الجوهرية في المشهد العالمي لسوق 
تحديات  فرضت  عموما،  الطاقة  وأسواق  النفط 
كبيرة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها 
الدول األعضاء في منظمة أوابك التي يتحتم عليها 

استقرار  في  للمساهمة  الجهود  من  المزيد  بذل 
يتعين  أنه  وأضاف  العالمية«.  البترولية  السوق 
على الدول األعضاء زيادة جهودها للمساهمة في 
استقرار السوق العالمية نظرا لألهمية التي يلعبها 
النفط في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
كما أشاد الوزير في كلمته بالمجهودات التي تقوم 
الدول  بين  التعاون  تعزيز  أجل  من  المنظمة  بها 
التي من شأنها أن  األعضاء في جميع المجاالت 
تسهم في تطوير صناعة النفط والغاز. وخالل هذا 
االجتماع، تمت مناقشة عدد من النقاط التنظيمية، 
أهمها المصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2023 
ومتابعة مدى تنفيذ خطة تطوير وتفعيل نشاطات 

المنظمة، حسبما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم. 
كما تم عرض نشاطات المنظمة خالل هذه السنة، 
الـ  العربي  الطاقة  لمؤتمر  التحضيرات  ومتابعة 
 .2023 سنة  قطر  دولة  في  انعقاده  المزمع   12
في  االعضاء  الدول  وزراء  أكد  وبالمناسبة، 
 2023 سنة  تكون  بأن  عزمهم  أوابك  منظمة 
التعاون  تدعيم  أجل  من  بالنشاطات  »حافلة 
على  للحفاظ  سويا  للعمل  االعضاء  كافة  بين 
المنتجة  الدول  لمصلحة  النفطية  السوق  توازنات 
ستسمح  والتي  البترولية  والصناعة  والمستهلكة، 

باالستثمار والنمو االقتصادي«، حسب الوزارة.
�ش. زمو�ش

البيداغوجية  المرافقة  مهمة  تتولى  نموذجية  مكاتب  أربعة  إنشاء  تقرر 
واإلدارية والنفسية للطلبة األجانب وكذا إعداد نظام داخلي ودليل خاص بهذه 
الفئة من الطلبة، وذلك ضمن برنامج "تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية من 

أجل دمج الطلبة األجانب بالجزائر"
المؤسسات  قدرات  "تعزيز  برنامج  باختتام  خاصة  ندوة  تنظيم  أمس،  تم، 
الجامعية من أجل دمج الطلبة األجانب بالجزائر"، باستعراض النتائج التي 

أفضى إليها هذا البرنامج.
ولدى عرضها لنتائج البرنامج خالل ندوة بجامعة أبو القاسم سعد هللا )جامعة 
إنشاء  الى  مامي،  اللطيف  عبد  نوال  البرنامج،  منسقة  أشارت  الجزائر2(، 
"أربعة مكاتب نموذجية تتولى مهمة المرافقة البيداغوجية واإلدارية والنفسية 
للطلبة األجانب وكذا إعداد نظام داخلي ودليل خاص بهذه الفئة من الطلبة".
وأوضحت عبد اللطيف مامي أن هذه المكاتب "تتواجد على مستوى الجامعات 
المشاركة في هذا البرنامج وهي جامعة سطيف 2 )المؤسسة المشرفة على 
اإلطار  تكوين  تم  حيث  وورقلة،  بجاية  وزو،  تيزي  وجامعات  البرنامج( 
البشري المكلف بتسيير هذه المكاتب، فضال عن إعداد أربعة أنظمة داخلية 
تتضمن شروحات وتوضيحات حول  تخص كل مؤسسة جامعية مشاركة، 

اإلطار القانوني للطلبة األجانب بالجزائر وكذا مختلف التسهيالت الممنوحة 
لهم من قبل الدولة". 

الذي  البرنامج  هذا  إنجاز  مراحل  عن  عرضا  المسؤولة  ذات  قدمت  كما 
المكتب  مع  بالتنسيق  المنجزة  الدولية  البحثية  المشاريع  إطار  في  يندرج 
والرياضة  والشباب  والتدريب  للتعليم  األوروبي  االتحاد  لبرنامج  الوطني 
"إيراسموس+ الجزائر" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى 

الجانب الثقافي والرياضي الذي صاحب هذا البرنامج.
وبالمناسبة، أكدت ممثلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمين فايزة، 
على "الدعم المتواصل" للوزارة لمثل هذه المبادرات التي من شأنها "تعزيز 
القدرات الوطنية في مجال التكفل االمثل بالطلبة األجانب والرفع من مستوى 

إدماجهم، سواء في الجامعة وكذا في المجتمع".
سنة  انطلق  الذي  البرنامج  هذا  في  المشاركون  الطلبة  أعرب  جانبهم،  من 
2019 والمقدر عددهم بـ 20 طالبا أجنبيا، عن ارتياحهم لظروف الدراسة 
في الجزائر، مثمنين في ذات السياق هذا المشروع الذي سمح لهم باكتشاف 

الموروث الثقافي والتاريخي للجزائر.
ع. ط

�ش.زمو�ش
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بحث ومناق�سة اأف�سل ال�سبل لتحقيق 

مزيد من الرتقاء بالأداء النيابي

بوغايل يعقد لقاءا ت�شاوريا 
مع روؤ�شاء املجموعات الربملانية

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي أول أمس، لقاء 
تم خالله بحث ومناقشة  البرلمانية  المجموعات  تشاوريا مع رؤساء 

أفضل السبل لتحقيق مزيد من االرتقاء باألداء النيابي.
ووفق ما أفاد به بيان للمجلس، يندرج هذا اللقاء الذي حضره أيضا 
تقاليد  التي ترسخ  الدورية  المجلس في إطار "اللقاءات  نواب رئيس 
بحث  أجل  من  وذلك  البرلمانية  المجموعات  رؤساء  مع  التشاور 
النيابي"  باألداء  االرتقاء  من  مزيد  لتحقيق  السبل  أفضل  ومناقشة 
مواتية  في ظروف  العمل  من  البرلمانية  المجموعات  نواب  وتمكين 

تناسب حجم المهام المنوطة بهم, يضيف ذات المصدر.
وتناول اللقاء أيضا العمل المنجز من قبل البعثات االستعالمية، حيث 
ال  بحيث  عملها  البعثات  هذه  تواصل  أن  االتفاق على "ضرورة  تم 
االستعالمي  العمل  يتعدى  بل  االنشغاالت  رصد  مجرد  عند  تتوقف 
إلى اقتراح الحلول" والنظر في كيفية التكفل بها على أرض الواقع 
بالتنسيق مع الجهات الوصية.كما خصص جانب من هذا اللقاء للنظر 
لتعكس بصورة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  تفعيل مضامين  كيفية  في 
وذلك  األول  المقام  في  وطنيا  بعدا  تكتسي  التي  االنشغاالت  مثالية 
اآلنية.وبالمناسبة  للمقتضيات  مواكبة  الرقابية  اآللية  هذه  يجعل  بما 
حث رئيس المجلس الشعبي الوطني النواب على ضرورة مواصلة 
إلى  المقام  هذا  في  الفتا  التشريعي  المجال  في  المبذولة  المجهودات 
ضرورة إيالء النصوص القانونية المدرجة في جدول أعمال الدورة 
العادية، عند إحالتها، كل العناية سواء من حيث المناقشة أو اإلثراء 
البرنامج.كما  وكثافة  الزمنية  اآلجال  اعتبارات  إغفال  دون  وذلك 
شكل التكوين أيضا جانبا مهما في هذا االجتماع، حيث ثمن رؤساء 
استفاد  التي  التكوين  دورات  الرئيس  ونواب  البرلمانية  المجموعات 
النواب والموظفون واإلطارات واعتبروها بادرة حسنة تعكس  منها 
نظرة استشرافية سيكون لها أثر إيجابي على تحسين األداء على جميع 
أجل  من  الفرصة  المجلس  رئيس  اغتنم  األخير،  المستويات. وفي 
استعراض عدد من المحطات المقبلة التي تم االتفاق بشأن ضرورة 

اإلعداد الجيد لتنظيمها وإنجاح مواعيدها, وفق ذات البيان.
ع.ط

بف�سل اإ�سالحات الرئي�س تبون 

خالل الثالث �سنوات الأخرية

ال�شباب يحظى بدور هام 
يف نظام احلكم اجلديد

أجمع أمس، مشاركون في منتدى نظمته اإلذاعة الوطنية، على 
أن إصالحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل الثالث 
نظام  في  مهما  دورا  الشباب  لعنصر  منحت  األخيرة،  سنوات 

الحكامة الجديد.
في  الكريم سيورة  العام عبد  القانون  أستاذ  أكد  الصدد  هذا  وفي 
الرئيس  "إصالحات  أن  األولى  للقناة  اإلذاعة"  "فوروم  برنامج 
تتجسد في نظام الحكامة السياسية الجديدة والتي تم التأسيس لها 

خالل اإلصالح العميق الذي أدخل على الدستور".
وأضاف أن "معالم هذا اإلصالح تتجسد من خالل االنفتاح الكبير 
على الشباب الذي أصبح لديه موطأ قدم في تسيير ووضع معالم 

السياسات التنموية في شتى المجاالت".
كما أوضح سيورة أن "اإلعتماد على ما يسمى بالقائمة المفتوحة 
عن  ليعبروا  للشباب  الفرصة  منحت  المنتخبة،  المؤسسات  في 

طموحاتهم الكبيرة التي تهدف إلى خدمة الوطن".
المؤسسات  بقوة  إكتسحوا  "الشباب  أن  قائال  المتحدث  وأردف 
المنتخبة وان المجلس األعلى الشباب يعتبر أحسن صورة للدور 
إلى  باإلضافة  المؤسساتي،  البناء  مجال  في  الفئة  لهذه  الفعال 
المجتمع المدني الذي أصبح لديه هيئة رسمية تمثله والذي بدوره 
يضم عدة كفاءات شبانية".من جانبه، يري المحلل السياسي حسام 
حمزة ان "التغير السياسي في منظومة الحكم في عهدة الرئيس 
بتغير   الفارطة سمحت   الثالث سنوات  تبون خالل  المجيد  عبد 
بنية الحكم من خالل استحداث مؤسسات جديدة ساهمت في تغير 
المجلس األعلى  المدني،  للمجتمع  الوطني  الحكم كالمرصد  نمط 
التغيرات  "هذه  ان  مضيفا  الدستورية  المحكمة  حتى  او  للشباب 
وفي  الحكم  ممارسة  نمط  في  تغيرات  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من 
الباحث بجامعة بشار،  القرار".بدوره أشار  إتخاذ  طريقة وشكل 
الكبيرة  واإلصالحات  "اإلنجازات  أن  سعداوي  صغير  محمد 
للحراك  مرآة  تعتبر  األخيرة،  سنوات  الثالث  خالل  تمت  التي 
سماه  كما  المبارك  حراكه  مطالب خالل  من  رفعه  وما  الشعبي 
"إشراك  أن  أضاف  كما  تبون".  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
من  تعتبر  اإلنتخابية  العملية  وتأطير  تنظيم  في  المدني  المجتمع 
بين اإلنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر".وأردف سعداوي أن 
تم إدراجه من  قانون االنتخابات وما  التي مست   "اإلصالحات 
شروط وضمانات إلدماج الشباب في الحياة العامة، فتح المجال 
الهيئات  االنتخابات على مستوى جميع  لدخول غمار  الفئة  لهذه 
وهذا دعما للديمقراطية التشاركية التي حرص رئيس الجمهورية 
على تفعيلها على مستوى المجالس الشعبية البلدية والوالئية". كما 
بإعالن  تميزت  ايضا  المرحلة  "هذه  أن  الفوروم  أوضح ضيف 

الحرب على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد".
ق. و

زغدار يوؤكد خالل عر�سه حل�سيلة قطاعه ل�سنة 2022 باملجل�س ال�سعبي الوطني

جهود م�شتمرة لتح�شني ا�شتغالل العقار ال�شناعي 
ورفع القيود على امل�شاريع اال�شتثمارية

اأبرز اأم�س وزير ال�سناعة، اأحمد زغدار، جهود قطاعه من اأجل حت�سني ا�ستغالل العقار القت�سادي ورفع العراقيل

 والقيود حول امل�ساريع الإ�ستثمارية امل�ستكملة الإجناز والتي مل تدخل حيز التنفيذ.

خالل الجتماع الوزاري الـ 109 ملنظمة »اأوابك«:

عرقاب يدعو لتكثيف اجلهود 
لدفع اأ�شواق النفط العاملية نحو اال�شتقرار

اإعداد نظام داخلي ودليل خا�س بهم

اأربعة مكاتب منوذجية ملرافقة الطلبة االأجانب باجلزائر



عبد  الوطنية،  التربية  وزير  وترأّس 
اإلثنين  إلى  األحد  ليلة  بلعابد،  الحكيم 
عن  التربية  لمديري  وطنية  ندوة 
بعد،  عن  المرئي  التحاضر  طريق 
خّصصت إلسداء التعليمات الصارمة 
الكفيلة  العملية  اإلجراءات  لضبط 
الجمهورية،  رئيس  قرار  بتجسيد 
المتعلق بالترسيم الفوري لكل األساتذة 
والبالغ  التربية،  قطاع  في  المتعاقدين 
نظم  وقد  أستاذا.   59987 عددهم 
مجلس  اجتماع  عقب  االجتماع  هذا 
األول  أمس  ظهيرة  المنعقد  الوزراء 
والذي تناول في الشق المتعلّق بقطاع 
مدى  حول  عرضا  الوطنية  التربية 
تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد 
وجاء  األساتذة.  لفائدة  تبون  المجيد 
إنه  الوطنية  التربية  لوزارة  بيان  في 
 62 الذكرى  وفي  المستهل،  »في 
لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، ترّحم 
األبرار  الشهداء  أرواح  على  الوزير 
أن  أجل  فداء من  أنفسهم  قدموا  الذين 
تحيا الجزائر، مشيدا بالمناسبة بالقرار 
الذي  والحكيم  والهام  االستراتيجي 
القاضي  الجمهورية،  رئيس  اتخذه 
األساتذة  لكل  الفوري  بالترسيم 
قبل  التربية،  قطاع  في  المتعاقدين 
نهاية شهر فيفري 2023، ما من شأنه 
في  االستقرار  من  المزيد  يضفي  أن 

القطاع.« 
األساتذة  أن  إلى  الوزير  وأشار 
الكافية  الخبرة  اكتسبوا  قد  المتعاقدين 
لعدة  الصفة  بنفس  اشتغلوا  أنهم  بحكم 
سنوات، حيث أُسديت التعليمات خالل 
ُخّصصت  التي  الوطنية  الندوات 
2022- المدرسي  الدخول  لتحضير 
المستطاع  قدر  لالحتفاظ   2023
على  فوا  ُوظِّ الذين  األساتذة  على 
الدراسية  السنوات  في  التعاقد  أساس 
الحسن  السير  ولضمان  المنصرمة. 
للوضعية  دقيق  فحص  تم  للعملية، 
الوزير  أسدى  كما  بوالية،  والية 
كافة  لضبط  صارمة  تعليمات 
عملية  من  واالنتهاء  اإلجراءات 
المعنيين  المتعاقدين  األساتذة  إدماج 

اآلنية  المتابعة  اآلجال، مع  أقرب  في 
التربية  لقطاع  الرقمية  األرضية  عبر 
بالموارد  الخاص  شقها  في  الوطنية 
البشرية. كما تم تنصيب لجنة مركزية 
التربية  لوزارة  العام  المفتش  يترأسها 
ومراقبة  وتأطير  لمتابعة  الوطنية، 

التنفيذ الفعال لهذه العملية.
 نقابات تثمن القرار

 وت�صفه بـ "الإيجابي"

التربية  نقابات  ثمنت  فقد  بالمقابل 
رئيس  اتخذها  التي  القرارات 
لفائدة  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
ذلك  أن  معتبرة  واألساتذة،  المعلمين 
سيساهم في تحسين المكانة االجتماعية 
للمعلم ويعزز استقرار القطاع. ونقلت 
تصريحات  الجزائرية  األنباء  وكالت 
حيث  النقابات،  هذه  بعض  لمسؤولي 
رحب مسؤول اإلعالم بالنقابة الوطنية 
لعمال التربية، جهيد حيرش، بالقرار 
المتعاقدين،  األساتذة  بإدماج  المتعلق 
الضغط  »إنهاء  شأنه  من  أنه  معتبرا 
في  طالبت  التي  الفئة  هذه  على 
في  بإدماجها  المناسبات  من  العديد 
مناصب قارة«. وبخصوص مشروع 

األسرة  انتظرت  الذي  األستاذ  قانون 
ذات  دعا  مدة،  منذ  التربوية صدوره 
»االفراج  إلى  النقابي  المسؤول 
الجدل  لتجاوز  محتوياته  بكل  عنه 
على ضرورة  مؤكدا  بشأنه«،  المثار 
»توحيد التصنيف بالنسبة لألساتذة في 
واعتبر  الثالثة«.  التعليمية  األطوار 
»ال  القانوني  النص  هذا  أن  حيرش 
لألستاذ،  الالئقة  المكانة  يعطي  أن  بد 
وليس  نبيلة  لرسالة  حامال  باعتباره 
السياق،  نفس  وفي  إداريا«.  موظفا 
باإلعالم  المكلف  الوطني  األمين  أكد 
ألسالك  المستقل  الوطني  بالمجلس 
»إعطاء  أن  بوديبة،  مسعود  التربية، 
الرفع  تقتضي  لألستاذ  الالئقة  المكانة 
إلى  والمادية  االجتماعية  مكانته  من 
في  مكانته  له  يعيد  الذي  المستوى 

المجتمع.»
وأضاف أن »تحقيق هذه الغاية النبيلة 
يحمي  أساسي  قانون  وضع  يتطلب 
مكانته  من  ويرفع  األستاذ  مكاسب 
االجتماعية«، مشددا على »ضرورة 
أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتسليم 
األساسي  القانون  مشروع  وثيقة 
المنتمين لألسالك  بالموظفين  الخاص 

إلى  التربية  قطاع  في  الخاصة 
والمناقشة  لإلثراء  النقابية  التنظيمات 
التربية  وزير  به  وعد  قد  كان  مثلما 
المناسبات،  من  العديد  في  الوطنية 
دعما الستقرار القطاع«. وبخصوص 
المعلمين  بإدماج  المتعلق  القرار 
واألساتذة المتعاقدين، اعتبر بوديبة إن 
هذا القرار »ايجابي«، ال سيما -مثلما 
قدموا خدمات  منهم  قال-وأن »العديد 
للقطاع منذ سنوات مضت«، ودعا في 
يشمل  أن  ضرورة  إلى  السياق  نفس 
بمن  المتعاقدين  »جميع  القرار  هذا 
تجديد عقودهم هذه  يتم  لم  الذين  فيهم 
العام  األمين  ثمن  السنة«. من جهته، 
للنقابة الوطنية المستقلة ألساتذة التعليم 
القرارات  حميدات،  محمد  االبتدائي، 
واألساتذة،  المعلمين  لفائدة  المتخذة 
تكون  مكانتهم  »استعادة  أن  مبرزا 
األساسي«.  القانون  إثراء  خالل  من 
عن  النقابي  المسؤول  نفس  وأعرب 
القرارات  هذه  »تترجم  أن  في  أمله 
على أرض الواقع بشكل يحمي األستاذ 
الحقيقية،  قيمتها  للمدرسة  ويعطي 
باعتبارها منارة للعلم وحاضنة ألجيال 

المستقبل«.

االقتصادية  الشؤون  في  المختص  أمس  اعتبر 
حصيلة  أن  الحيدوسي  أحمد  المؤشرات  وتحليل 
يتعلق  فيما  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
تولي  من  الثالث  عامه  في  االقتصادي  بالشق 
العديد  أن  مشيرا  إيجابية«  »جد  تعتبر  الرئاسة 
من القطاعات تمكنت من الوصول لمستويات أداء 
وهو  الفعالة«  »الحوكمة  بفضل  التسيير  في  عالية 
للتنمية  خدمة  جاءت  هامة  لقرارات  ترجمته  تم  ما 

المحلية ومساعي اإلنعاش االقتصادي.
وأضاف الحيدوسي في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
اإلذاعية  للقناة  الصباح«  »ضيف  برنامج  ضمن 
تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أن  األولى 
إلى إدراج مفهوم جديد في  عمد منذ توليه منصبه 
الحوكمة وإعطاء نمط جديد للتسيير بالتركيز على 
الحكم  منظومة  وأضحت  ومؤشراته  األداء  قياس 
وفق ذلك ال ترتبط بأشخاص بقدر ما ترتبط بطريقة 

التسيير. 

اليوم  تبنيها  يتم   « الفعالة  »الحوكمة  أن  مشيرا   
وضعها  التي  المقاربة  وفق  جديدة  تسيير  كفلسفة 
رئيس الجمهورية الذي أصر على أن سنة 2023 
في الموازنة العامة ستركز على األهداف والنتائج 

وقياس مؤشرات األداء. 
الحكومة  عمل  مخطط  أن  ذاته  المتحدث  وشدد 
أفرز  الذي  الجمهورية  رئيس  لبرنامج  ترجمة  يعد 
المؤسسات  فعدد   « التربوي  للشق  هاما  حيزا 
على  ألف   22 فاق  الجزائر  في  اليوم  التربوية 
بالنسبة  جدا  كبير  إنجاز  وهذا  الوطني  المستوى 
بالتنمية  كبيرا  اهتماما  تولي  التي  الجزائرية  للدولة 
أولى  أن  ونجد  المستدامة  والتنمية  االجتماعية 
القطاع  هذا  ألن  التربية  مجال  في  هي  الخطوات 
مؤهلة  بيد عاملة  االقتصادي  القطاع  يدعم  هو من 
النقابي  القطاع  عن  وبحديثه   ،  « بنائه  في  تسهم 
القانون  في  مكرس  حق  إنه  الحيدوسي  أحمد  قال 
لكن  اليوم المقاربة الجديدة تجعل هذه النقابة شريك 

في تحقيق األهداف.   وأكد ذات الخبير في سياق 
نسبة  من  الرفع  إلى  تسعى  الحكومة  أن  متصل 
من  االجمالي  الناتج  في  الصناعي  القطاع  اسهام 
القادمة وهذا  السنوات  بالمئة في   15 إلى  بالمئة   5
الصناعة  اعلن عنها وزير  استراتيجية   من خالل 
المحلي  االنتاج  دعم  وهي  محاور   3 خالل  من  
دعم  وكذلك  والقانونية  التشريعية  البيئة  وتنظيم 
مضيفا  والناشئة،  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
المحلي  االنتاج  دعم  خالل  من  »اليوم  أن  بالقول 
وإحالل الواردات من خالل تنظيم شعب الصناعات 
الكهربائية وصناعة الخزف ومواد البناء وصناعة 
المواد الغذائية و تنظيم الشعب في تجمعات ودعمها 
وإحصائها كل هذا سيوضح الرؤية ويسمح للحكومة 
دعم هذه القطاعات من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي 
والتطلع إلى التصدير في المستقبل خاصة أن قانون 

االستثمار اليوم قانون مشجع.« حسب تعبيره.
�ش.زمو�ش
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وزارة الرتبية تن�صب جلنة مركزية ملتابعة وتاأطري ومراقبة �صري العملية

اإجراءات فورية لتطبيق قرار تر�سيم 
الأ�ساتذة املتعاقدين والنقابات تثمن

�صارعت وزارة الرتبية الوطنية اأم�س الأول ومبجرد اإعالن قرار الرئي�س عبد املجيد تبون الرت�صيم الفوري لكل الأ�صاتذة املتعاقدين يف قطاع 

الرتبية لبدء اتخاذ الأليات لتطبيق هذا القرار، حيث مت تن�صيب جلنة مركزية ملتابعة وتاأطري ومراقبة �صري عملية الرت�صيم، كما اأ�صدى 

وزير القطاع عبد احلكيم بلعابد تعليمات فورية و�صارمة ل�صبط كافة الإجراءات والنتهاء من العملية يف اأقرب الآجال، يف وقت ثمنت فيه 

نقابات القطاع قرار الرئي�س وا�صفة اإياه بـ »الإيجابي«.

�س. زمو�س

عرقاب يوؤكد خالل لقاء 

مع جمعيات حماية امل�صتهلكني 

ومديريات الطاقة منطقة الو�صط

مناطق الظل »اأولوية« 
يف برنامج حت�سني التزّود 

باملوارد الطاقوية
عن  عرقاب  محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  أمس  كشف 
بالشبكة  الربط  من  ظل  منطقة   2600 نحو  سكان  استفادة 
ما  المناطق وهو  بهذه  التكفل  برنامج  إطار  في  الكهربائية 
جعل نسبة التغطية بالكهرباء تصل إلى 99 بالمائة ونسبة 
التغطية بالغاز إلى 65 بالمائة وطنيا، معتبرا أن الهدف من 

هذا البرنامج هو إيصال الطاقة لكل الجزائريين.
حماية  جمعيات  مع  جهوي  لقاء  خالل  عرقاب  وأوضح 
الوسط،  لمنطقة  والمناجم  الطاقة  ومديريات  المستهلكين 
نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أنه منذ إطالق برنامج 
ربط مناطق الظل بالموارد الطاقوية، تنفيذا لقرارات رئيس 
 2595 من  أكثر  ربط  تم  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
منطقة ظل بالكهرباء، أي ما يمثل 6483 منزل. كما تم، 
ضمن نفس البرنامج، ربط 2346 منطقة ظل بشبكة الغاز، 
أي ما يمثل 245150 منزل، حسب الوزير الذي أكد أنه 
مع إتمام هذه العمليات تجاوزت نسبة التغطية بالكهرباء 99 
بالمائة ونسبة التغطية بالغاز 65 بالمائة. وأشار عرقاب إلى 
أن هذه البرامج العمومية ال تقتصر على إيصال الطاقة الى 
المنازل بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفالحية وكل 
المناطق  وكذا  الشغل  ومناصب  للثروة  الخالقة  النشاطات 
االقتصادية  التنمية  في  هاما  دورا  تلعب  التي  الصناعية 

للبالد. 
الكهرباء  ضبط  لجنة  نظمته  الذي  الجهوي  اللقاء  وحول 
والغاز، أكد الوزير أنه سيسمح بـ »مناقشة مشروع خريطة 
الطريق الذي اقترحته اللجنة، كنتيجة للقاءات العديدة التي 
العمل  أسس  ترسي  والتي  المنصرم،  العام  في  عقدها  تم 
التكفل  أجل  من  المستهلك،  حماية  جمعيات  مع  المستقبلي 
التي  التوصيات  وتطبيق  حصرها  تم  التي  باالنشغاالت 
وجه«.  أحسن  على  بالطاقة  المواطن  يتمتع  حتى  قدمت، 
وأكد في هذا السياق أن »وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون 
مع لجنة الضبط تحرص على أن يتم تسيير الخدمة العمومية 
لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية 
في البالد من خالل متابعة ومراقبة نوعية الخدمة المقدمة 
األداء  مؤشرات  على  باالعتماد  مستمر  بشكل  للمستهلكين 
والتي  الخدمة  لتحسين  الخماسية،  المخططات  في  المحددة 

يوقعها صاحب االمتياز مع السلطة المانحة لالمتياز«.
 ودعا عرقاب جمعيات حماية المستهلك »للتعاون والعمل 
تحسيس  في  وعملها  الميدان  في  وجودها  لتعزيز  سويا 
المواطنين وحماية حقوقهم«. ومن جانبهم -يضيف الوزير-
ممثلي  بصفتهم  والمناجم،  الطاقة  مدراء  على  «ينبغي 
المحلي، أن يساهموا أيضا  المستوى  المانحة على  السلطة 
العمومية  الخدمة  أهداف  بتحقيق  المتعلقة  المهام  دعم  في 
لتوزيع الكهرباء والغاز على مستواهم، من أجل اإلسهام في 
جهود التحديث والتحسين التي باشرتها السلطات العمومية 
في قطاع الطاقة«. يذكر أن أشغال الملتقى الجهوي أمس 
حضرها أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك مدراء الطاقة 
المستهلك،  لحماية  الوطنية  الجمعيات  رؤساء  والمناجم، 
وأيضا مدراء امتيازات )سونلغاز توزيع( لـ11 والية وهي: 
والجلفة  وزو  وتيزي  والمدية  والبويرة  والبليدة  الجزائر 
والشلف،  وتيسمسيلت  الدفلة  وعين  وبومرداس  وتيبازة 
إضافة إلى واليتين منتدبتين وهما: بوينان وسيدي عبد هللا.
�ش.زمو�ش

خبري اقت�صادي يثمن احل�صيلة القت�صادية لـ 3 �صنوات من تويل تبون رئا�صة اجلمهورية

قطاعات و�سلت مل�ستويات اأداء عالية 
يف الت�سيري بف�سل »احلوكمة الفعالة«

توؤكد على فعالية املقاربة

 اجلديدة لقيادة اجلي�س

اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات 
الع�سكرية باأدرار

بأدرار  العسكرية  للسلطات  نفسه  إرهابي  أمس،  أول  ّسلم 
بالناحية العسكرية الثالثة، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة 
مكافحة  إطار  “في  أنه  المصدر  ذات  الوطني.وأوضح  الدفاع 
اإلرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، ّسلم يوم 
بأدرار  العسكرية  للسلطات  نفسه  2022، إرهابي  11 ديسمبر 
»الدمي  باإلرهابي  األمر  ويتعلق  الثالثة.  العسكرية  بالناحية 
محمد« الذي ينشط ضمن الجماعات اإلرهابية بمنطقة الساحل”.
وأشار البيان أّن اإلرهابي كان بحوزته: »مسدس رشاش من 
نوع كالشنيكوف؛ مخازن ذخيرة؛  طلقة عيار39×7.62 ملم«، 
التي  المقاربة  فعالية  تؤكد من جديد على  »العملية  أّن  مضيفا 
تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على 
أرجاء  كامل  والطمأنينة في  األمن  اإلرهاب واستتباب  ظاهرة 

البالد«.
اإ. �س



مت تقدميه اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة 

اأين �صدر �صده اأمر بالإيداع

�شرطة �أقبو ببجاية تطيح مبجرم 
ميتهن �ملتاجرة باملخدر�ت

مواصلة للجهود الهادفة إلى محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها خاصة 
ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة التابعة 
للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو خالل هذا األسبوع من اإلطاحة بمجرم يبلغ 

من العمر 35 سنة، يمتهن بيع وترويج المخدرات وسط الشباب بمدينة أقبو.
وجاءت تفاصيل العملية حسب بيان إعالمي صدر عن ذات الجهاز أمس اإلثنين 
ع  ح  المدعو/  قيام  مفادها  الشرطة  مصالح  إلى  واردة  معلومات  إستغالل  بعد 
المقيم بحي قندوزة أقبو بترويج المخدرات على مستوى مدينة أقبو خالل الفترات 
المسائية، على إثر هذه المعلومات تم إعداد خطة عملياتية محكمة مع تحديد مكان 
تواجد المشتبه فيه، وبعد عملية الترصد تم توقيفه على مستوى حي حيرة الطاهر 
وسط مدينة أقبو، أين ضبط بحوزته على كمية من المخدرات )كيف معالج( مهيئة 
للبيع على شكل أعمدة وقطع صغيرة يقدر وزنها بـ 07 غرام، وبتفتيش مسكنه 
والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم حجز بغرفة نومه على 04 
شفرات قاطعة عليها آثار المخدرات تستعمل في عملية تقطيع الكيف، باإلضافة 

إلى حجز سالح أبيض يتمثل في قارورة غاز مسيلة للدموع.
وقد تم إنجاز ملفين جزائيين ضد المشتبه فيه ألجل قضية حيازة المخدرات )كيف 
معالج( قصد البيع بطريقة غير مشروعة، وقضية حيازة سالح أبيض محضور 
)قارورة غاز مسيلة للدموع( بدون مبرر شرعي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية 

المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.
حياة �صرتاح

تيبازة: 

�أ�شماك باأ�شعار "معقولة"
 يف نقطة بيع جديدة

شرعت أمس األول غرفة الصيد البحري و تربية المائيات لوالية تيبازة في عرض 
عدد من أصناف أسماك تربية المائيات، في نقطة بيع جديدة، بأسعار "تنافسية و 
معقولة" وفقا لقاعدة البيع الترويجي"منتج-مستهلك"، حسبما أفاد به مسؤول بهذه 

الغرفة.
دج  الملكي" ب999  "القاجوج  بيع ألسماك  نقطة  أول  استحداث  العملية  وتشمل 
للكلغ الواحد و "البلطي األحمر" ب 550 دج، بميناء الصيد البحري لبوهارون, 
وفق تصريح لرئيس غرفة الصيد و تربية المائيات المحلية, صالح كعباش لواج. 
بإشراف  القطاع  وزارة  سطرته  وطني  برنامج  إطار  في  العملية  هذه  تندرج  و 
الغرفة المهنية للصيادين و بالتنسيق مع مصالح الوالية، بغرض توفير األسماك 
للمستهلك بأسعار "معقولة و تنافسية و متاحة ألصحاب الدخل الضعيف", حسب 
نفس المصدر. وحسب كعباش فأن الغرفة ستعمل على توسيع نقاط البيع لتشمل 
أكبر عدد ممكن من بلديات الوالية على أن يتم توفير منتجات مستثمرات استزراع 
البيولوجية للسمك وكذا فترة  السمك على طول السنة خاصة خالل فترة الراحة 
سوء األحوال الجوية التي عادة ما تسجل تراجعا في المنتوجات الصيدية. و تأتي 
هذه المبادرة بعد إبرام اتفاقية بين وزارة القطاع ومستثمرات شعبة تربية المائيات 
أو ما يسمى باستزراع السمك، تقضي بتوفير كميات من المنتجات وفقا لقاعدة البيع 
الماضي  المباشر "منتج-مستهلك"، و قد جسدت ألول مرة خالل شهر رمضان 

واستحسنها كثيرا المستهلكون.
�س.ز/واأج
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�س.زمو�س/واج

وحسب ما نقلته وكالة األنباء الجزائرية فقد 
احتضنت دائرة وادي تليالت بوهران مراسم 
التاريخية والتي تضمنت  الذكرى  تخليد هذه 
تدشين قاعة متعددة الخدمات تحمل اسم شهيد 
توفي  الذي  بسرير جياللي  الدكتور  الواجب 
مدرسة  إلى  إضافة  كوفيد-19  جائحة  خالل 
القادر  عبد  علي  سي  المجاهد  باسم  ابتدائية 
على مستوى المدينة الجديدة بوادي تليالت. 
متعددة  القاعة  مستوى  على  أقيمت  كما 
مسرحيات  الهواري"  "بديار  الرياضات 
مدارس  مختلف  لتالميذ  واستعراضات 
الدائرة. وبسعيدة، أقيمت بمقر الوالية مراسم 
و  إيجاريا  عموميا  مسكنا   94 مفاتيح  تسليم 
98 مسكنا ترقويا مدعما بمدينة سعيدة فضال 
مالية  إعانة   68 من  االستفادة  مقررات  عن 
حيز  وضع  تم  كما  الريفي.  للبناء  موجهة 
عائلة   136 لفائدة  الكهرباء  لشبكة  الخدمة 
تجزئة  و120  ومغايلية  حليليف  بقريتي 
ببلديتي عين السخونة والحساسنة إضافة إلى 
الطريق  بين  الرابط  البلدي  الطريق  تدشين 
)بلدية  الماي  برج  ومنطقة   92 رقم  الوالئي 
عين السخونة( على مسافة 8ر4 كلم ووضع 
حاكيمي  قرية  تزويد  لعملية  الخدمة  حيز 
أما  البروبان.  بغاز  السخونة(  عين  )بلدية 
 329 ربط  المناسبة  بهذه  تم  فقد  بالنعامة، 
مسكن بالغاز الطبيعي على مستوى تجزئتين 
التوسع  بمنطقة  المجمع  الريفي  للسكن 
ببلدية   " المناطق  أم   " الجديدة  الحضري 
الوالية  بذات  مغرار  وببلدية  بورزق.  جنين 
تم وضع حيز االستغالل لملحقة إدارية بقرية 
"عمار" و تنظيم معرض للمنتوجات الحرفية 
تنظيم  من  بوعمامة"  الشيخ  "قلعة  بقرية 
و  الثقافي  التراث  لحماية  الوطنية  المنظمة 
التنمية السياحية بالتنسيق مع الغرفة الوالئية 

للصناعة التقليدية و الحرف. 
الصفراء  عين  ببلدية  "تيركونت"  وبقرية 
التهيئة  من  إستفاد  بريدي  مكتب  فتح  أعيد 
رمضاني  الشهيد  باسم  وتسميته  والتوسيع 
لتزويد  االستغالل  حيز  وضع  تم  كما  فالي 
"بوغالبة  النائية  السهبية  بالمنطقة  سكنات 
قرية حرشاية  كما عرفت  البروبان.  بغاز   "
ببلدية النعامة وضع حجري األساس إلنجاز 
مستوى  على  المياه  لضخ  ومحطة  متوسطة 
خط تحويل المياه الصالحة للشرب من بلدية 
تموشنت  وبعين  مشرية.  بلدية  نحو  النعامة 
مستثمرة  لعملية ربط  الخدمة  تم وضع حيز 
حيث  الكهرباء  بشبكة  المالح  ببلدية  فالحية 

الجاري  البرنامج  ضمن  العملية  تندرج 
كما  بالوالية.  مستثمرة   395 لفائدة  تجسيده 
شعبة  )بلدية  محمد  فارسي  قرية  تعززت 
اللحم( بدخول قاعة عالج جديدة حيز الخدمة 
هذه  ذكرى  إحياء  مراسم  إطار  في  وهذا 
المظاهرات التاريخية التي انطلقت شرارتها 
األولى في التاسع ديسمبر1960 بمدينة عين 
ملعب  تدشين  بالمناسبة  تم  كما  تموشنت. 
جواري أطلق عليه تسمية 11 ديسمبر1960 
بذات التجمع السكاني الذي استفاد منه ضمن 
برنامج التكفل بمناطق الظل. وبسيدي بلعباس 
أقيمت مراسم إحياء هذه الذكرى بدائرة تنيرة 
تكريم  البلدية  مكتبة  مستوى  على  تم  حيث 
تقديم  مع  الحقوق  وذوي  المجاهدين  بعض 

أنشطة ثقافية بالمناسبة.
بالعشب  جواري  ملعب  تدشين  وجرى   
الظل  منطقة  مستوى  على  االصطناعي 
>المالح الفوقاني" فضال عن معاينة السلطات 
مدعما  ترقويا  مسكنا   90 لمشروع  الوالئية 
عالوة على زيارة معرض أقيم بمناسبة اليوم 
ديسمبر مع   11 لـ  المصادف  للجبال  الدولي 
من  أفراد  بمشاركة  للتشجير  حملة  تنظيم 
المجتمع  وفعاليات  الشعبي  الوطني  الجيش 

المدني. 
حيز  وضع  تم  الشيلية  عشيبة  بن  وببلدية 
حي  من  بكل  عالج  قاعات  ثالث  الخدمة 
حركاتي وقريتي تنزارة و اللوزة بعد إعادة 
من  استفاد  بريدي  مكتب  عن  فضال  تأهيلها 

إعادة تأهيل.
 كما شهدت بلدية وادي سفيون بهذه المناسبة 
عالج  قاعة  الخدمة  حيز  وضع  التاريخية 
وخزان  تأهيلها  إعادة  بعد  الكوانين  بمركز 
 150 لفائدة  مكعب  متر   1500 بسعة  مائي 
مقر  إلنجاز  األساس  حجر  وضع  مع  عائلة 

جديد للبلدية. 
أما بمستغانم فقد تم تدشين جدارية بالمتحف 
لرموز  صورا  تتضمن  للمجاهد  الوالئي 
وافتتاح  بالمنطقة  المجيدة  التحريرية  الثورة 
طلبة  إنجاز  من  الذكرى  حول  معرض 
المدرسة الجهوية للفنون الجميلة "محمد خدة" 
التشكليين  للفنانين  آخر  بصالمندر ومعرض 
طبايبية محمد وحسيني محمد األمين وشندر 

سعيد برواق "أحمد عسلة". 
صيادة  ببلدية  أوت   20 بثانوية  أقيمت  كما 
أنشطة مختلفة للتالميذ منها معرض تاريخي 
شملت  للتشجير  وحملة  ملحمي  وعرض 
المحيط الخارجي للثانوية والجدارية المخلدة 

الدين  خير  وببلدية  التاريخية.  الذكرى  لهذه 
دشنت السلطات المحلية بقرية الجباح مسجد 
وسكنات  قرآنية  مدرسة  يضم  الذي  التقوى 
 1000 زهاء  استقبال  وبإمكانه  وظيفية 
قايد  المجاهدة  زيارة  عن  فضال  مصلي 
روزة بمقر سكنها واالطمئنان على صحتها 

وتكريمها.
وبدورها عرفت والية البيض تسمية مؤسسة 
باسم  الوالية  بعاصمة  المسعفة  الطفولة 
المجاهد المتوفي جديد محمد والعيادة متعددة 
الشهيد  باسم  المدينة  بوسط  الطبية  الخدمات 
جسدت  فقد  بمعسكر  أما  إبراهيم.  بلهواري 
بساحة  تزينية  شجيرة   1500 غرس  عملية 
تيزي  مدينة  بوسط   "1962 جويلية   5"
بمشاركة عديد الهيئات والمؤسسات العمومية 
ومواطنين  محلية  بجمعيات  ومنخرطين 
شهداء  لصور  معرض  إقامة  إلى  إضافة 
وتقديم  للمنطقة  المجيدة  التحريرية  الثورة 
الرياضي  بالمركب  رياضية  استعراضات 
إشارة  أعطيت  كما  المدينة.  بنفس  الجواري 
انطالق حملة للتبرع بالدم تستهدف مواطني 
معرض  افتتاح  جانب  إلى  المدينة  ذات 
الرياضات  متعددة  بالقاعة  المحلي  للمنتوج 
بمعسكر.  محمد"  "جبار  الرياضي  للقطب 
بتلمسان تم وضع حيز الخدمة مجمع مدرسي 
ومدرسة  الحناية  ببلدية  "خميستي"  بقرية 
ببلدية  هدي"  بن  أوالد  "دار  بقرية  قرآنية 
ندرومة  ببلدية  رياضية  وقاعة  مستار  بني 
من  مكونة  طبية  قافلة  بالمناسبة  أطلقت  كما 
عدة أطباء مختصين من مقر الوالية لتجوب 
الواقعة جنوب  للبلديات  التابعة  مناطق الظل 
و  الوالئية  السلطات  قامت  كما  الوالية. 
أعمر  المجاهد خيثر  بزيارة  الثورية  األسرة 
و أرملة الشهيد مبطول عبد هللا السيدة مالكي 

فاطمة ببلدية ندرومة. 
ومحاضرات  معارض  أيضا  برمجت  كما 
والتاريخ  للفن  العمومي  الوطني  بالمتحف 
شهدت  جانبها  ومن  تلمسان.  مدينة  بوسط 
الخدمات  متعددة  عيادة  تدشين  غليزان 
داود  بن  ببلدية  "سيامتال"  السكني  بالمجمع 
وتسميته باسم المجاهد المتوفي يوسف للوش 
إسعاف  سيارات  ست  توزيع  أيضا  تم  كما 
مجهزة لفائدة مستشفيات عمي موسى و يلل 

و منداس وجديوية. 
ندوات  و  معارض  أيضا  بالمناسبة  وأقيمت 
للتشجير  حمالت  تنظيم  عن  فضال  تاريخية 

عبر مناطق زمورة و وادي ارهيو.

يف اإطار تخليد الذكري الثانية 

وال�صتني ملظاهرات 11 دي�صمرب :1960 

مر�فق عمومية تدخل حيز �خلدمة 
و�إقامة ن�شاطات متنوعة بواليات �لغرب 

ا�صتفادت وليات غرب الوطن اأم�س الأول من تد�صني العديد من املرافق العمومية واخلدماتية كما مت اإقامة 

ن�صاطات متنوعة وذلك يف اإطار مرا�صم تخليد الذكرى الثانية وال�صتني ملظاهرات 11 دي�صمرب .1960

ق�صنطينة: 

 50م�شتثمرة فالحية 
ووحدة �شناعية ت�شتفيد 

من �لكهرباء و�لغاز منذ مطلع 2022
الكهرباء  توزيع  مديرية  لدى  واإلعالم  باالتصال  المكلف  األول  أمس  كشف 
والغاز بقسنطينة كريم بودولة أنه تم منذ مطلع سنة 2022 تزويد 50 مستثمرة 
فالحية ووحدة صناعية بالكهرباء والغاز بالوالية باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 
425 مليون دج.وفي تصريح لوسائل اإلعالم على هامش خرجة ميدانية لمصالح 
مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة لتفقد مشاريع الربط بالطاقة، أفاد كريم 
بودولة أنه قد تم خالل سنة 2022 تزويد 17 مستثمرة فالحية بالكهرباء ذات 
التوتر المتوسط بفضل إنجاز شبكة توزيع بطول يزيد عن 7 كلم وذلك بعد أن 

تم رصد غالف مالي يقدر بـ 260 مليون دج تم اقتطاعه من ميزانية الوالية.
وأضاف ذات المسؤول أن هذه المستثمرات الفالحية تقع ببلديات زيغود يوسف 
البرنامج تشغيل  أنه سيتم في إطار نفس  وديدوش مراد وبني حميدان, مردفا 
إطالق  سيتم  حين  في  بوجريو  مسعود  ببلدية  أخرى  فالحية  لمستثمرة  الربط 
اإلدارية.  اإلجراءات  من  االنتهاء  فور  آخرين  اثنين  مستثمرتين  لفائدة  أشغال 
وكشف المكلف باإلعالم لدى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة أنه تم 
الضعيف  التوترين  ذات  بالكهرباء  21 وحدة صناعية  2022 ربط  منذ مطلع 
والمتوسط وذلك في إطار برنامج يتضمن مشروع ربط 66 مستثمرة حيث من 
المنتظر استالم أشغال ربط 5 وحدات خالل األيام المقبلة. كما كشف بودولة أنه 
تم خالل السنة الجارية ربط 25 منطقة ظل بشبكة الغاز حيث مست هذه العملية 
1.075 عائلة برصد غالف مالي يقدر بأزيد من 120 مليون دج، مضيفا أنه 
في إطار برنامج مشترك بين مديريتي الطاقة والمناجم وتوزيع الكهرباء والغاز 
بقسنطينة، تقرر التكفل بست مناطق ظل تضم 138 عائلة، حيث استدعت هذه 
العملية إنجاز شبكة توزيع بطول 16 كلم وتطلبت استثمارا يقدر بأزيد من 30 

مليون دج.
�س.زمو�س



من  عدٍد  على  يحتوي  الحلو  اللوز  زيت 
حّب  من  ويُستخلص  الّدهنية،  األحماض 
ضغطها،  خالل  من  لألكل  الصالح  اللوز 
ويدخل في كثيٍر من صناعة األدوية، وله 
للجلد،  وُمرّطب  كُمليّن  استخداماٍت  عّدة 
تم  وقد  والُمتشّقق،  الخشن  للجلد  وُمنّعم 
السرطان  أنواع  بعض  لُمعالجة  استخدامه 
كسرطان الثدي، والمثانة، والرحم، والفم، 
ويُستخدم لتطهير الجلد وُمكافحة الجراثيم، 
ُمستحضرات  من  كثيٍر  في  يدخل  كما 
صالحاً  الحلو  اللوز  زيت  ويُعّد  التجميل، 
لألكل، ويُستخدم لنواٍح جماليٍة ُمتعددة، كما 

يدخل في إعداد الطعام أيضاً.
الفواكه  بعض  نواة  من  المر  اللوز  زيت  يُستخلص  المر  اللوز  زيت 
حيث  الحلو  اللوز  زيت  عن  ويختلف  والخوخ،  والبرقوق،  كالمشمش، 
يحتوي على مادٍة ساّمة تُدعى أميغدالين، وال توجد في زيت اللوز الحلو، 
وبالرغم من استخدام مكون : الُمستخرج من زيت اللوز المر كعالٍج بديٍل 
ألنواع السرطان، إاّل أنّه يفتقر ألدلٍة سريريٍة تُثبت فعاليته، كا أّن احتمالية 

. Drugs.comمخاطره تزيد عن فوائده وفقاً لما بينه موقع
قبل  من  بعد  فيما  المر  اللوز  لزيت  االستخدامات  بعض  تم حظر  وقد   

دائرة الغذاء والدواء األمريكية، وكذلك تم 
منع استخدام مكون الليترييل لعالج أنواع 
تتم  األحيان  بعض  وفي  أيضاً،  السرطان 
الطهي  في  ليُستخدم  المر؛  الزيت  ُمعالجة 
وتتم  اللوز،  روح  عليه  يُطلق  ما  وهو 
حمض  استخراج  طريق  عن  ُمعالجته 
االستخدام،  آمن  ليصبح  منه  البروسيك 
وتنكيه  إعداد  في  رئيسي  بشكٍل  ويُستخدم 
الحلويات، أّما زيت اللوز المر الخام يُعّد 
غير صالٍح أو آمٍن لألكل، ويُمكن االستفادة 
الموضعي. لالستخدام  خارجياً  فقط   منه 

زيت  يُعّد  للبشرة:  لوز  زيت  أفضل 
للبشرة  الستخدامه  األفضل  الحلو  اللوز 
ولالستفادة منه، خالفاً لزيت اللوز المر الذي يُعّد زيتاً أساسياً، وفي حال 
يُمكن  أو  الناقلة،  الّزيوت  بإحدى  تخفيفه  يُفّضل  البشرة  على  استخدامه 
تخفيفه بزيت اللوز الحلو، كما يُنصح بتفادي استخدام كميٍة كبيرة من زيت 
اللوز المر على البشرة؛ إلنّه يُسبّب إحساساً بالوخز أو الحرقة، ويُنصح 
عند شراء ُمنتجات العناية بالبشرة المحتوية على زيت اللوز المر التأّكد 
من أّن زيت اللوز المر الُمستخدم قد خضع للُمعالجة، وتم إزالة المكونات 

الساّمة منه ليُصبح صالحاً وآمناً لالستهالك البشري.
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تغيير نمط الحياة يمكن بإتباع نظام غذائّي صحّي التخفيف من األعراض 
المصاحبة للفتق الحجابّي، ومن التغييرات التي يُنصح بإجرائها؛ تجنب 
تناول الوجبات الكبيرة، وتجنب االستلقاء بعد تناول الطعام، والمحافظة 

على الوزن الصحّي للجسم.
كما ويمكن القيام ببعض التمارين الرياضية التي تقوم على تقوية العضالت 
للفتق،  المصاحبة  للتخفيف من بعض األعراض  الفتق  بمنطقة  المحيطة 
قد تؤدي  التمارين بشكٍل خاطئ  أّن ممارسة بعض  بالذكر  الجدير  ومن 
إلى زيادة الضغط على منطقة الفتق مما يؤدي إلى زيادة الحالة سوءاً، 
لذلك تجب استشارة الطبيب حول الطريقة الصحيحة لممارسة التمارين.

أعراض  من  للتخفيف  األدوية  بعض  استخدام  يمكن  باألدوية  العالج 
الحموضة  مثل مضادات  الحجابّي،  للفتق  المصاحبة  واالنزعاج  الحرقة 

لمضخة  المثبطة  الهيستامين H2 واألدوية  مستقبالت  وحاصرات 
البروتون.

الجراحة يمكن اللجوء للقيام بعمل جراحّي لعالج الفتق عند زيادة حجمه 
الفتق باستخدام شبكة جراحيّة،  أو تسبّبه باأللم من خالل خياطة منطقة 
وفي الحقيقة يمكن القيام بالعمليات الجراحية بإحدى طريقتين رئيسيتين؛ 
بالمنظار عن  الجراحة  وتتم  بالمنظار،  الجراحة  أو  المفتوحة،  الجراحة 
أداة جراحية  مع  مرفقة  تصوير  آلة  وإدخال  فتحة صغيرة  طريق عمل 
صغيرة إلصالح مكان الفتق، وتتميز هذه الطريقة بعدم إحداثها ضرراً 
كبيراً في األنسجة المحيطة بالفتق، وال يحتاج المريض إلى فترة طويلة 
الجراحية  للعمليّة  يخضعون  الذين  المرضى  يحتاجها  كالتي  للتعافي 

المفتوحة والتي قد تصل إلى ستة أسابيع.

جمال ور�شاقة

ما هي فوائد فيتامني ب6 للحامل؟ 
المعروف  ب6  فيتامين  يعد 
البيريدوكسين  باسم  أيًضا 
 (Pyridoxine)من الفيتامينات 
الحامل  لصحة  المهّمة 
فيتامين  فوائد  ومن  وجنينها،]1[ 

ب6 للحامل ما يأتي: 
لدى  الصباح  غثيان  تخفيف 
يلجأ األطباء لوصف  قد  الحامل 

باألخص  الحمل،  في  الصباح  غثيان  من  للتخفيف  فيتامين ب6  مكمالت 
الفيتامين في تخفيف  لدور هذا  نظًرا  الغثيان مستمّرة،  إذا كانت أعراض 
شدة األعراض. وتتراوح الجرعة االعتيادية التي يوصي بها الطبيب عادًة 
لتخفيف غثيان الصباح عند الحامل بين 10-25 ملغرام، تؤخذ 3 مرات في 
اليوم، مع ضرورة عدم تجاوز الجرعة اليومية مقدرا 100 غرام لتجنب 
حدوث تلف عصبي مؤقت، كما يجب التأكيد على ضرورة تجنب تناول أْي 

مكمالت أو أدوية خالل فترة الحمل دون الرجوع إلى الطبيب أواًل.
فيتامين ب6  دور  إلى  توصلت  التي  الدراسات  من  العديد  وجود  ورغم   
في تخفيف غثيان الصباح، ال يوجد أدلّة علمية قوية تدعم فعاليته في هذا 
  (Cochrane Library)الجانب، وذلك وفق ما نشر في مكتبة كوكرين

عام 2015م.
 التقليل من بعض مضاعفات الحمل قد يساهم تناول فيتامين ب 6 خالل 
مكتبة  في  ورد  ما  وفق  األسنان  تسوس  حدوث  مخاطر  تقليل  في  الحمل 
كوكرين (Cochrane Library) عام 2015، ولكنه لم يُظهر فعالية في 
تقليل مخاطر حدوث مضاعفات الحمل األخرى؛ كالوالدة المبكرة، أو تسمم 
الحمل، أو مشكلة ما قبل تسمم الحمل،مع التأكيد على إلى أن استخدام الحامل 

لمكمالت فيتامين ب 6 يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب المختص.
 تأثير محتمل لحاالت سكري الحمل تُشير بعض الدراسات إلى عدم وجود 
آثار إيجابية لفيتامين ب 6 على حاالت سكري الحمل، رغم أنَّ دراسة قديمة 
اقترحت أنَّ تناول فيتامين ب 6 خالل الحمل قد يساهم في تحسين مستويات 
السكر لدى النساء اللواتي يعانين مشكلة سكري الحمل المصاحبة النخفاض 

مستويات فيتامينات ب 6. 
فوائده للجنين في الرحم يساعد فيتامين ب 6 على دعم أيض الكربوهيدرات 
والبروتينات في جسم الجنين، وتعزيز تطور الدماغ والجهاز العصبي لديه، 
لذلك يجب على المرأة الحامل التأكد من بقائه ضمن مستوياته الطبيعية في 

جسمها.

تنظيف �سطح املوقد
 با�ستخدام املُنتجات التجارّية

الُمنتجات  من  العديد  ُهنالك 
أسطح  لتنظيف  الُمخصصة 
من  الغاز  ومواقد  وشعالت 
واألوساخ  والزيوت  الدهون 
تُستخدم  والتي  بها،  العالقة 

بالطريقة اآلتية:
املواد الالزمة:

والمواقد  األفران  تنظيف  ُمنتج   
قطعة  الغاية.  لهذه  الُمخصص 

قماش نظيفة. 
إسفنجة تنظيف ناعمة.

فرشاة أسنان قديمة. 
وعاء عميق. 

طريقة التنظيف:

ما  اليدين ومنطقة  اتساخ  المطاطيّة لضمان عدم  التنظيف  قفازات  تُرتدى 
تحت األظافر بالبقع والشحوم.

 تُزال الشبكات من فوق سطح الموقد وتوضع في الحوض لتنظيفها بالطرق 
السابقة. 

تُرفع رؤوس وأغطية الغاز وتوضع في قدٍر أو في الحوض لتنظيفها أيضاً 
بالطرق المذكورة سابقاً.

 يُرش الرذاذ التجاري الُمخصص لتنظيف الموقد على سطحه وذلك بإبعاد 
فوهة عبوة الرذاذ مسافة 10-15 سم عن السطح ورشه بطبقة ُمتساوية، ثم 
بفعاليّة  فيها األوساخ بطبقات إضافيّة؛ إلزالتها  تتراكم  التي  رش األماكن 

وتغلغل الُمنتج فيها. 
بحيث  كافية  لمنحه فرصة  دقيقة   30-20 مّدة  الموقد  الُمنّظف على  يُترك 
يُكّسر الزيوت والشحوم العالقة ويُسّهل مسحها، لكن يُنصح بعدم تركه أكثر 
من ذلك في حال كان الموقد مطليّاً؛ ألنه قد يُزيل الطالء، إضافًة لوجوب 

مسحه عن المقابض.
تُبلل قطعة قماش نظيفة أو اسفنجة بالماء الدافئ، ويُمسح سطح الموقد بها 
وبقايا  فتات  أي  التقاط  لضمان  األمام؛  باتجاه  له  الخلفي  الجزء  من  بدءاً 
طعام وبقع عالقة بعد التنظيف، مع وجوب غسل القطعة وعصرها جيّداً 

بعد اتساخها. 
تُستخدم فرشاة أسنان قديمة لفرك وتنظيف المناطق التي يصعب وصول 

اإلسفنجة لها. 
يُجفف سطح الموقد جيّداً، وتُنّظف الشبكات والرؤوس وباقي القطع بالطرق 
المذكورة ثم يُعاد تجميعها ووضعها في مكانها، ويُمكن استخدام الُمنتجات 

التجاريّة لتنظيفها بنفس الطريقة في حال لم تكن الطرق السابقة ُمجدية.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

طرق فتح �سهية الطفل
تنويع األطعمة المقدمة له، وعدم إلزامه بنوٍع 
يفّضله، كما يجب  إذا كان ال  واحد، خاصًة 
الغذائي  نظامه  في  التركيز  ذاته  الوقت  في 
الحرارية،  بالسعرات  المليئة  األطعمة  على 

والبروتينات.
تحديد أوقات معينة لتناول الطعام، واالبتعاد 
على  تؤثر  حيث  العشوائية،  األوقات  عن 

صحته.
انشغاله  ألّن  التلفاز؛  أمام  إطعامه  تجنب 
مكترثاً  غير  ويصبح  الطعام،  ينسيه  بالتلفاز 

به. 
طلب المساعدة منه أثناء تحضير الطعام، مما يشجعه على تناوله باعتباره 

ساهم في تحضيره. 
والقرفة،  المحالة،  الفواكه  مثل  يحبها،  التي  بالمقبالت  األطعمة  تزيين 

والزبدة. 
كمية  تقلل  وبالتالي  بالشبع،  تزيد شعوره  العصائر، حيث  إعطائه  تقليل 

األغذية التي يتناولها. 

تناول الطعام أمامه، وتشجيعه على مشاركة 
ذلك مع األهل. 

والحلويات  باألطعمة  مكافأته  عن  االبتعاد 
تناول  من  سيمنعه  ذلك  ألّن  يفضلها،  التي 

الوجبات الرئيسية. 
يفضلها،  التي  األطعمة  حول  مشاورته 
إقناعه  محاولة  مع  تناولها،  في  ويرغب 
باألغذية الصحية ولكن بطريقٍة لطيفٍة وبعيداً 

عن الصراخ. 
قبل  الصلبة  األغذية  إعطائه  على  الحرص 
شهيته،  يغلق  مما  بالشبع،  الشعور  تزيد  السوائل  ألّن  السائلة؛  األغذية 

ويمنعه من تناول األطعمة الصلبة، وبالتالي يقل وزنه. 
المحاولة مع الطفل أكثر من مرة، وبطريقٍة لبقٍة إلقناعه بتناول الطعام 

الصحي. 
االبتعاد عن حرمانه من الطعام، لمجرد الرغبة في معاقبته.

 تشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية التي تزيد حجم عضالته، كما 
أنّها تزيد شعوره بالجوع، وبالتالي يطلب الطعام وحده.

عالج الفتاق 
يعتمد عالج الفتق على �سدة الأعرا�ض وحجم الفتق، وميكن عالج الفتق من خالل تغيري منط احلياة، اأو عن طريق ا�ستخدام 

بع�ض الأدوية، اأو القيام بعمل جراحّي، على النحو الآتي:

الفرق بني زيت اللوز احللو وزيت اللوز املر
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جوارديول رف�ض تدريب "ال�سيلي�ساو"

اأن�شيلوتي يوافق 
على قيادة الربازيل ب�شرط

 ك�سف تقرير �سحفي اأم�ض، اأن الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي، املدير الفني 
لريال مدريد، مر�سح لقيادة الربازيل يف املرحلة املقبلة.

انتهاء  اأعلن  قطر،  مونديال  يف  للربازيل  الفني  املدير  تيتي،  وكان 

جتربته مع ال�سامبا، عقب اخلروج اأمام كرواتيا يف ربع النهائي.

ووفًقا ل�سبكة اإعالمية برازيلية، فاإن الحتاد الربازيلي كان ي�ستهدف 

التعاقد مع بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي، اأو كارلو اأن�سيلوتي، 

واأ�سارت اإىل اأن الحتاد الربازيلي لكرة القدم، حتدث مع الإ�سباين بيب 

غوارديول والإيطايل كارلو اأن�سيلوتي، ب�سكل غري ر�سمي.

العمل  حتدي  بقبول  كبرًيا  اهتماًما  يظهر  مل  "غوارديول  واأردفت: 

يف الربازيل، ثم جدد عقده مع مان�س�سرت �سيتي حتى جوان 2025«، 
واأو�سحت: "الحتاد الربازيلي حتدث مع اأن�سيلوتي لأول مرة يف اأكتوبر 

على  بناء  املحادثات  يف  قدًما  امل�سي  على  منفتًحا  كارلو  وكان  املا�سي، 

يقبل  لن  باأنه  حذرا  كان  اأن�سيلوتي  املقدم«.واأ�سارت: "كارلو  امل�سروع 

املفاو�سات اإل عندما يكون املن�سب �ساغًرا، كما اأ�سر على ا�ستكمال املو�سم 

التفاو�ض  الآن  الربازيلي  الحتاد  على  اأن  وذكرت  مدريد«،  ريال  مع 

مع ريال مدريد، لل�سماح برحيل اأن�سيلوتي يف جوان 2023، قبل عام 

واحد من انتهاء العقد، وك�سفت اأن اأن�سيلوتي اأحد الأ�سدقاء املقربني 

لتيتي، كما اأنه لعب دورا كبريا يف تطوير م�ستوى فيني�سيو�ض جونيور 

وردريغو جوي�ض يف ريال مدريد.

كما ك�سف الظاهرة الربازيلي رونالدو، عن دخول احتاد كرة القدم يف 

بالده، يف مفاو�سات مع بيب غوارديول لتويل تدريب منتخب ال�سامبا، 

قبل اأن يجدد املدرب الإ�سباين عقده مع مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي.

مع  حمادثات  اأجرى  الربازيلي  القدم  كرة  احتاد  اأن  رونالدو  واأكد 

غوارديول، قبل اأن يجدد مع ال�سيتي حتى عام 2025، وقال جنم ريال 

مدريد ال�سابق عرب قناته على من�سة "يوتيوب": "كان هناك اهتمام 

بغوارديول.. متت مناق�سة الأمر مع جهازه املعاون، لكنه ف�سل متديد 

لكرة  الربازيلي  الحتاد  على  ال�سعب  من  كان  رمبا  ال�سيتي،  مع  عقده 

القدم اأن يتو�سل لتفاق.. اإنه املدرب الأعلى اأجرا يف العامل«.

الوكالت 

�ستكون واحدة من املعرو�سات ال�سهرية 

يف املتحف الأوملبي يف الدوحة

 قطر تعر�ض الكرة
 التي قدمها بوتني للأمري متيم  

 مت عر�ض الكرة التي قدمها الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني لأمري 
قطر، متيم بن حمد اآل ثاين يف متحف الأوملبياد والريا�سة بالعا�سمة 

"حلم"  ا�سم"درمي"  حملت  التي  الكرة  الدوحة.و�ستكون  القطرية 

والتي هي عبارة عن ن�سخة رمزية لكرة القدم التي لعبت فيها املواجهة 

النهائية ملونديال رو�سيا 2018 بني منتخبي فرن�سا وكرواتيا، واحدة من 

املعرو�سات ال�سهرية يف املتحف الأوملبي والريا�سية يف الدوحة.

كما �ستعر�ض ال�سورة التي ظهر فيها الرئي�ض الرو�سي واأمري قطر واإىل 

جانبهما رئي�ض الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" جياين اإنفانتينو يف 

اجتماع يف الكرملني.وتربز مقتنيات املعر�ض الذي �سي�ستمر حتى الأول 

بطولة  وتاأ�سي�ض  القدم،  كرة  لن�ساأة  الأوىل  الأ�سول  اأفريل 2023،  من 

كاأ�ض العامل، وق�س�ض اأبرز عظماء اللعبة يف خمتلف الع�سور، ويحتوي 

الرو�سية  بالريا�سة  املرتبطة  املعرو�سات  من  كبري  عدد  على  املتحف 

وال�سوفياتية.فعند املدخل يوجد امل�ساعل من جميع الألعاب الأوملبية 

ال�سابقة، مبا يف ذلك مو�سكو 1980، و�سوت�سي 2014، كما تتواجد جميع 

امليداليات ومتائم الألعاب املا�سية.

الوكالت 

وقائده  "الشجاع"  الكرواتي  المنتخب  يقف 
األرجنتيني  النجم  بين  مودريتش  لوكا  المخضرم 
ليونيل ميسي وفرصته األخيرة لمنح بالدها لقبها 
على  اليوم،  يتواجهان،  حين   ،1986 منذ  األول 

ملعب لوسيل في نصف نهائي مونديال 2022.
أن  إذ  بالتأكيد،  سهلة  تكون  لن  الكرواتية  المهمة 
ركالت  إلى  سكالوني  ليونيل  المدرب  فريق  جر 
مرتين  العالم  أبطال  ألن  تثمر  ال  قد  الترجيح 
بشخص  مماثاًل  سالحاً  صفوفهم  في  يملكون 

إلى  التأهل  بطل  كان  الذي  مارتينيس  إميليانو 
أمام  أظهر  الذي  لميسي  النهائي.بالنسبة  نصف 
غير مألوف في مسيرته، ما يؤكد  هولندا غضباً 
لقبها  األرجنتين  منح  حلم  لتحقيق  اندفاعه  حجم 
فـ "نحن  األول منذ 1986 والثالث في تاريخها، 
بين أفضل 4 منتخبات في البطولة، ألننا أظهرنا 
مباراة بعد مباراة أننا نعرف كيف نلعب كل مباراة 
بنفس الكثافة والرغبة في القتال والتركيز، نركض 
جميعا على الرغم من المعاناة والتعب ونفعل ذلك 

من أجل كل هؤالء الناس الذين يرافقوننا هنا«. 
 2018 مونديال  الى  بالذاكرة  الطرفان  ويعود 
حين تواجها في دور المجموعات، ووقتها حققت 
كرواتيا فوزاً بعيد المنال تماماً في النسخة الحالية، 
بثالثية  الجنوبي  األميركي  العمالق  اكتسحت  إذ 
وإيفان  ومودريتش  ريبيتش  أنتي  سجلها  نظيفة 

راكيتيتش.
أكبر  أهمية  ترتدي  لوسيل  في  اليوم  موقعة  لكن 
بكثير بالنسبة للمنتخبين، ألن بطاقة النهائي على 
سيناريو  تكرار  إلى  ميسي  يسعى  حيث  المحك 
2014 حين قاد بالده إلى المباراة الختامية للمرة 
الخامسة في تاريخها بعد 1930 و1978 و1986 
و1990، على أمل أن ينجح في تعويض ما فاته 

قبل 8 أعوام حين سقط أمام األلمان صفر-1.
األرجح  على  يخوض  الذي  ميسي  غرار  وعلى 
بأن  النفس  مودريتش  يمني  األخيرة،  النهائيات 
لعام  مماثلة  األخيرة  المونديالية  مشاركته  تكون 
2018 حين وصل ببالده الى النهائي قبل الخسارة 

أمام فرنسا.
مفتاح  كانت  "الشجاعة"  داليتش  للمدرب  بالنسبة 
"ليست  بأنها  متعهداً  هنا،  إلى  كرواتيا  وصول 
النهاية" وفريقه لن يتوقف عند انجاز بلوغ نصف 
النهائي للمرة الثانية توالياً ألن "هذه هي كرواتيا - 

الكبرياء، الشجاعة، اإليمان والوطنية«.
الوكالت

 قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب األرجنتين أن 
المهمة لن تكون سهلة، عندما يواجه فريقه خصمه 
نصف  إطار  في  لوسيل،  بملعب  اليوم  الكرواتي 
نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في الوقت الذي 
تعاني فيه التشكيلة األرجنتينية من غيابات قد تعقد 
من مأموريتها.وأشار مدرب المنتخب األرجنتيني 
إلى صعوبة المواجهة التي لن تكون سهلة، خاصة 
وأنها تأتي في المستوى العالي وفي نصف نهائي 
في  القول  يمكن  ال  أنه  على  مشدداً  العالم،  كأس 
المستوى العالي أن مالقاة هذا المنتخب أفضل من 

مالقاة آخر.
الكرواتي  المنتخب  إن  األرجنتين  مدرب  وقال 
أثبت أنه من طراز عال بدليل تفوقه على منتخب 
"وبالتالي  البرازيلي،  المنتخب  مثل  للقب  مرشح 
يكونوا حاضرين  أن  األرجنتينيين  الالعبين  على 
تحقيق  عن  البحث  مواصلة  أجل  من  ومركزين 
الهدف ببلوغ النهائي أوال، ثم التفكير باللقب الذي 
أن  المنتظر  أخرى، من  انتظاره«.من جهة  ظال 
يتغيب كل من الالعبين ماركوس أكونيا وغونزالو 
قائمة األرجنتين في مباراة كرواتيا،  مونتيل عن 
بسبب اإليقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء، بعد 

الحصول على بطاقتين صفراويين.

ويبحث المدرب ليونيل سكالوني عن حل لمشكلة 
الظهير األيمن، مع إمكانية إشراك الالعب خوان 

فويث، للمرة األولى في مونديال 2022.
الوكالت

اأكونيا ومونتيل يغيبان عن ت�سكيلة الأرجنتني يف ن�سف نهائي املونديال

ن�سف نهائي مونديال قطر يعد بالكثري

اأعد خطة خا�سة با�ستعداد 

الديوك ملواجهة اأ�سود اأطل�ض

دي�شان يحرم العبي 
فرن�شا من عادة �شهرية 

ب�شبب املغرب

 منع ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا العبيه 
من تناول الخمور والمشروبات الكحولية قبل 
نهائي  قبل  في  غد،  يوم  المغرب،  مواجهة 
"ليكيب"  2022.وكشفت صحيفة  العالم  كأس 
الفرنسية خطة استعداد الديوك لمواجهة أسود 
أطلس، والتي بدأت بجلسات استشفاء وعالج 
خفيفة  تدريبية  وحصة  أمس،  مساء  بالمياه 
يسمح  "لم  الالعبين.وأضافت  أسر  بحضور 
الكحولية  المشروبات  بتناول  لالعبيه  ديشان 
بعد الفوز على إنجلترا في دور الثمانية، رغم 
في  بولندا  إقصاء  بعد  بتناولها  لهم  السماح 
الدور الثاني«.وأوضحت الصحيفة أن الجهاز 
الطبي لمنتخب فرنسا يخشى مخاطر تعرض 
ظل  في  خاصة  عضلية  إلصابات  الالعبين 
ضيق الوقت قبل مواجهة المغرب، كما التزم 
وضبط  شامل  غذائي  ببرنامج  فرنسا  العبو 
دورية  فحوصات  مع  النوم  ساعات  عدد 
مستمرة على األوتار العضلية.وتأهل المغرب 
وفرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم بإقصاء 

البرتغال وإنجلترا على الترتيب.
الوكالت

�شكالوين ي�شحن العبيه 
ويعرتف ب�شعوبة املهمة اأمام كرواتيا

طموحات مي�شي ت�شطدم
 بعناد كرواتيا ومودريت�ض

اأكد درا�سته لأ�سلوب لعب الأرجنتني

مدرب كرواتيا يك�شف خطته
 الإنهاء م�شوار مي�شي ورفاقه 

داليتش،  زالتكو  كرواتيا،  لمنتخب  الفني  المدير   قال 
إنه سيعكف على دراسة أسلوب لعب األرجنتين بشكل 
خاص كما فعل أمام البرازيل في ربع النهائي، ويطمح 
ميسي.وقال  ليونيل  إليقاف  خطة  إلى  الوصول  في 
داليتش في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة في 
نصف نهائي مونديال قطر اليوم: "سوف نولي اهتماما 
وبأي  طريقة  بأي  ميسي  إيقاف  كيفية  لمسألة  خاصا 
العبين، وماذا يمكننا أن نفعل حياله«.واستطرد: "نحن 
نعرف بأن رقابة رجل ضد رجل ليست جيدة، لم نفعل 
بها،  األرجنتين  واجهنا  التي  األخيرة  المرة  في  ذلك 

ولن نفعل ذلك في مباراة الغد أيضا«.وواصل المدير 
الفني الكرواتي: "سنحتاج إلى تغطية التمريرات تجاهه 
)ميسي( وحرمانه من المساحة، يجب أن نكون مدركين 
لذلك في المرحلة الدفاعية«.وكانت كرواتيا قد نجحت 
في إقصاء منتخب البرازيل في ثمن النهائي بركالت 
واإلضافي  األصلي  الوقتين  انتهاء  بعد  الترجيح، 
لمباراتهما بالتعادل 1-1.وتأهلت األرجنتين أيضا على 
حساب هولندا بفضل ركالت الترجيح، وذلك بعد انتهاء 

مباراتهما بالتعادل 2-2.
الوكالت
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ريا�ضي
الفيفا اأعلنت عن قائمة بـ12 حكما للمباريات املتبقية

غربال احلكم الإفريقي
 الوحيد املتبقي يف املونديال

الجزائري  الحكم   يعتبر 
الحكم  غربال  مصطفى 
المتبقي  الوحيد  األفريقي 
الـ12،  الحكام  قائمة  ضمن 
المعنيين بالتواجد في نصف 
والمباراة  والنهائي  النهائي 

الترتيبية.
وضمت قائمة الحكام الذين 
للمباريات  بهم  االحتفاظ  تم 
قطر،  مونديال  من  المتبقية 

12 حكما، منهم 3 عرب وهم القطري عبد الرحمن الجاسم واإلماراتي محمد 
حسن محمد والجزائري مصطفى غربال.

وجاء اختيار غربال ضمن القائمة المصغرة للدورين نصف النهائي والنهائي، 
المونديال،  في  به  الذي ظهر  الجيد  المستوى  إلى  بالنظر  الترتيبية،  والمباراة 
في الوقت الذي ال يتواجد ضمن القائمة أي حكم ال يزال منتخب بالده ينافس 
واألمريكي  راموس  أرتورو  المكسيكي  أيضا،  القائمة  المونديال.وشملت  في 
والفنزويلي  كالوس  ورفائيل  سامبايو  ويلتون  والبرازيليين  الفاتح،  إسماعيل 
أورساتو  دانيلي  واإليطالي  تايلور  أنتوني  والبريطاني  فالنيزوال  خيسوس 

والهولندي داني ماكيلي والبولندي سزيمون.
ق.ر

احتاد العا�سمة يف املجموعة الأوىل يف كاأ�س الكاف

�شباب بلوزداد و�شبيبة القبائل اأمام اختبار 
�شعب يف رابطة اأبطال اإفريقيا

نهائي  ثمن  قرعة  أسفرت 
التي  أفريقيا،  أبطال  دوري 
مقر  في  أمس،  سحبت 
وقوع  عن  بالقاهرة،  الكاف 
الوداد المغربي، حامل اللقب 
إلى  متوازنة  بمجموعة 
وبترو  القبائل،  شبيبة  جانب 
وفيتا  األنغولي،  أتلتيكو 

كلوب الكونغولي.
المصري،  األهلي  وتواجد 
وصيف البطل، في مجموعة نارية، مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهالل 
السوداني في تكرار لمجموعة الموسم الماضي، وانضم لهم القطن الكاميروني.
مع  التونسي،  الترجي  بتواجد  خالصة،  عربية  الرابعة  المجموعة  وجاءت 
للرجاء  جيدة  القرعة  وكانت  السوداني،  والمريخ  بلوزداد،  وشباب  الزمالك، 
بوقوعه في المجموعة الثالثة مع حوريا كوناكري، وسيمبا التنزاني، وفايبرز.

وتنطلق منافسات دور المجموعات يوم فيفري المقبل، وتمتد المنافسات حتى 
األول من أفريل المقبل؛ حيث يتأهل األول والوصيف من كل مجموعة لتقام 
عملية  اوقعت  أخرى،  جهة  المهزوم.من  بنظام خروج  النهائي  ربع  منافسات 
القرعة اتحاد العاصمة، الممثل الوحيد للجزائر في منافسة كاس الكونفدرالية 
االفريقية في المجموعة األولى، التي تضم كل من اندية ارومو غاالنتس من 
الكونغو  جمهورية  من  لوبوبو   اف.سي  و  الليبي  االخضر  افريقيا،  جنوب 
الديموقراطية .وستقام مقابالت الجوالت الثالث االولى من مرحلة المجموعات 
الخامسة على  الرابعة و  الجولتان  فيما ستلعب  فيفري،   26 19 و  12 و  ايام 
التوالي يومي 8 و 19 مارس، على ان تقام الجولة السادسة و االخيرة يوم 2 

أفريل ، وسيتأهل االول والثاني عن كل مجموعة الي الدور ربع النهائي.
ق.ر

اجلولة الـ14 من الرابطة املحرتفة الأوىل موبيلي�س:

بلوزداد وال�شنافر يعمقان 
الفارق وال�شاورة اىل "البوديوم"

عرفت الجولة الرابعة عشر لبطولة الرابطة األولى "موبيليس"، مواصلة رائد 
مجريات  على  سيطرتهما  قسنطينة،  شباب  ومالحقه  بلوزداد  شباب  الترتيب 
المنافسة، وذلك بتعميق الفارق على أقرب مالحقيهما، في الوقت الذي صعدت 
فيه شبيبة الساورة إلى المركز الثالث، بينما تتواصل معاناة كل من شبيبة القبائل 

ونادي بارادو باحتاللهما المراكز األخيرة في الترتيب العام.
رائد الترتيب، شباب بلوزداد حافظ على سجله الخالي من الهزائم، بفوزه على 
الصاعد الجديد اتحاد خنشلة، ونجح الوصيف شباب قسنطينة، من قلب الطاولة 
الذين يواصلون  لـ"السنافر"  تواليا  الثاني  الفوز هو  البيض، هذا  أمام مولودية 
مطاردة حامل اللقب بثبات، و في بشار، لم تفوت شبيبة الساورة فرصة الفوز 
على مولودية وهران، لتصعد بذلك الى المرتبة الثالثة.مولودية الجزائر بدورها 
عادت لسكة االنتصارات على حساب وفاق سطيف بهدف لالعب شعيب دبيح، 
وهو الفوز الذي يمنحها مؤقتا المركز الرابع في الترتيب العام ومباراة مؤجلة 
أمام الجار، اتحاد الجزائر، كما عرفت الجولة ال 14، انهزام اتحاد العاصمة 
على ميدان أولمبي الشلف، ولم يجد أمل األربعاء أي صعوبة لحصد نقاط الفوز 
أمام صاحب مؤخرة الترتيب، هالل شلغوم العيد.وفي أسفل الترتيب، سجل كل 
من شبيبة القبائل ونادي بارادو خسارة جديدة، خارج الديار، بنفس النتيجة )2-
1( أمام منافسين يلعبان أيضا مستقبلهما في الرابطة األولى، وهما نجم مقرة و 
شبيبة القبائل.و ستجري الجولة  الـ15 واألخيرة لمرحلة الذهاب يوم السبت 24 
ديسمبر و التي تتصدرها قمتان واعدتان و هما: شبيبة القبائل-شباب بلوزداد، 

و اتحاد الجزائر-شباب قسنطينة.
ق.ر/واج

الوطني  المنتخب  مدرب  بوقرة  مجيد  وجه 
من  العبا   28 ل  الدعوة  المحليين،  لالعبين 
أجل المشاركة في التربص اإلعدادي المقرر 
الفني  بالمركز  ديسمبر   28 إلى   11 من 
الوطني بسيدي موسى، في إطار التحضيرات 
ال  المؤجلة   ،2022 للمحليين  إفريقيا  لبطولة 
2023 والمقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 
4 فيفري، حسب ما أفادت به أمس االتحادية 
المنتخب  القدم.وسيلعب  لكرة  الجزائرية 
الوطني للمحليين خالل هذا التربص مقابلتين 
بعنابة،   1956 ماي   19 بملعب  وديتين 
األولى مقررة ليوم 14 ديسمبر ضد منتخب 

يوم  السنغال  منتخب  أمام  والثانية  موريتانيا، 
سيسجل  الذي  المحلي  ديسمبر.المنتخب   17
القارية،  المنافسة  هذه  في  له  مشاركة  ثاني 
متواجد في المجموعة التصفوية األولى التي 
ويتعلق  براقي،  بملعب  مبارياتها  ستجرى 
وموزمبيق،  إثيوبيا  ليبيا،  بمنتخبات  األمر، 
على أن يستهل المنافسة أمام المنتخب الليبي 

يوم الجمعة 13 جانفي.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تقسيم المنتخبات الـ 
18 المشاركة في البطولة القارية على ثالث 
ثالثة  مقابل  منتخبات،  أربعة  من  مجموعات 
منتخبات في المجموعتين األخريين، ويتأهل 

والثانية  األولى  المجموعات  عن  األوالن 
لنفس  يتأهل  فيما  نهائي،  ربع  للدور  والثالثة 
الدور صاحبا المركز األول فقط للمجموعتين 
يفتتح  الرابعة والخامسة.من جهة أخرى، لن 
ملعب براقي في الـ 17 من ديسمبر الحالي، 
كما أشارت إليه الفا سابق، حيث كان يفترض 
أن تفتتح المنشأة السبت المقبل، بتنظيم المباراة 
الودية بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره 
السنيغالي.وهكذا سيتأجل موعد تدشين ملعب 
كل  في  يتعدى  ال  الحق،  تاريخ  إلى  براقي 

األحوال عتبة الـ 13 من جانفي المقبل.
ق.ر

بالتحاق  برضاه  بيرلو  اندريا  اإليطالي   عبر 
فاتح  بنادي  فيغولي  سفيان  الجزائري  الدولي 
على  يشرف  الذي  التركي  كاراجومروك 
تدريبه، وأكد أنه وقف على مستواه مؤخرا، 

وأنه ينتظر منه الكثير مستقبال.
لناديه  الرسمية  للقناة  بيرلو  أندريا  وتحدث 
قامت  "اإلدارة  فيغولي:  بخصوص  قائال 
ونفس  فيغولي،  لسفيان  بضمها  جيدة  بصفقة 
األمر ينطبق على آدم لياييتش، إنهما العبان 
يمتلكان خبرة في المستوى العالي وسيقدمان 

لنا إضافة نوعية«.
وبخصوص ما يتوقعه من العبه الجزائري، 
أضاف التقني اإليطالي قائال: "فيغولي شارك 
في المباراة الودية األخيرة، وأظهر الكثير من 
األمور اإليجابية، التي تجعلنا متفائلين بالعودة 

من  الثاني  الشطر  خالل  الدوري،  في  بقوة 
الموسم الجاري«.

وأظهر أندريا بيرلو رضاه المطلق عن صانع 
على  تأكيده  رغم  الوطني،  المنتخب  ألعاب 
البدنية السترجاع  الناحية  ضرورة عمله من 
المعهودة في أسرع وقت ممكن، وهو  لياقته 
الذي كان دون منافسة طيلة األشهر الماضية.
الموسم  في  مباراة  أي  فيغولي  يلعب  ولم 
منذ  بطالة،  حالة  في  كان  باعتباره  الجديد، 
سراي،  جلطة  السابق  فريقه  مع  عقده  نهاية 

بنهاية الموسم الماضي.
بمثابة  لفالنسيا،  النجم األسبق  وستكون عودة 
جمال  ومدربه  الوطني  للمنتخب  خبر  أجمل 
بلماضي، الذي عجز طيلة سنة 2022، عن 
على  سلبا  انعكس  مما  لتعويضه،  حل  إيجاد 

المستوى العام لـ"محاربي الصحراء".
ق.ر

مستقبل  حول  الشك  من  حالة  ثارت 
ليل،  مهاجم  وناس،  آدم  الجزائري 
تدريبات  عن  المفاجئ  غيابه  بسبب 
الشمال  نادي  وانتقل  الفرنسي،  ناديه 
الفرنسي الى مدينة مورسيا اإلسبانية، 
الثاني من  للشطر  التحضير  من أجل 
بلد  نظيره  ومالقاة  الجاري،  الموسم 

الوليد اإلسباني بصفة ودية.
نور"  دي  "الفوا  صحيفة  وكشفت 
بشكل  وناس  غياب  عن  الفرنسية 
في  ليل  نادي  معسكر  عن  مفاجئ 
الدوري  لعودة  يستعد  الذي  إسبانيا، 

أن  إلى  الصحيفة  وأشارت   ،2022 العالم  كأس  نهاية  بعد  الفرنسي 
عدم تواجد الجناح الطائر للمنتخب الوطني في تشكيلة المدرب باولو 
من  فاصال  موعدا  يعتبر  المعسكر  وأن  خاصة  الجدل،  أثار  فونسيكا 
لمصادرها  وفقا  الصحيفة  التحديات.وأوضحت  لقادم  االستعداد  أجل 
الخاصة أن عدم انتقال وناس مع ناديه الى إسبانيا كان ألسباب شخصية 
عن  الجزائري  غياب  مدة  توضح  لم  والتي  اإلدارة،  من  تقبلها  وتم 

المجموعة، وال تاريخ عودته إليها.
وربطت بعض األطراف اإلعالن عن 
غياب وناس بإمكانية تغييره لألجواء 
خالل الميركاتو الشتوي القادم، ولكن 
أنه  على  شددت  الفرنسية  الصحيفة 

مستمر مع الفريق.
الماضية  األيام  في  وناس  آدم  وتلقى 
بشكتاش  نادي  من  رسميا  عرضا 
التركي الذي يستهدف التعاقد معه من 
أجل تعويض غياب الجزائري اآلخر 

المصاب رشيد غزال.
يذكر أن العب نادي نابولي اإليطالي 
الجاري،  الموسم  بداية  السابق تمكن من رفع أسهمه بشكل كبير منذ 
بعدما فرض نفسه أساسيا مع ليل، وتخلص من شبح اإلصابات الذي 
طالما أثر عليه سلبا خالل تجربته مع نابولي على وجه التحديد، ولعب 
بمختلف  ليل  فريق  مع  مباريات   10 الجاري  الموسم  خالل  وناس 

المسابقات، سجل خاللها هدفا وصنع آخر.
ق.ر

افتتاح ملعب براقي يتاأجل ملوعد لحق 

بريلو يوؤكد اأن �سفقة انتقال الالعب اجلزائري كانت جيدة وي�سرح

و�سط تكهنات باإمكانية انتقاله لب�سكتا�س الرتكي

بوقرة ي�شتدعي 38 لعبا 
لرتب�ص منتخب املحليني

"فيغويل �شارك يف املباراة الودية الأخرية 
واأظهر الكثري من الأمور الإيجابية"

غياب ونا�ص عن حت�شريات ليل الفرن�شي يثري ال�شكوك



 www.elraed.dz

متفرقاتالثالثاء  13 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 19 جمادى الأوىل 1444هـ10

ANEP : 2216024766  الرائد: 2022/12/13

ع. ط

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أكد 
صالح صحابي عابد مدير استغالل األرصاد 

الجوية والمناخ بالديوان الوطني لألرصاد 
الجوية أن "توقعات درجات الحرارة ستكون 
معتدلة إلى مرتفعة عن المعدل الفصلي في 

جميع أنحاء الجزائر بنسبة احتمال تقدر 
ب90 بالمائة و يتوقع بالتالي موسما أكثر 
حرا من المعدل الفصلي المسجل" خالل 

فصل الشتاء الممتد من ديسمبر 2022 إلى 
فبراير 2023.

أما بالنسبة لتوقعات تساقط األمطار فقد 
أكد ذات المسؤول أنها ستكون خالل 

فصل الشتاء هذا من "معتدلة إلى غزيرة 
بنسب احتمال تقدر ب80 بالمائة خاصة 
في أنحاء  شمال الوطن من الساحل إلى 

منطقة الهضاب العليا" وبالنسبة "للمناطق 
األخرى  من المتوقع أن يكون إجمالي تساقط 

األمطار خالل نفس الفترة )ديسمبر ويناير 
وفبراير( من معتدل إلى منخفض عن المعدل 

الفصلي".
و"يُتوقع ان يكون فصل شتاء ممطر في 
شمال البالد" حسبما أشار السيد صحابي 
اعتمادا على التوقعات الموسمية المتفق 

عليها لفصل الشتاء الشمالي )ديسمبر 
-  يناير - فبراير 2022-2023( على 

المنطقة العربية والصادرة خالل الدورة 
العاشرة  للمنتدى العربي للتوقعات المناخية 

)ArabCOF-10( بالتنسيق مع الدورة 
ال18 لمنتدى التوقعات المناخية لشمال 

أفريقيا )PRESANORD-18( والدورة 

ال7 لمنتدى التوقعات المناخية لمجلس 
.)GCCCOF-7( التعاون الخليجي
وحسب صحابي وهو أيضا خبير في 

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية "قد يشهد 
شتاء هذا العام فترات من األمطار الغزيرة 
تكون قصيرة مع تسجيل كميات هائلة من 

األمطار المحلية التي من المحتمل أن تسبب 
فيضانات" داعيا في هذا الغرض "السكان 

والسلطات المحلية الى إيالء المزيد من 
االهتمام للتحذيرات  والنشريات الصادرة 

عن الديوان الوطني لألرصاد الجوية". 
وأشار إلى أن "الدراسات التي أجريت تظهر 

أن سيناريوهات المناخ المستقبلية تتوقع 
أحيانا هطول أمطار غزيرة قصيرة المدة 

وأحيانا فترات من الجفاف لفترات طويلة".

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة 
المنظمة بالسحاولة، التابعة للمديرية العامة لألمن 
الوطني، مطلع هذا األسبوع، من معالجة قضية 

نوعية تتمثل في تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، 
تتكون من 16 شخصا، قامت بمعامالت تجارية 
ضخمة مع شركة خاصة إلنتاج التبغ، بإستعمال 

سجالت تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض 
الموظفين من بعض اإلدارات العمومية وذات 

الشركة.
التحقيقات الُمعمقة في القضية، التي تمت تحت 

إشراف النيابة المختصة إقليميا، خلُصت إلى لجوء 
هذه الشبكة اإلجرامية الخطيرة، التي يمتد نشاطها 

لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض األموال عن 
طريق إستثمار العائدات المالية غير المشروعة في 

إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.
أسفرت هذه العملية عن ضبط وإسترجاع  32 

مليار و500 مليون سنتـيم، 22 مركبة من مختلف 
العالمات، 21 ألف و300 أورو، 22 ألف و450 

علبة تبغ من مختلف األنــواع،  17 ألف وحدة من 
تبغ الترشق )الشمة( و 240 ألف وحدة من ورق 

التبغ.
تم تقديم المشتبه فيهم، أمام السيد وكيل الجمهورية 

لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين 
جمعية أشرار قصد اإلعداد لجنح وجنايات الغش 
والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور 
في محررات تجارية، مخالفة التشريع والتنظيم 
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من 
وإلى الخارج  باإلضافة إلى تبيض األموال في 

إطار جماعة إجرامية منظمة.
ق. و

ح�سب توقعات م�سالح الأر�ساد اجلوية

اأمطار معتدلة اإىل غزيرة خالل ف�شل ال�شتاء
�ستكون الأمطار معتدلة اإىل غزيرة يف جميع اأنحاء الرتاب الوطني خالل ف�سل ال�ستاء 

ح�سبما ت�سري اإليه التوقعات املو�سمية للديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية التي تبني اأن �ستاء 

هذا العام قد ي�سهد فرتات من الأمطار الغزيرة.

اإ�سـهـــار

 تن�شيب �شعيد م�شواك 
مديرا عاما للمركز الدويل لل�شحافة 

أشرف امس،  وزير اإلتصال محمد بوسليماني على تنصيب سعيد مشواك مديرا عاما للمركز 
الدولي للصحافة خلفا للسيد رؤوف معمري.

ق. و

الوليات املتحدة الأمريكية تت�سدر القائمة من حيث الوفيات

 قرابة 650 مليون اإ�شابة 
بفريو�س كورونا حول العامل

رصدت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية، أمس، ارتفاعا لحصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس 
كورونا المستجد المسبب لمرض )كوفيد-19( حول العالم، إلى 649 مليونا و96 ألفا و343 
إصابة.و ذكرت الجامعة, في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها اإللكتروني, بأن إجمالي 

الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم بلغ 6 ماليين و652 ألفا و878 وفاة, الفتة إلى أن 
الواليات المتحدة األمريكية سجلت أكبر عدد من حاالت اإلصابة حول العالم, حيث تجاوزت 
4ر99 مليون إصابة, بينما أتت الهند ثانية 6ر44 مليون إصابة, والبرازيل في المرتبة الثالثة 

بأكثر من 5ر35 مليون إصابة.وتصدرت الواليات المتحدة األمريكية قائمة الدول من حيث عدد 
الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس التاجي, بأكثر من مليون و84 ألف حالة, تلتها البرازيل في 

المرتبة الثانية بـ690 ألفا و677 وفاة, ثم الهند ثالثة بإجمالي 530 ألفا و658 وفاة.
الوكالت

�سعيدة : 

 معر�س يربز املحطات 
التاريخية للحماية املدنية

افتتح أمس بسعيدة معرض يبرز مختلف المحطات التاريخية التي عرفتها مصالح الحماية المدنية 
الجزائرية منذ االستقالل إلى غاية اآلن وهذا في إطار االحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية.

وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة التي يحتضنها على مدار ثالثة أيام ديوان المركب الرياضي 
"المجاهد المتوفي سعيد عمارة". المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعالم بوغالف مرفوقا 

بوالي سعيدة أحمد بودوح. وأبرز المدير الفرعي لإلعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد 
فاروق عاشور, في تصريح للصحافة بالمناسبة أن هذه التظاهرة تعتبر "فرصة سانحة لتعريف 
الجمهور عن كثب عن التغييرات الجذرية والمتعددة األوجه التي شهدها قطاع الحماية المدنية 

منذ االستقالل إلى غاية اآلن".وأشار ذات المسؤول الى أن "عصرنة قطاع الحماية المدنية سمح 
لمختلف وحداتها على المستوى الوطني بالقيام بمهامها في مجال التدخالت إلنقاذ األرواح على 

أحسن وجه".وأكد المصدر أن "المديرية العامة للحماية المدنية تجند مختلف الوسائل المادية 
والبشرية من خالل اقتناء عتاد ووسائل التدخل الفردية والجماعية الحديثة إضافة إلى توفير 
تكوين نوعي عالي المستوى في كل تخصصات مصالح الحماية المدنية".وقد أشرف بهذه 

المناسبة المدير العام للحماية المدنية على إعطاء إشارة انطالق قافلة تحسيسية تجوب مختلف 
مناطق الوالية لتوعية المواطنين بخطر االختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون والطرق الكفيلة 

لتجنبه.وتعرف هذه التظاهرة إقامة معرض يسلط الضوء على التطور التاريخي للعتاد المستعمل 
في مختلف تدخالت أعوان الحماية المدنية فضال عن تقديم شروحات وإحصائيات حول أخطار 

الحرائق وكذا اإلسعاف الطبي مع تخصيص أجنحة لفرق اإلنقاذ واإلجالء الصحي والتعرف 
واإلنقاذ تحت الردوم.

وبرمج بهذه المناسبة أيضا تكريم عائالت شهداء الثورة التحريرية المجيدة وعائالت منتسبي 
الحماية المدنية الذين توفوا أثناء أداء واجبهم المهني، كما سيتم تقديم مسرحيات هادفة لفائدة 

المواطنين تشرف عليها الفرقة المسرحية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.
ع.ط

تقوم مبعامالت جتارية �سخمة با�ستعمال �سجالت جتارية وهمية

الإطاحة ب�شبكة اإجرامية خطرية بالعا�شمة
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يوسف  خنشلة،  والي  أشرف  وقد 
محيوت، في إطار البرنامج الوالئي 
 62 الـ  بالذكرى  باالحتفال  الخاص 
 1960 ديسمبر   11 لمظاهرات 
الرابعة لصالون  الطبعة  افتتاح  على 
التشكيلية  للفنون  الدولي  »لمسات« 
الذي قامت من خالله الجمعية الوالئية 
بعرض  التشكيلية  للفنون  »لمسات« 
450 لوحة فنية و 29 منحوتة لفنانين 
جزائريين وأجانب يمثلون 19 دولة.
الجمعية  رئيس  بالع،  فؤاد  وكشف 
الوالئية »لمسات« للفنون التشكيلية، 
الثقافية  للتظاهرة  المنظمة  الجهة 

لمظاهرات  ال62  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  أنه 
11ديسمبر1960 وتحت شعار "لمسات فنية تترجم 
لهذا  الرابعة  الطبعة  افتتاح  تم  فقد  وهوية"،  تاريخا 
لوحة   380 عرض  خالله  من  يتم  الذي  الصالون 
لمجموعة من  هبات  الجمعية من  تمثل رصيد  فنية 
الفنانين األجانب الذين سبق لهم المشاركة في مختلف 
باإلضافة  الجمعية،  نظمتها  التي  الدولية  المعارض 
إلى 70 لوحة فنية أخرى ل35 فنانا قدموا من مختلف 

واليات الوطن و آخرين من تونس.

تشمل  المعروضة  اللوحات  أن  بالع  وذكر 
الواقعية  المدرسة  فيها  بما  الفنية  المدارس  جميع 

واالنطباعية و السيريالية والتجريدية والتكعيبية.
الرابعة  الطبعة  يميز  ما  أن  الفنان  ذات  وأضاف 
لهذه التظاهرة الفنية عن باقي الطبعات السابقة هو 
برمجة ورشات تكوينية للفنانين المشاركين وأخرى 
لفائدة األطفال، باإلضافة إلى إلقاء محاضرة بعنوان 
األجيال"  بين  التواصل  في  التشكيلي  الفن  "دور 
الجهوي  المتحف  إلى  سياحية  خرجات  برمجة  مع 
األفواج  انطالق  لمكان  المخلد  والمعلم  للمجاهد 

األولى المفجرة لثورة الفاتح من نوفمبر 
1954 بوالية خنشلة.

التشكيلية  الفنانة  عبرت  جهتها،  من 
األنباء  لـوكالة  السلماوي  ليلى  التونسية 
في  بالمشاركة  سعادتها  عن  الرسمية 
»لمسات«  لصالون  الرابعة  الطبعة 
بالذكرى  الجزائر  احتفال  مع  موازاة 
 ،1960 11ديسمبر  لمظاهرات   62 الـ 
تاريخا  وتونس  للجزائر  أن  مؤكدة 

مشتركا.’’
الثقافية  التظاهرة  هذه  أن  أكدت  كما 
ستكون فرصة من أجل التقرب أكثر من 
الفنانين المشاركين واالحتكاك بهم لتبادل 
السياحية  األماكن  على  التعرف  وكذا  المعارف 

والتاريخية التي تزخر بها هذه الوالية.’’
وستتواصل فعاليات هذه التظاهرة الثقافية إلى غاية 
العرض  قاعة  ستكون  حيث  الجاري،  ديسمبر   14
مدينة  بوسط  بلعيد  حوحة  العلمي  الترفيه  بمركز 
خنشلة مفتوحة أمام الجمهور ومحبي الفن التشكيلي 
بداية من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية السابعة 

مساء من كل يوم، حسب ما علم من المنظمين.
حياة �سرتاح

الشعب  نضاالت  توثيق  في  الوطني  اإلعالم  دور  ملتقى  في  مشاركون  أبرز 
الجزائري التي خاضها طيلة فترة االحتالل الفرنسي للجزائر، وتطرق أساتذة 
جامعيون وباحثون خالل هذا اللقاء األكاديمي حول " ثنائية التاريخ واإلعالم" 
التاريخ  بعالقة  ذات صلة  متعددة  إلى جوانب  باألغواط  أول  أمس  نظم  الذي 
باإلعالم ودور اإلعالم في توثيق نضاالت الشعب الجزائري التي خاضها طيلة 

فترة االستعمار الفرنسي للجزائر.
قسنطينة  جامعة  من  بوزيان  الدين  نصر  المحاضر  تحدث  الجانب،  هذا  وفي 
الكفاح والتحرير  تاريخ  الجزائرية: من  3 في مداخلته حول "وسائل اإلعالم 
لدى  الثوري  الفكر  تنمية  في  اإلعالم  وسائل  دور  عن  البناء"  مسار  إلى 
لمجابهة  التحرري  الفكر  وتبني  المسلح  الكفاح  إلى  الدعوة  كذا  و  المواطنين، 

الفكر االستعماري.
بمحاضرة   3 الجزائر  جامعة  من  حمدي  أحمد  األستاذ  ساهم  جهته  ومن 
بالخصوص دور  فيها  أبرز  التي  و  التاريخ"  لكتابة  "الصحافة كمصدر  حول 
التاريخي  التوثيق  في  الفرنسي  االحتالل  فترة  خالل  الصحفية  المنشورات 
لألحداث، و هي المنشورات التي اعتبرت "مرجعا موثوقا"، مذكرا بعدة أمثلة 

ساهمت من خاللها الصحافة في تصحيح بعض التواريخ خالل فترة االستعمار 
الفرنسي للجزائر.

وحاول بدوره األستاذ لخضر عواريب من جامعة ورقلة في مداخلته بعنوان 
الدولة"  بناء  و  الجهادية  المهمة  بوشوشة...بين  الشريف  الصحراء  "سلطان 
تصحيح بعض المعلومات المغرضة التي أرادت فرنسا االستعمارية ترويجها 
أن "ساكنة  الشأن  بالجنوب، مؤكدا في هذا  بوشوشة  الشريف  مقاومة  لتشويه 
الجنوب كان هدفهم األسمى حينها تحرير الوطن وتحقيق الوحدة الوطنية.«    

وبرمجت ثالث ورشات خالل أشغال هذا اللقاء الذي تحتضنه جامعة "عمار 
الثورية" و  "المسارات  المشاركون محاور  ويناقش خاللها  باألغواط  ثليجي" 

االنتصارات الدبلوماسية" و "التجند اإلعالمي"، حسب المنظمين.
واحتفاء  االستقالل  بستينية  االحتفاالت  سياق  في  الملتقى  هذا  تنظيم  ويأتي 
بالذكرى أل 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، و يشارك فيه أساتذة من عديد 
جامعات الوطن، ويهدف إلى تسليط الضوء على اإلسهامات اإلعالمية خالل 

الثورة التحريرية المظفرة، حسب رئيس الملتقى عبد القادر عالل.
حياة �سرتاح

استرجاع  لستينية  المخلدة  االحتفاالت  بمناسبة 
الدبلوماسية  العالقات  إقامة  وكذا  الوطنية  السيادة 
الثقافة والفنون  تُنظم وزارة  الجزائر وبلجيكا،  بين 
بالتعاون  بروكسل  في  الجزائر  وسفارة  الجزائرية 
أيــــــــــاًما  البلجيكيــــة،  الملكيــــــة  السينــــما  مع 

للسينما  عاًما   60" بعنوان  جزائرية  سينمائية 
الجزائرية".

وحسب ما أوضحه بيان لوزارة الثقافة والفنون أمس 
من  أكثر  عرض  التظاهرة  هذه  فستعرف  اإلثنين 
عشرين فيلًما جزائرًيا حول ثورة نوفمبر المجيدة، 

وذلك كل يوم ثالثاء وسبت إلى 23 فيفري .2023
وزارة  مساعي  إطار  في  األيام  هذه  تنظيم  ويأتي 
صورية  الوزيرة  إشراف  تحت  والفنون  الثقافة 

مولوجي لتفعيل الدبلوماسية الثقافية.
حياة �سرتاح

المصري  األكاديمي  رحل،  عاماً،  وثمانين  أربعة  عن 
صالح فضل، تاركاً عدداً كبيراً من المؤلّفات في األدب 
والنقد األدبي واألدب المقارن، إضافًة إلى ترجمات من 
المسرح اإلسباني.ومنذ 1979، عمل أستاذاً للنقد األدبي 
واألدب المقارن في كلّية اآلداب بجامعة عين شمس، ثّم 
ُعيّن مستشاراً ثقافيّاً لمصر وُمديراً لـ"المعهد المصري 
للدراسات اإلسالمية" في مدريد ورئيس تحرير لمجلّته 
بين 1980 و1985، ُعيّن، بعد عودته إلى مصر عميداً 
الفنون"  "أكاديمية  في  الفني"  للنقد  العالي  لـ"المعهد 
جامعات  في  زائراً  أستاذاً  وعمل   ،)1988  -  1985(

للنقد  وأستاذاً   ،1994 عام  حتى  والبحرين  صنعاء 
عين  بجامعة  اآلداب  كلّية  في  المقارن  واألدب  األدبي 
لدار  العاّمة  "الهيئة  إدارة  مجلس  ترأّس  كما  شمس، 
تاريخ  و2003؛   2002 بين  القومية"  والوثائق  الكتب 
والنقد  األدب  في  مؤلّفات  فضل  صالح  تقاُعده.وترك 
الواقعية  "منهج  بينها:  من  المقارن؛  واألدب  األدبي 
النقد األدبي"  البنائية في  في اإلبداع األدبي" و"نظرية 
)1978(، و"تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية 
لدانتي" )1980(، و"علم األسلوب: مبادئه وإجراءاته" 
)1984(، و"إنتاج الداللة األدبية" )1987(، و"أساليب 

السرد في الرواية العربية" )1993(، و"بالغة الخطاب 
وعلم النص" )1993(، و"أساليب الشعرية المعاصرة" 
)1995(، و"مناهج النقد المعاصر" )1996(، و"نبرات 
الشعرية  و"تحّوالت   ،)1998( الشعري"  الخطاب 
في  للحياة  الجمالي  و"التمثيل   ،)2002( العربية" 
الرواية" )2009(، و"أحفاد نجيب محفوظ" )2016(، 

و"شعر العامية من السوق إلى المتحف" ).)2019
على  يُؤَخذ  قيمته،  في  المتفاوت  الغزير  إنتاجه  ورغم 
فضل مشاركته في تخريب الذائقة الشعرية العربية من 
يُدعى  تلفزيوني  برنامج  لدى  خالل عمله عبر سنوات 

يعيد  ظبي،  أبو  فضائية  في  الشعراء"  أمير  "مسابقة 
القائمين  مزاج  على  العربية  الشعرية  الذائقة  تفصيل 
البرنامج  هذا  مواسم  عبر  الراحل  شوهد  وقد  عليه. 
التسعة يُقّرظ ويمتدح محاوالت مقلّدة باعتبارها روائع 
وظيفته،  مع  انسجاماً  ذلك  يفعل  كان  إن  وهو  شعرية. 
فهو أمر بائس. وإن كان هذا هو وعيه فعاًل، فعن أّي 
ناقد نتحّدث وما فائدة كّل األدوات النقدية التي درسها 
تمييز  في  تُسعفه  لم  كانت  إن  الجامعة  في  دّرسها  أو 

رديء الشعر؟.
الوكاالت

ت�سمن رق�سات ت�ستعيد حمطات 

هامة من حرب التحرير الوطنية

باليه " �سعري الثورة
 11 دي�سمرب 1960" 
ي�صتقطب العا�صميني 

تم مؤخرا بالجزائر العاصمة تقديم عرض باليه "سعير الثورة, 
11 ديسمبر 1960" تضمن رقصات تستعيد محطات هامة من 
في  القسنطيني  الشمال  منها هجمات  الوطنية  التحرير  حرب 

20 أغسطس 1955 ومظاهرات 11 ديسمبر .1960 
وثقافة  فنون  مؤسسة  نظمته  الذي  العرض  هذا  فان  للعلم  و 
تصميم  من  الزمن,  من  ساعة  مدار  على  خلدون  ابن  بقاعة 
واخراج النوارة ايدامي عن نص لحسين طيب، وقدم راقصو 
الباليه لوحة جدارية جميلة استعادت في ست لوحات مقاومة 

الشعب الجزائري ضد االستعمار ووعيه و نضاله المجيد.
فقد استعاد العرض نضال وقتال وتضحية الشهيدين ديدوش 
مراد عضو مجموعة الستة التاريخية وزيغوت يوسف و كذلك 
1960 وهي مرحلة هامة في تطور  11 ديسمبر  مظاهرات 

الكفاح ضد المحتل الفرنسي.
براشد  الشابة شيماء  الذي عرف دخول  العرض  وقد أعطى 
التي جسدت شخصية "الوطن" واألصوات الحاضرة إليناس 
اللذين أديا أغان وطنية, بعدا سرديا  قادة ونوي غرسا رابح 
للتعبير عن الجسد في رقصات جميلة فردية كانت أو ثنائية 

أو جماعية.
"تاريخنا عظيم  تقول  ادامي  نوارة  الصدد, صرحت  في هذا 
فرص  ننتهز  ونحن  صنعوه  الذين  والرجال  النساء  بعظمة 
االحتفال هذه لنؤكد بطريقتنا الخاصة اعتزازنا بثورتنا المجيدة 

ونظهر حبنا المطلق لوطننا الغالي, الجزائر.«
يذكر أن باليه "سعير الثورة, 11 ديسمبر 1960" من تنظيم 
مؤسسة فنون  وثقافة  في إطار إحياء ذكرى مظاهرات 11 

ديسمبر 1960.
حياة �سرتاح

مب�ساركة خطاطني من 9 دول عربية

مهرجان دويل
 للخّط العربي باجلزائر

افتتحت أمسية األحد الماضي فعاليات المهرجان الدولي للخّط 
الحسني"  حسن  الثقافة  "دار  في  وبالتحديد  بالجزائر  العربي 
بمدينة المدية، جنوَبي الجزائر العاصمة، وتأتي الدورة الحادية 
الخميس  تستمّر حتى  والتي  السنة  المهرجان هذه  عشرة من 

المقبل، بمشاركة 49 خّطاطاً من الجزائر وخارجها.
والبليدة  المدية  واليات  من  فنّاناً   35 يحضر  الجزائر،  ومن 
وجيجل وباتنة وتيارت وغرداية والجلفة واألغواط ووهران 
وورقلة وقالمة وبرج بوعريريج وخنشلة والوادي والجزائر 
العاصمة، إلى جانب أربعة عشر فنّاناً من ليبيا ومصر وسورية 

والعراق واألردن والسعودية والكويت وتركيا وإيران.
وإلى جانب معرض يضمُّ قرابة مائة لوحة للفنّانين المشاركين، 
بينها:  من  الندوات؛  من  عدداً  التظاهرة  برنامج  يتضّمن 
"المنطق الجمالي للخّط العربي بين غياب الذات والموضوع" 
إلياد الحسيني من العراق، و"القيم الجمالية في الخّط العربي 
بين التقليد والمعاصرة" لرضا جمعي من الجزائر، و"الماّدة 
من  كهيه  قاسم  لعمر  الّفنية"  اللوحة  وإنشاء  الفنّي  العمل  في 
آيت  إلبراهيم  الفاضلة"  والنسب  العربي  و"الفّن  العراق، 
مزيان.ويتضّمن المهرجان، أيضاً، ورشات في الخّط يقّدمها 
كلٌّ من محمد زكموط من الجزائر ومريم نوروزي من إيران، 
إلى جانب مسابقة تُمنح فيها جوائز لثالثة فائزين في مجالَي 
الخّط العربي الكالسيكي والُمعاصر، إضافة إلى ثالث جوائز 
تستعيد  أعماله،  من  مجموعة  عرض  خالل  تشجيعية.ومن 
العيدي  الطيّب  الجزائري  التشكيلي والخّطاط  الجديدة  الدورة 
وبرز  الماضي،  أكتوبر  في  رحل  الذي   )2022  -  1971(

بلوحاته التي تمزج بين التشكيل والحروفيات.
حياة. �س
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التظاهرة فر�سة لالطالع على مدار�س الفنون الت�سكيلية يف اجلزائر

عر�ض 450 لوحة فنية يف الطبعة الرابعة 
ل�صالون مل�صات الدويل للفنون الت�صكيلية

افتتح اأم�سية الأحد املنق�سي مبركز الرتفيه العلمي حوحة بلعيد بولية خن�سلة فعاليات الطبعة الرابعة ل�سالون »مل�سات« 

الدويل للفنون الت�سكيلية، بعر�س 450 لوحة فنية.

من خالل توثيق ن�سالت ال�سعب اجلزائري �سّد امل�ستعمر الفرن�سي

مِبنا�سبة الحتفالت املخلدة ل�ستينية ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية

ترك وراءه عدا معتربا من املوؤلفات يف الأدب، النقد والأدب املقارن

خمت�صون ي�صلطون ال�صوء
 على دور و�صائل الإعالم يف تنمية الفكر الثوري

اأيام حول ال�صينمائية جزائرية يف بروك�صل

رحيل �صالح ف�صل.. الناقد الذي خّرب الذائقة ال�صعرية العربية



املبعوث الأممي اإىل ليبيا عبد اهلل باتيلي ي�صرح

مبادرة املجل�س الرئا�سي تهيئ حلوار د�ستوري
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بعد اإحباط خمطط

 النقالب على احلكومة 

اأملانيا تعتزم ت�سديد 
قوانني ال�سالح يف البالد

إن  أمس،  أول  فيزر،  نانسي  األلمانية  الداخلية  وزيرة  قالت 
في  يشتبه  مؤامرة  بعد  السالح  قوانين  تشديد  تعتزم  برلين 
بالحكومة  اإلطاحة  بهدف  دبرتها  يمينية متطرفة  أن جماعة 
بالعنف لتنصيب شخص سابق في عائلة ملكية زعيما للبالد.

زونتاج«-  إم  »بيلد  صحيفة  مع  مقابلة  -في  فيزر  وذكرت 
أن هذه الحركة تشكل تهديدا متناميا للبالد بالنظر إلى زيادة 
عدد أعضائها بواقع ألفي إلى 23 ألفا العام الماضي. وأكدت 
الحجز  في  اآلن  »يقبعون  بهم  المشتبه  أن  الداخلية  وزيرة 

االحتياطي قبل المحاكمة«.
وأضافت للصحيفة »نريد من كل السلطات ممارسة أقصى 
ضغط« لنزع أسلحتهم، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب وراء 

عزم الحكومة »تشديد قوانين السالح قريبا«.
ونفذت الشرطة، األسبوع الماضي، عمليات دهم واسعة شملت 
ضلوعهم  في  لالشتباه  شخصا   25 اعتقلت  كما  والية،   11
أكثر  من  واحدة  في  للكثيرين  سببت صدمة  التي  بالمؤامرة 
الدهم  استهدفت عمليات  وقد  استقرارا.  أوروبا  ديمقراطيات 
أعضاء في »حركة مواطني الرايخ« قال االدعاء العام إنهم 

كانوا يخططون القتحام البرلمان، واالستيالء على السلطة.
وقال ممثلو االدعاء إن من بين المشتبه بهم أفرادا يحوزون 
أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وحاولوا تجنيد أفراد 

سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
كما  الدولة«  إلسقاط  »اإلعداد  تهمة  بهم  المشتبه  ويواجه 
أفادت االستخبارات العسكرية بأن جنديا في القوات الخاصة 

وعددا من جنود االحتياط من بين هؤالء.
وقد قامت السلطات األلمانية باحتجاز موظفين كبار سابقين 
فينكمان-  مالزاك  بيرغيت  السابقة  والقاضية  النائبة  -منهم 
للكثيرين  المؤامرة، وسط صدمة  في  في ضلوعهم  لالشتباه 

خاصة في البالد.

اإىل غاية 10 جانفي املقبل

ماكرون يوؤجل تقدمي م�سروع 
اإ�سالح نظام التقاعد بفرن�سا

تقديم  سيتم  إنه  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 
مشروع إصالح نظام التقاعد بفرنسا في 10 جانفي المقبل 

بدال من 15 ديسمبر الجاري، كما كان مخططا له مسبقا.
وذكرت قناة »بي إف إم« اإلخبارية الفرنسية أمس، أنه تم 
اتخاذ قرار التأجيل هذا من قبل قصر اإلليزيه بالتشاور مع 
رئيسة الوزراء الفرنسية »إليزابيث بورن«. ومن المقرر 
المقبل  جانفي   2 في  الفرنسية  الحكومة  رئيسة  تبدأ  أن 
العمل  أصحاب  ومنظمات  العمال  نقابات  مع  مشاورات 
الرئيس ماكرون قد تعهد في 25  القرار. وكان  حول هذا 
سبتمبر الماضي برفع سن التقاعد بعدما كان قد تراجع عن 
الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خالل السنوات الخمس 
األولى له على رأس فرنسا ، حيث كلف حكومته رفع سن 
التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير 

حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.
مستويات  العام  الدين  وبلوغ  العجز  ازدياد  مع  أنه  يذكر 
تاريخية، يعتبر الرئيس ماكرون أن رفع سن التقاعد وتأمين 
الوحيدتان  الطريقتان  هما  األشخاص  من  لمزيد  وظائف 
زيادة  بدون  إيراداتها  تزيد  أن  عبرهما  للدولة  يمكن  التي 

الضرائب.

واشنطن  بين  قمة  أول  على  سنوات،  ثماني  بعد 
بقادة  األمريكي  الرئيس  اليوم  يلتقي  وإفريقيا، 
ومسؤولين افارقة في ثاني قمة تجمع الطرفين، بعد 
السابق  الرئيس  عهد  في  سنة  في  جرت  قمة  أول 
باراك أوباما، ويأتي هذا االهتمام األمريكي بالقارة 
اإلفريقية، وسط ما يشهده العالم اليوم من تحوالت، 
السيما مع احتدام المنافسة على إفريقيا من قبل قوى 
التي  القارة  تواجدها في هذه  اقتصادية أخرى على 
لالقتصاد  جديدا  متنفسا  ستكون  أنها  خبراء  يؤكد 
عن  إعالم،  وسائل  نقلت  الصدد  هذا  العالمي.وفي 
مستشار رئاسي بالبيت األبيض تأييده فكرة حصول 
أفريقيا على مقعد في مجلس األمن الدولي، وسيدعو 
في القمة إلى أن يتمثل االتحاد األفريقي رسميا في 
الصحافة  وكالة  ذكرت  كما  العشرين،  مجموعة 
الفرنسية. وقال جاد ديفيرمونت، مسؤول أفريقيا في 
مجلس األمن القومي، إن »هذا العقد سيكون حاسما. 
فيها  سيعاد  التي  الطريقة  ستحدد  القادمة  والسنوات 
تنظيم العالم«، مؤكدا أن إدارة بايدن »تؤمن بقوة أن 

أفريقيا سيكون لديها صوت حاسم«.
رئيسى  اقتصادي  دور  إفريقيا  تلعب  وبالمقابل، 
األسرع  المنطقة  كونها  بسبب  فقط  ليس  لواشنطن، 
نموا، ولكن لثرائها بالمقومات االقتصادية والموارد 
الطبيعية أيضا، ومن هنا يتصدر االقتصاد أجندة القمة 
الرئيس  خاللها  سيعمل  والتي  اإلفريقية  األمريكية 
واالستثمارات  الشراكات  تشجيع  على  األمريكي 
والتي  تقديمها  المتحدة  الواليات  على  يتعين  التي 
من  المتحدة  والواليات  إفريقيا  في  الشركات  تمكن 

االزدهار.
بخصوص  إعالم،  وسائل  ذكرتها  معطيات  ووفق 
اإلفريقية،  القارة  في  األمريكية  االستثمارات  حجم 

األمريكية ساعدت  الحكومة  أن  فإنه على رغم من 
منذ جوان 2019، في إبرام ما يقرب من 900 اتفاق 
تجارى، بقيمة تقدر بنحو 50 مليار دوالر في حوالي 
45 دولة إفريقية، إاّل أن المساعدات واالستثمارات 
األمريكية في القارة لم تشهد ارتفاًعا كبيراً في اآلونة 
ثابت  معدل  على  المساعدات  ظلت  حيث  األخيرة، 
عند حوالى 13 مليار دوالر سنوًيا ، كما انخفضت 
العقد  مدار  على  إفريقيا  إلى  األمريكية  الصادرات 
في  التغيرات  بسبب  الواردات  وانخفضت  الماضي 

نمط تجارة النفط األمريكية.
وفى عهد بايدن، بلغت صادرات السلع األمريكية إلى 
القارة 26.7 مليار دوالر فى عام 2021، بانخفاض 
30٪ من أعلى مستوى بلغ 38.1 مليار دوالر في 

عام 2014، وفًقا لوزارة التجارة األمريكية.
النفط  ضخ  في  المتحدة  الواليات  استمرار  ومع 

الزمن  من  عقد  منذ  المستمر  سعيها  في  الصخري 
النفط  واردات  تضاءلت  الطاقة«،  »أمن  لتحقيق 
لبيانات من  بالمائة وفًقا   26 بنسبة  القارة  الخام من 
مكتب اإلحصاء األمريكي للتجارة األمريكية والتي 

تتركز في نيجيريا والجزائر وغانا وأنجوال.
وكان وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن دعا 
إلى »شراكة  الصيف،  هذا  أفريقيا  في  خالل جولة 
حقيقية« مع أفريقيا، فيما قال مفيمبا بيزو ديزوليلي، 
الدراسات  مركز  في  أفريقيا  برنامج  يرأس  الذي 
اإلستراتيجية والدولية في واشنطن، إن القمة »تقدم 
فرصا فعلية لكن أيضا بعض المخاطر«. وأضاف 
الواليات  أن  أفريقيا  إلى  لإلشارة  فرصة  »هذه  أن 
المتحدة تستمع فعليا«، مضيفا »لكن التوقعات عالية 
األمور  كانت  إذا  ما  معرفة  سيكون  والسؤال  جدا 

ستتغير فعال«.

المخزن  حكومة  )نقابة(,  الديمقراطي  التوجه  للتعليم-  المغربية  الجامعة  حملت 
مسؤولية تنامي حالة التذمر واالحتقان والتوتر بقطاع التعليم, متوعدة بمواصلة 
المطالب  مع  التجاوب  المطروحة جراء عدم  التحديات  لكل  واالستعداد  التعبئة 

واالنتظارات.
االحتقان  إيقاع  على  تعيش  المغربية  التعليمية  الساحة  أن  على  النقابة   وأكدت 
الحكومة  وفاء  وعدم  القطاعي  الحوار  آفاق  انسداد  أمام  والغليان  والتوترات 

بالتزاماتها وتعهداتها, وتلكئها في حل المشاكل, التي ازدادت تراكما.
تضرب  التي  والتكبيلية  التراجعية  التشريعات  لكل  القاطع  رفضها  وجددت 
وتكريس  العمومي  المرفق  وتصفية  التاريخية  والمكتسبات  الحقوق  العمق  في 

الهشاشة وعدم االستقرار المهني واالجتماعي.
الجامعة  نبهت  بالقطاع,  والتوتر  واالحتقان  التذمر  حالة  تنامي  سياق  وفي 
المطالب  مع  التجاوب  االحتماالت جراء عدم  كل  مفتوح على  الوضع  أن  إلى 

واالنتظارات.
المقصيات  احتجاجات  به  ووجهت  الذي  القمعي  الحصار  النقابة  وأدانت   
والمقصيين من خارج السلم و"أساتذة الزنزانة 10" أمام البرلمان بالرباط ,أمس 
السبت, تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق اإلنسان, مجددة المطالبة بتلبية مطالب 

المعنيين.

استنهاض  إلى  فروعها  وجميع  الموازية  والتنظيمات  النقابات  الجامعة  ودعت 
األوضاع التنظيمية ومواصلة التعبئة واالستعداد لكل التحديات المطروحة دفاعا 

عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.
الكيان  مع  التطبيع  أشكال  من  شكل  ألي  الرافض  موقفها  النقابة  جددت  كما 
الصهيوني االستعماري العنصري, ونبهت إلى خطورة ما يتم تنزيله على مستوى 
المؤسسات التعليمية من أنشطة تطبيعية تستهدف تحريف الوعي الجمعي وتبييض 
الوجه اإلجرامي الدموي البشع للصهيونية أمام الناشئة, داعية إلى التصدي لها. 
وكانت الجامعة قد عبرت عن إدانتهما لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني, 
وعلى رأسها التطبيع التربوي, عبر التعليم والمناهج التعليمية, لخطورته الشديدة 
على وعي الطالب وأبناء الشعب المغربي, مؤكدة على ان التطبيع "هو خيانة 
لألمة ولقضاياها العادلة, وتفريط في مقدساتها, ومخالفة صريحة إلجماع علماء 
األمة, ناهيك على أن هذا التطبيع قد يرتقي للمس بالمصالح الحيوية والسيادية 
للمملكة". ويعيش الشارع المغربي هذه األيام غليانا غير مسبوق, بسبب استمرار 
موجة الغالء الفاحش وتصعيد نظام المخزن لممارساته القمعية ضد المعارضين 
لسياساته االستبدادية والمناضلين الناقمين على تدهور الظروف المعيشية, وسط 
دعوات لمزيد من االحتجاجات قادم األيام بعد غلق السلطات المخزنية باب الحوار 

و تجاهل الظروف المزرية التي يعيشها المواطن.

أن  باتيلي  هللا  عبد  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  أكد 
دستوري  لحوار  "تهيّئ  الرئاسي  المجلس  مبادرة 
نقلته  االنتقالية".وحسبما  المراحل  إلنهاء  كأولوية 
مصادر إعالمية أمس، فإن تصريح باتيلي جاء ذلك 
»تويتر«  عبر  باتيلي  نشرها  تغريدات  سلسلة  في 
في ساعة متأخرة مساء أول أمس، تحدث فيها عن 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  أجراه  هاتفي  اتصال 
باتيلي أنه بحث مع  المنفي. وأوضح  الليبي محمد 
اجتماع  بشأن  الرئاسي  المجلس  »مقترح  المنفي 
لمناقشة  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  قيادتي 

سبل المضي قدًما في ليبيا«.

ن فيه المبادرات  وأضاف أن الحوار يجب أن »تضمَّ
والقوى  األحزاب  التي طرحتها  والرؤى  واألفكار 
الوطنية على المجلس الرئاسي«. وجدد باتيلي دعم 
أجل  من  الشامل  الحوار  لمبادرات  األممية  البعثة 

التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى األمام. 
السياسيين  الفاعلين  على  »يجب  بالقول:  وأردف 
بالتزاماتهم  والوفاء  بجدية،  تعاونهم  استئناف 
وتجاوز  الليبي،  الشعب  تجاه  واألخالقية  السياسية 

هذا المأزق السياسي«.
وأول أمس، قال المجلس الرئاسي الليبي إن باتيلي 
الراهنة  األزمة  لحل  المجلس  مبادرة  دعمه  أعلن 

اإلعالمي  المكتب  عن  صادر  بيان  وذكر  بالبالد. 
لمبادرة  الكامل  »دعمه  أكد  باتيلي  أن  للمجلس، 
المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة األطراف 
المبادرة  مع  التعاطي  في  لإلسراع  السياسية 
الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل 

لحل األزمة الليبية«.
حان  قد  »الوقت  إن  قوله  باتيلي  عن  البيان  ونقل 
واالنخراط  الطريق  بخارطة  الجميع  اللتزام 
دستوري،  أساس  إنجاز  إلى  سعيا  حوار،  في 
البرلمانيــة  للتوجــــه نحــو إجــراء االنتخابــــات 

والرئاسيـــة«.

القمة »الأمريكية- الإفريقية« تنطلق اليوم

وا�سنطن تبحث عن اإعادة 
تن�سيط عالقاتها مع اإفريقيا

تبحث الوليات املتحدة الأمريكية، عن اإعادة تن�صيط عالقاتها مع اإفريقيا، يف ظل التحولت اجليوا�صرتاتيجية التي ي�صهدها العامل اليوم، 

وكذا يف ظل املناف�صة ال�صر�صة من قوى اإقليمية اأخرى تبحث عن تعزيز تواجدها داخل القارة الإفريقية، من بينها ال�صني ورو�صيا، حيث من 

املنتظر اأن تلعب وا�صنطن ورقة تاأييد ح�صول اإفريقيا على مقعد يف جمل�س الأمن الدويل، خالل القمة »الأمريكية الإفريقية« التي تنطلق اليوم 

الثالثاء، لإبقاء حظوظها يف املنطقة.

م. ذ/ الوكالت

يف ظل الغليان الذي ت�صهده ال�صاحة التعليمية، نقابة مغربية توؤكد:

حكومة املخزن م�سوؤولة عن تنامي حالة التوتر بقطاع التعليم

اجلي�س ال�سحراوي
 ي�ستهدف مواقع 

االحتالل املغربي بقطاع املحب�س
مواقع  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  استهدفت 
,مخلفة  المحبس  بقطاع  المتخندقة  المغربي  االحتالل  قوات 
خسائر فادحة في األرواح والمعدات, حسب البيان العسكري 

رقم 696 الصادر ، أمس، عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وأبرز البيان الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية )واص(,أن 
مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت 
تخندقات جنود اإلحتالل المغربي بمنطقة أبيرات تنوشاد ومقر 
لعكد  بمنطقة  والستين  الخامس  المغربي  االحتالل  فيلق  قيادة 

بقطاع المحبس.
قد  الصحراوي,  الشعبي  التحرير  جيش  من  مفارز  وكانت 
قوات  مواقع  مستهدفة  السبت،  امس  أول  هجماتها  ركزت 

االحتالل المغربي بقطاع حوزة وبمناطق روس ديرت.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة 
فادحة  خسائر  تكبدت  التي  المغربي  االحتالل  قوات  معاقل 
في األرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, يضيف 

البيان.



ارتفع عددهم اإىل 347798 يف العام املا�ضي

ت�ساعف عدد مقتحمي امل�سجد
 الأق�سى 6 مرات خالل 7 اأعوام

المسجد  مقتحمي  عدد  أن  لها  تقرير  في  الصهيونية،  "هآرتس"  صحيفة  كشفت 
األقصى تضاعف ست مرات بين عامي 2015 و2021، وقال التقرير إن الحكومة 
المنتهية واليتها بقيادة يئير لبيد ونفتالي بينت )مدير مجلس المستوطنات في الضفة 
الغربية المحتلة( غضت الطرف عن إزالة الفتة الحاخامية اليهودية الصهيونية التي 
تحظر دخول اليهود إلى مسجد األقصى وباحاته ألسباب دينية يهودية، وسكتت عن 
قيام جمعيات الهيكل بتعليق الفتات تشجع على اقتحام المسجد وأداء شعائر يهودية 
بوابة  البراق وحتى  باحة  من  لألقصى  المستوطنين  دخول  مسار  امتداد  فيه على 

المغاربة، التي يتحكم بها االحتالل.
وأشار التقرير إلى تواطؤ شرطة االحتالل في القدس مع هذه المجموعات وسكوتها 
على تعليق الالفتة المذكورة من جهة وحشد قوات "شرطة" كبيرة لتأمين االقتحامات.
ووفقاً لمعطيات أوردتها "هآرتس"، ارتفع عدد مقتحمي المسجد األقصى من 5658 
عام 2009 إلى 347798 في العام الماضي، وشهد العام الماضي تصعيداً كبيراً 
المرابطين  بعدوانية كبيرة ضد  المبارك مصحوبة  المسجد األقصى  اقتحامات  في 
الفلسطينيين في األقصى، وعمليات إخراج المسلمين من باحات المسجد، أو حبسهم 

داخل المصلى القبلي خالل فترة االقتحامات اليهودية للمسجد.
وعلى امتداد هذه الفترة، رفعت دولة االحتالل وتيرة التحريض بزعم أن اجراءاتها 
في الضفة الغربية المحتلة ومحيط القدس وحرمه، التي سبقت رمضان من العام 

الماضي، تهدف لمنع وقوع حرب دينية بدفع من حماس والجهاد اإلسالمي.
وبثت وسائل اإلعالم والصحف الصهيونية تقارير متكررة في فحواها تحت عناوين 
مختلفة، نسبتها لقادة في الجيش والمؤسسة األمنية، وكان أبرز هذه "التحذيرات" 
بلوط، يحث مرؤوسيه في  أفي  العميد  لقائد في جيش االحتالل،  منشور عسكري 
أوائل العام الماضي على الحذر واالستعداد لمواجهات مع الفلسطينين في مارس 

وأفريل بفعل تزامن شهر رمضان مع األعياد اليهودية.

معتقل يف �ضجن اأريحا منذ 84 يوًما

عائلة ا�ستية تطالب بالإفراج الفوري 
عن ابنها دون قيد اأو �سرط

طالبت عائلة المعتقل السياسي لدى السلطة، والمطارد لالحتالل مصعب اشتية من 
نابلس، باإلفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وحذرت من أن استمرار اعتقاله 

يشكل خطراً على وضعه الصحي، الذي قد يزداد سوءاً في األيام القادمة.
مرتين  الطعام  ابنه أضرب عن  أن  المعتقل مصعب،  والد  اشتية،  وكشف عاكف 
خالل فترة اعتقاله المستمرة منذ 84 يوماً في سجن أريحا، أضرب في المرة األولى 
7 أيام، وأوقف إضرابه بعد وعود من السلطة بإيجاد حل لقضيته، لكنها لم تلتزم 
بذلك، واستمرت باعتقاله، وأشار إلى أن اإلضراب الثاني خاضه مصعب لعدة أيام، 
في إطار معاناته من خلل في عمل الغدة الدرقية، وبحاجة لمتابعة طبية، وتناول 

أدوية بانتظام للحفاظ على الوظائف الحيوية في جسده.
وأشار إلى أن مصعب، معتقل في سجن أريحا دون تهمة، في ظروف اعتقال سيئة، 
بأنه مطارد لالحتالل، ولم يتلق أي استدعاء مسبق من السلطة، وفنّد اشتية  علماً 
مزاعم السلطة بأن اعتقال مصعب يحميه من االحتالل، مؤكداً أنه ال جدوى أمنية 
من اعتقاله في سجون السلطة، وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال مصعب اشتية 

على ذمة محافظ نابلس منذ 84 يوماً، رغم صدور قرار قضائي باإلفراج عنه.
ورفيق  االحتالل،  في سجون  سنوات   4 أمضى  محرر  أسير  عاما(   30( واشتية 
 19 السلطة في  الحوح، اعتقلته أجهزة أمن  القائد في عرين األسود وديع  الشهيد 
من سبتمبر الماضي بعد االعتداء عليه، برفقة المطارد عميد طبيلة، ما أشعل حالة 

غضب في صفوف الفلسطينيين أدت إلى مواجهات عنيفة في مدينة نابلس.
واستنكر أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، استمرار جريمة االعتقال 
السياسي بحق أبنائهم في سجون السلطة، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم، 
وأكدوا أن استمرار أجهزة السلطة في اعتقال أبنائهم دون مبررات، وعلى خلفية 
االنتماء السياسي، هو ضرب ألبسط الحقوق التي كفلها القانون، وتعٍد صارخ على 

حرية الرأي والتعبير، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا.
وبينوا أن أبناءهم داخل سجون السلطة يعيشون ظروفاً قاهرة والإنسانية، ويالقون 
ألواناً من التعذيب والحرمان، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف 
االعتقال القاسية، في ظل تسويف األجهزة األمنية في اإلفراج عنهم رغم صدور 

قرارات قضائية إلخالء سبيلهم.
ل أهالي المعتقلين السياسيين قيادة السلطة واألجهزة األمنية، المسؤولية الكاملة  وحمَّ
عن صحة وسالمة المعتقلين، وطالبوا جميع الفصائل والهيئات الشعبية والحقوقية 
واإلنسانية وأبناء شعبنا كافة، بضرورة التدخل العاجل؛ والضغط من أجل اإلفراج 

الفوري عن أبنائهم المعتقلين.
على  واعتقاالتها  المواطنين،  بحق  انتهاكاتها  الضفة  في  السلطة  أجهزة  وتواصل 

خلفية سياسية لعشرات الطلبة والنشطاء واألسرى المحررين.
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دويل

في  واإلسالمية  الوطنية  القوى  وأعلنت 
على  والحداد  الشامل  اإلضراب  عن  جنين 
عاماً(،   15( زكارنة  جنى  الشهيدة  روح 
اإلضراب  أن  محلية  مصادر  أكدت  فيما 
التجاري عّم مدينة جنين، وتعطلت الدراسة 
زكارنة  االحتالل  قوات  وقتلت  غالبها،  في 
حينما أصابتها بالرصاص، بينما كانت على 
باستشهادها  عائلتها  لتتفاجأ  منزلها،  سطح 
بعد انسحاب قوات االحتالل، التي اقتحمت 
الحي  من  شبان   3 واعتقلت  جنين،  مدينة 
بين  اشتباكات  اندالع  وسط  الشرقي، 

مقاومين وتلك القوات.
التابعة  جنين"  "كتيبة  أكدت  بدورها، 
العسكرية  الذراع  القدس"،  لـ"سرايا 
لها،  بيان  في  اإلسالمي"،  الجهاد  لـ"حركة 
في  الصهيونية  خاصة"  "قوة  كشفت  أنها 

محيط مخيم جنين واستهدفتها برشقات كثيفة 
من الرصاص والعبوات المتفجرة.وأشارت 
"كتيبة جنين" إلى أن مقاتليها استهدفوا قوات 
االحتالل في محيط أحد المنازل المحاصرة 
في "الحي الشرقي" من مدينة جنين برشقات 
كثيفة ومتتالية من الرصاص، كما استهدفوا 
من  بزخات  االحتالل  لقناصة  تمركز  نقطة 
جنين"  "كتيبة  أعلنت  ذلك،  الرصاص.إلى 
استهداف حاجز الجلمة المقام على أراضي 
برشقات  جنين،  شرق  شمال  الفلسطينيين، 
شهداء  عدد  ووصل  الرصاص،  من  كثيفة 
أمس  حتى   2022 عام  بداية  منذ  فلسطين 
اإلثنين، إلى 223 شهيداً، بينهم 166 بالضفة 
قطاع  في  و52  القدس،  فيها  بما  الغربية 
غزة، وخمسة آخرين من الداخل الفلسطيني 

المحتل عام .1948

بداية  منذ  األطفال  الشهداء  عدد  ووصل 
العام الجاري حتى اآلن 56 )39 في الضفة 
الداخل( ، ومن  والقدس و16 غزة و1 في 
بين الشهداء األطفال 15 من جنين، آخرهم 
في  الشهيدات  وعدد  زكارنة،  جنى  الطفلة 
فلسطين منذ بداية العام الجاري، 17 )8 في 

الضفة و9 في العدوان على غزة(.
االحتالل  قوات  اعتقلت  آخر،  شأن  في 
حساسنة  ومجاهد  حساسنة،  يونس  الشابين 
جنوب  لحم  بيت  شرق  العبيدية  بلدة  من 
ماجد  ناصر  الشاب  اعتقلت  كما  الضفة، 
الكيالني من بلدة يعبد جنوب جنين، ودهمت 
القدس، واعتقلت يوسف  قلنديا شمال  مخيم 
الصرعاوي، ويوسف جمعة، وليث عمار، 
وجــودت عمــار، وأحمـــد عمــار، وإسالم 

عـــواد.

أخطرت قوات االحتالل بهدم ووقف البناء والعمل في مباٍن ومنازل 
سكنية ومنشآت في القدس والخليل ورام هللا بالضفة الغربية، وأكدت 
مصادر محلية وصحافية أن قوات االحتالل قررت هدم بناية سكنية 
في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك تعود لعائلة الرجبي 

في بلدة سلوان، المقامة منذ ثالثين عاماً.
من جهة ثانية، أكدت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الفلسطينية، 
في بيان صحافي، أن قوات االحتالل أخطرت بوقف العمل والبناء 
في 11 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل جنوب الضفة، منها إخطارات 
في  والبناء  العمل  ووقف  مساكن،  أربعة  في  والبناء  العمل  بوقف 
مسكنين ومرافقهما وبركس وحظيرة لألغنام، وبركس زراعي، كما 

صورت قوات االحتالل تجمع خلة الضبع جنوب الخليل.
نعلين  بلدة  في  بمنزلين  البناء  بوقف  االحتالل  قوات  أخطرت  كما 
غرب رام هللا وسط الضفة، بحجة أنها مناطق "ج"، بينما أخطرت 
بوقف العمل بمنشآت وبطريق زراعية يبلغ طولها 1200 متر في 
منطقة عاطوف والرأس األحمر جنوب شرق طوباس شمال شرق 

الضفة الغربية.
بركسات  وإقامة  أراض،  بتجريف  مستوطنون،  شرع  ذلك،  إلى 
لتربية الماشية، في األغوار الشمالية الفلسطينية، وسط مخاوف من 
أكده  ما  وفق  هناك،  جديدة  استيطانية  بؤرة  لبناء  مقدمة  تكون  أن 

الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريح صحافي.
واستولت قوات االحتالل على جرافة في بلدة عزون شرق قلقيلية 
بينما  "ج"،  المصنفة  المناطق  ضمن  العمل  بحجة  الضفة،  شمال 
الخليل جنوب  السموع جنوب  بلدة  في  أراضي  جرف مستوطنون 
الذين  المواطنين  على  اعتدت  التي  االحتالل  قوات  بحماية  الضفة 
مغلقة  عسكرية  المنطقة  وأعلنت  للمستوطنين،  التصدي  حاولوا 
وأجبرت األهالي على مغادرتها، وفق ما أكده منسق اللجان الشعبية 

راتب  الخليل  جنوب  في  واالستيطان  الجدار  لمقاومة  والوطنية 
الجبور في تصريح صحافي.

على صعيد منفصل، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد األقصى 
في  استفزازية  جوالت  ونفذوا  االحتالل  قوات  بحماية  المبارك، 
االحتالل،  قوات  اعتقلت  ذلك،  إلى  تلمودية،  وأدوا طقوًسا  باحاته، 
خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة أشقاء، من منطقة المكّسر باألغوار 
عبد  عدنان  ومحمد  وبديع  وكايد  حسن  األشقاء  وهم:  الشمالية، 
المهدي السالمين، إضافة إلى عادل عبد المهدي غياض السالمين، 
بحسب مسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات 

في تصرح صحافي.
جنين  مخيم  من  فريحات  سامر  الشاب  االحتالل،  قوات  واعتقلت 
شمال الضفة الغربية، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في 
األغوار الفلسطينية، كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين من 
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي،  الخليل، كما  بلدة يطا جنوب 
مساء اليوم، شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة من مكان 

عمله داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام .1948
في شأن آخر، اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل 
قسم األسرى في سجن "هداريم"، وأجرت تفتيشات واسعة في غرف 
أن هذا  بيان،  الفلسطيني، في  نادي األسير  األسرى، حيث أوضح 
االقتحام هو الثاني الذي تنفذه قوات القمع في "هداريم" منذ أواخر 

الشهر الماضي.
على صعيد آخر، أفرجت سلطات االحتالل، عن األسيرة الصحافية 
رام  لمدينة  المالصقة  البيرة  مدينة  من  عاما(   29( الطويل  بشرى 
هللا، على حاجز سالم العسكري المقام غرب جنين، بعدما أمضت 9 
شهور رهن االعتقال اإلدارّي، علًما بأنها اعتقلت في السابق عدة 

مرات، مدير نادي األسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور.

من اإعداد: حياة �ضرتاح

اقتحمت قوات الحتالل مدينة جنني

 واعتقلت 3 �ضبان من احلي ال�ضرقي

اإ�سراب يف جنني حدادًا على روح 
ال�سهيدة الفتاة جنى زكارنة

عّم الإ�ضراب ال�ضامل مدينة وخميم جنني �ضمايل ال�ضفة الغربية، اأم�س الإثنني حداداً على روح ال�ضهيدة الفتاة جنى 

جمدي زكارنة، التي ا�ضت�ضهدت يف وقت متاأخر من ليل الأحد، بر�ضا�س قوات الحتالل.

جرافات الحتالل اأثناء هدم منزل فل�ضطيني يف اخلليل ال�ضهر املا�ضي

الحتالل يخطر بهدم منازل
 ومن�ساآت يف القد�س وال�سفة الغربية
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مهمة  وسيلة  تعالى  كتاب هللا  مع  التفاعل  عنصر  إن   
في حفظ كتاب هللا وإتقانه، ولقد كان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم – يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما 
صرح هو – صلى هللا عليه وسلم – بذلك البن مسعود 
حين سأله: يا رسول هللا أقرأ عليه وعليك أنزل؟ فقال: 

أحب أن أسمعه من غيري. 
وقد كان – صلى هللا عليه وسلم – يتفاعل مع القرآن 
حتى إن ابن مسعود حين وصل قول هللا سبحانه – من 
ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا  سورة النساء – )َفَكْيَف إَِذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ أُمَّ
قال صلى هللا   )41: النساء   ( َشِهيًدا(  َهُؤاَلِء  َعلَى  ِبَك 
عليه وسلم حسبك، يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه 

تذرفان . 
وأي هوى خير ممن يهوى سماع القرآن، ويعقل ويتدبر 
َثاِنَي  مَّ َتَشاِبًها  مُّ ِكَتاًبا  اْلَحِديِث  أَْحَسَن  َل  َنزَّ وينصت )هللاُ 
ُجلُوُدُهْم  َتلِيُن  ثُمَّ  َربَُّهْم  َيْخَشْوَن  الَِّذيَن  ُجلُوُد  ِمْنُه  َتْقَشِعرُّ 
يََّشاُء  ِبِه َمن  َيْهِدي  َذلَِك ُهَدى هللاِ  ِذْكِر هللاِ  إِلَى  َوُقلُوبُُهْم 
من  إن   .32 الزمر:  َهاٍد(  ِمْن  لَُه  َفَما  هللاُ  يُْضلِِل  َوَمن 
رحمة هللا تعالى أن يسر القرآن للحفظ واالدِّكار والفهم 
والتالوة، فإن شئت أن تكون من حفظة كتاب هللا كنت، 
ولكن ال بد من العزيمة والهمة العالية.. تقوى هللا هي 
األساس المتين قبل أن تدخل في أسباب مادية أخرى. 
فاألسباب المادية لحفظ القرآن ليست هي كل شيء في 
البصري  الحسن  هو  وهذا  خاصة،  األمور  هذه  مثل 
وأنام  طهوري،  أعد  إمام،  يا  ويقول:  رجل  إليه  يشكو 
مبكرا، وأعزم على القيام فما بالي ال أقوم؟! فقال: قيدتك 

ذنوبك. وبعد تحقيق هذا الشرط إن كانت لديك مشكلة 
في الذاكرة فإن األمر هين ويسير، والتغلب على ضعف 
الذاكرة ما أيسره وأسهله بشيء من التنظيم والترتيب، 
وإليك يا أخي بعض النصائح التي أسأل هللا أن ينفعك 

بها لحفظ كتابه: 

أوال:  ال بد من االلتزام على متخصص حافظ للقرآن، 
أو  تكسل  أال  على  األوقات  معظم  سيحملك  ذلك  ألن 
تقصر على األقل حياء من شيخك، وحفظا لماء الوجه 
الصحيح  النطق  ضمان  في  يفيدك  ذلك  إن  ثم  معه. 
واألداء السليم للقرآن. ولقد أثر عن مشايخنا قولهم: “ال 
تأخذ العلم من صحفي، وال القرآن من مصحفي”، أي ال 
يؤخذ العلم من الكتب دون عالم ، وال يتعلم القرآن من 

المصحف دون شيخ حافظ. 
ثانيا: قلل من الكم المحفوظ إلى القدر الذي ال يجهدك 
ذهنيا، فذلك أدعى لحسن حفظ القرآن الكريم وتثبيته في 
الذاكرة… فإن كنت تستطيع حفظ صفحة مثال فاحفظ 
نصفها فقط مع التركيز في الحفظ وكثرة التكرار حتى 
القليل  تحفظ  أن  تستقل  وال  التام.  للحفظ  الوصول  بعد 
من القرآن ، ولو آية واحدة يوميا؛ فألن تزداد كل يوم 
فال   .. حفظ  دون  هكذا  تبقى  أن  من  خير  وتتقنها  آية 
المحاولة، وأخشى  أنت تكف عن  أنت تحفظ جيدا وال 
أن تصل إلى اليأس من نفسك وتفقد الثقة في قدراتك. 
همتك  عليك  ليفسد  الشيطان  مداخل  من  مدخل  وهذا 
عليه  هللا  – صلى  نبينا  أوصانا  ولقد  عزيمتك  ويكسر 
وسلم – فقال: “أحب األعمال إلى هللا – تعالى – أدومها 
وإن قل”، وقليل دائم خير من كثير منقطع كما يقولون.
ولقد عاينت بنفسي وأنا أمارس التحفيظ من يستعجلون 
الجزء  يتخطون  يكادون  ال  القليل  بحفظ  يقنعون  فال 
ويقلل  بالنصيحة  يلتزم  كان  ممن  أما غيرهم  الخامس، 
الكم المحفوظ مع المداومة فقد أتم بحمد هللا الحفظ كامال. 

كانت  مهما  االنقطاع  وعدم  اليومية  المداومة  ثالثا: 
الظروف، وإن لم تستطع االلتقاء بشيخك يوما ما فاستمر 
في حفظك حتى تالقيه وتقرأ عليه كل ما حفظت ولتنجح 

في هذه الجزئية فال بد من االلتزام بما ذكر في ثانيا. 
رابعا: استعن بالكتابة على تثبيت الحفظ. وهذه وصفة 
مجربة وجيدة وبإذن هللا مضمونة. ولقد كان مشايخنا ال 
يحفظون إال على األلواح التي يكتبونها بخط يدهم أمام 
شيخهم. حتى إننا إلى عهد قريب في الريف كنا نسمي 

النص المحفوظ بـ “اللوح”. 
وقد تحتاج إلى تكرار الكتابة لتقوية وتثبيت الحفظ. 

خامسا: كثرة السماع للمحفوظ. وأظنك تقوم بذلك – كما 
ذكرت في رسالتك – لكن قد تحتاج إلى ترشيد. فركز 
سماعك فيما أنت بصدد حفظه اآلن وفيما تم حفظه من 

قبل للمراجعة واالستذكار. 
اقرأ ما تحفظه  مما سبق، أو مما أنت بصدد  سادسا: 
حفظه وهو األولى في صلواتك، فإن كنت إماما قرأت 
به وإن كنت مأموما قرأت به في السرية، أو قرأت به 
تحفظه في صالتك  ما  تستعمل  أن  المهم  النوافل..  في 

دائما. 
نظري  في  وهو  المستمرة.  بالمراجعة  التعاهد  سابعا: 
قوام كل ما ذكر سابقا، وهي عمدة الوصايا جميعا، وبها 
تحافظ على ما حفظت وتضمن بإذن هللا أال ينفلت منك، 
وقد أوصى بها خير البشر – صلى هللا عليه وسلم – 
اإلبل  تفصيا من  أشد  فإنه  القرآن،  “تعاهدوا  قال:  حين 

في عقلها.“

فقه املعامالت
مكانة كتب الزوائد يف علم احلديث والفقه 

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

�صبع ن�صائح حلفظ كتاب اهلل

كتب  أمهات  أحاديث  زوائد  مؤلفوها جمع  قصد  والتي  المتأخرين  المحدثين  مبتكرات  من  الزوائد  كتب  تعد 
الحديث المعينة على أخرى لتكون موسوعية معبرة عن حقيقة متون الحديث الشريف بال تكرار وعلى ترتيب 
الكتب واألبواب.     وكان من عادة المحدثين المتقدمين إطالق داللة معنى الحديث على الحديث المرفوع، 
والموقوف، والمقطوع، ويسمون كل طريق لمتن حديثا، حيث لو كان لمتن واحد عشرين طريقا فإنهم يعتبرون 

عشرين حديثا. 
قال عبد هللا بن أحمد : قال لي أبو زرعة : أبوك يحفظ ألف ألف حديث ، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرتُه 
فأخذت عليه األبواب ]1[ وقال اإلمام الحاكم: “كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث”]2[ ويقول 
اإلمام أحمد:” صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر، وهذا الفتى – يعني أبا زرعة الرازي – قد حفظ ستمائة 
ألف”]3[. قال البيهقي: أراد ما صح من األحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين]4[ . وقد عقب ابن الصالح قول 
البخاري: ” أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح” قائال:” هذه العبارة قد يندرج تحتها 
عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين” ]5[ ومن هنا جاءت فكرة 
محاولة حصر متون الحديث في موضع واحد عن طريق تأليف األحاديث الزائدة على بعض كتب الحديث، 
وكان الحافظ ابن حجر ينشد هذا العمل الموسوعي الحديثى ويتحمس لفكرته ويتلمس طريقة إنجازه بقوله:” 
ولقد كان استيعاب األحاديث سهاًل، لو أراد هللا تعالى ذلك، بأن يجمع األول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من 
ا فاته من حديث مستقل أو زيادة في األحاديث التي ذكرها، فيكون كالدليل عليه، وكذا  لع عليه ممَّ بعده ما اطَّ
من بعده، فال يمضي كثيٌر من الزمان إالَّ وقد استُوعبت وصارت كالمصنَّف الواحد، ولعمري لقد كان هذا في 
غاية الحسن”]6[ ما يبحثه أصحاب كتب الزوائد تتجه كتب الزوائد في عموم بحثها إلى إخراج الحديث الزائد 
من ثالث نواح نبه عليها اإلمام الهيثمي في مقدمة كتابه “المقصد العلي فقال:” فذكرت فيه ما تفرد به عن 
أهل الكتب الستة من حديث بتمامه، ومن حديث شاركهم فيه أو بعضهم وفيه زيادة وأنبه على الزيادة بقولي: 
أخرجه فالن خال قوله: كذا، أو لم أره بتمامه عند أحد منهم”]7[ وثنى البوصيري أيضا في مقدمة “مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه” على مجاالت بحث كتب الزوائد بقوله: “فإن كان الحديث في الكتب الخمسة 
أو أحدها من طريق صحابي واحد لم أخرجه إال أن يكون فيه زيادة عند ابن ماجه تدل على حكم، وإن كان 
من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد ابن ماجه بإخراج طريق منها أخرجته ولو كان المتن واحدا، وأنبه عقب 
كل حديث أنه في الكتب الخمسة المذكورة أو أحدها من طريق فالن مثال إن كان، فإن لم يكن ورأيت الحديث 
في غيرهما، نبهت عليه للفائدة، وليعلم أن الحديث ليس بفرد”]8[ وبه قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه 
المطالب العالية:” وشرطي فيه: ذكر كل حديث ورد عن صحابي لم يخرجه األصول السبعة من حديثه، ولو 
أخرجوه، أو بعضهم من حديث غيره”]9[ وخالصة كالمهم أن الحديث المزيد متمثل في ثالث صور: األولى:  
أن يكون الحديث بكامله -سندا ومتنا- ال وجود له في كتب الحديث األصلية المراد زيادة عليها.ومن أمثلته: ما 
رواه البزار في مسنده البحر الزخار عن علي رضي هللا عنه:” أن النبي صلى هللا عليه وسلم، قطع في بيضة 
من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما “، وهذا الحديث لم يروى في كتب الحديث الستة ال باللفظ وال بالمعنى، 
ولذلك ضمنه اإلمام الهيثمي في كتابه كشف األستار عن زوائد البزار على كتب الستة. الثانية: أن يتم إيراد 

الحديث بلفظه أو معناه من طريق صحابي آخر غير مذكور في الكتب المزيد عليها.
ومن ذلك: بيان ما تفرد بعض الرواة فيه من الرواية أو بزيادة في السند أو في المتن دون غيره، والذى به 
بعض  رجال  بتغيير  الروايات  بعض  في  الرواة  اختالف  بيان  عدمه.  من  الراوي  اتقان ضبط  مدى  يعرف 
اإلسناد، والذى به يتبين وجه الصواب، وقال ابن المديني: “الباب إذا لم تجمع طرقه، لم يتبين خطؤه”]10[ 
بيان اختالف الرواة في بعض المتون بيان بعض أسماء مهمالت أو مبهمات أو أشياء مبهمة في المتن. معرفة 
أحوال بعض األحاديث من حيث الوصل واإلرسال أو الرفع والوقف معرفة طرق الحديث من حيث المتابعات 
والشواهد، وقال ابن معين ” لو لم نكتب الحديث خمسين مرة، ما عرفناه”]11[ الوقوف على بعض أحاديث 
تحقيق  في  ويساهم  الضياع  من  السنة  على حفظ  يعين  مما  وغيره،  الحارث  كمسند  المفقودة  السنة  مصادر 
النصوص بشكل صحيح. وغير ذلك من الفوائد التى تبرز مكانة كتب الزوائد في الصناعة الحديثية وأنها من 
الكتب المهمة التى ال تستغنى عنها عند تخريج الحديث وعند الوصول إلى الحكم بدرجة الحديث من حيث 
القبول والرد. الجهة الثانية: جهة الفقه والعمل ساهمت كتب الزوائد في تقريب متون السنة النبوية في مجالين 

أساسين: المجال األول: مجال التمكين لالستبصار والفهم واالستنباط الفقهي، وهذا المجال مجال أهل العلم 
ومقامهم بمختلف مواردهم وإتجاهاتهم، إذ في هذه الكتب بعض أدوات الفهم، مثل: معرفة سبب ورود الحديث، 
والوقوف على المتون الزائدة لم تكن موجودة في الكتب المزاد عليها، واالطالع على ألفاظ الحديث وغير ذلك. 
وقال الحافظ ابن حجر:”وإن المتعين على من يتكلم على األحاديث أن يجمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون 
إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث”]12[ المجال الثاني: 
الوصول إلى األخذ بالسنة النبوية إلى التطبيق العملي، ألنها كتب مرتبة على األبواب الفقهية شبيهة كتب الستة 
– الصحيحين والسنن األربعة- التى هي أصول السنة، وهذا الذي عبر عنه اإلمام الهيثمي في مقدمة كتابه 
المقصد العلي قائال:” فيه فوائد غزيرة، ال يفطن لها كثير من الناس فعزمت على جمعها على أبواب الفقه لكي 
يسهل الكشف عنها”]13[ رواد كتب الزوائد في الواقع العملي نجد أن فكرة جمع الزوائد موجودة منذ عصر 
الرواية والتصنيف، وهي فكرة واضحة وظاهرة عند اإلمام الحاكم في كتابه المستدرك، وأما بالنظر إلى أول 
كتاب وصلنا خبره بهذا المسمى – كتب الزوائد- فإنه يعتبر اإلمام مغلطاي بن قليج أول من ألف في الزوائد 
بمصنف سماه “زوائد ابن حبان على الصحيحين” إال أنه كتاب في عداد المفقود، ولكن من حيث التشهير بهذا 
النوع من التصنيف واإلشادة به وإن طالب الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي في القرن الثامن 
الهجري يعتبرون رواد الميدان مع تأييد أستاذهم الحافظ العراقي للفكرة، ال سيما تالميذه الثالثة: نور الّدين 
علي بن أبي بكر الَهْيَثمي، وشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البُوصيري وشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن َحَجر العسقالني، وكان اإلمام الهيثمي أسبقهم وأكثرهم تأليفا في الزوائد، بل هو مقدم في هذا المسلك على 
االطالق، وقد صنف فيه ثمانية كتب على أصول الستة أو بعضها،وهي:  1 – موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان. 2 – بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. 3 – غاية المقصد في زوائد المسند. 4 – المقصد العلي في 
زوائد أبي يعلى الموصلي. 5 – كشف األستار عن زوائد البزار. 6 – مجمع البحرين في زوائد المعجمين. 
7 – البدر المنير في زوائد المعجم الكبير.  ثم عمد بعد ذلك إلى جمع هذه الكتب ما عدا موارد الظمآن وبغية 
الباحث – بتوجبه شيخه العراقي- في كتاب واحد، محذوف األسانيد، الموسوم ب: 8- “مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد”  وعلق على مروياته بشيء من الكالم في رواتها بالجرح أو التعديل. وهو كتاب موسوعي حديثي، 
جمع بين دفتيه فوائد وشوارد وأوابد في أبواب الدين مفتتحا بكتاب اإليمان ومختتما بكتاب أهل الجنة. قال محمد 
بن جعفر الكتاني عن كتاب مجمع الزوائد:” وهو من أنفع كتب الحديث، بل لم يوجد مثله كتاب، وال ُصنّف 
للبُوصيري، وكتاب  الِخَيرة الَمهرة بزوائد المسانيد العشرة”  الباب”]14[ وكذا كتاب “إتحاف  نظيره في هذا 
الثمانية” البن حجر، هما من أهم دواوين كتب الزوائد اإلسنادية والمتنية  العالية بزوائد المسانيد  “المطالب 

النافعة في مجال التخريج والفقه. 

]1[ سير أعالم النبالء 11 / 187 
]2[  المدخل إلى كتاب اإلكليل. ص:35 

]3[  المصدر السابق 
]4[  تدريب الراوي 41/1 

]5[  مقدمة ابن الصالح ص: 10
]6[  النكت الوفية بما في شرح األلفية 127/1

]7[  المقصد العلي. 29/1 
]8[  مصباح الزجاجة 40-39/1 

]9[  المطالب العالية 23/2  
]10[ مقدمة ابن الصالح، ص: 195 

]11[ تذكرة الحفاظ 1/ 430 
]12[ فتح الباري 6 /475. 
]13[ المقصد العلي 29/1 

]14[  الرسالة المستطرفة، ص: 129
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للمعارض والتصدير  الجزائرية  الشركة  وأعلنت 
عليها  تشرف  التي  الطبعة،  هذه  أن  "صافكس" 
تنظم  الصادرات،  وترقية  التجارة  وزارة 
قوي  اقتصادي  نمو  تحقيق  "نحو  شعار  تحت 
على  عارض   600 حوالي  بمشاركة  متفتح"، 
يمثلون  م2،   27000 تقارب  اجمالية  مساحة 
القطاعات  هذه  بين  القطاعات.ومن  مختلف 
 ( المصنعة،  الصناعة  العسكرية،  الصناعة 
الكهربائية,  الصناعة  نسيج(,  ديكور,  اثاث, 
الكيميائية  االلكترونية والكهرو-منزلية, الصناعة 
الصناعة  الميكانيكية,  الصناعة  والبتروكيماوية, 
الغذائية والتعبئة والتغليف, خدمات وبنوك, البناء 
التقليدية.وتسجل  البناء وقطاع الصناعة  ومعدات 
في  حضورها  العسكرية  االقتصادية  المؤسسات 
"لما  التوالي,  على  السادسة  للمرة  المعرض  هذا 
الخطوات  بفضل  كبرى  أهمية  من  القطاع  لهذا 
العسكرية,  الصناعات  خطتها  التي  العمالقة 
ونقل  واالحترافية  التطور  من  العالي  والمستوى 
يتجزأ  ال  جزء  جعلها  مما  المتقدمة,  للتكنلوجيا 
حسب  الوطنية"،  االقتصادية  االستراتيجية  من 
"صافكس.وفيما يخص برنامج نشاطات معرض, 
برمج المنظمون أياما دراسية على شكل جلسات 
حوارية لمناقشة عدة مواضيع على غرار قانون 
قطاع  وعصرنة  تنمية  وكذا  الجديد  االستثمار 
وأهمية  الحالية,  التحديات  مواجهة  في  الفالحة 
الغذائي, كما ستنظم ورشات عمل  تحقيق االمن 

حول التجارة االلكترونية ونشاطات أخرى.

"صافكس"  خصصت  المعرض,  مع  وموازاة 
سيكون  والذي  السنة  آخر  لتخفيضات  جناحا 

موجها للبيع المباشر للجمهور.
والحرف  التقليدية  الصناعة  غرفة  تنظم  كما 
الصالون الوطني للخزف الفني بجناح "جرجرة«، 
ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه يوميا من 
الساعة الحادية عشر صباحا )11 سا( الى غاية 

الساعة السادسة مساء )18سا(.
و يأتي تنظيم هذه النسخة، حسب المنظمين، في 
الوقت الذي يعرف فيه االقتصاد الوطني حركية 
معتبرة في الفترة األخيرة مع ارتفاع غير مسبوق 
مع  يتماشى  بما  المحروقات,  خارج  للصادرات 
 2022 سنة  لجعل  الجمهورية  رئيس  توجيهات 
كل  تسخير  خالل  من  محضة"،  اقتصاد  "سنة 
بعد  الالزمة  اإلصالحات  واعتماد  اإلمكانيات 
استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي النعاش 
يتم  التي  تلك  خاصة  االقتصادية,  القطاعات 

االعتماد عليها لتكون قاطرة النهضة التنموية.
و يرسخ معرض اإلنتاج الجزائري دوره بكونه 
العمومية  والمؤسسات  للشركات  تجمع  أكبر 
والخاصة و الجمعيات والمنظمات وكذا الخبرات 
في  الفاعلة  الوطنية  الهيئات  وكل  والكفاءات 
يعكس  النمو, و  االقتصاد وتحقيق  تحريك عجلة 
الجزائريين  المتعاملين  لدى  والرغبة  اإلرادة 
التحدي و إبراز امكانياتهم وآخر منتجاتهم  لرفع 

لتسويقها داخليا وخارجيا.
حياة �سرتاح

1606:19 الفجر: 

07:51 ال�سروق: 

12:42 الظهر: 

15:14 الع�سر: 

17: 35 المغرب: 

 19:00 الع�ساء: 

الثالثاء  13 دي�سمرب 2022 

املـوافق لـ 19 جمادى الأوىل 1444هـ

األحد  أمسية  "الشعب"  جريدة  في  الزمالء  أحيا 
الماضي الذكرى الـ 60 لتأسيسها، بحضور وزير 
الطاقم  من  وعدد  بوسليماني  محمد  االتصال، 
الحكومي، وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بوسليماني 
أن جريدة "الشعب" تعد من "أعرق الصحف في 
تام  بدعم  الذي يحظى  الوطني  المشهد اإلعالمي 
حيث  تبون",  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  من 
النوفمبرية  لمرجعيتها  "وفية  قال,  كما  ظلت, 
ولخطها االفتتاحي الوطني المرتكز على االهتمام 
قضايا  وبمرافقة  كانوا  أينما  الجزائريين  بشؤون 

العدل والتحرر عبر العالم«.
وجودها  قد عززت  "الشعب"  أن جريدة  ذكر  و 
على  قناة  وبإيجاد  إلكترونية  نسخة  بإصدار 
سعيا  االستراتيجية  للدراسات  ومركز  اليوتوب 
إلى "كسب رهان االستمرارية والمنافسة في ظل 

الرقمنة المكتسحة لمختلف المجاالت«.
الخيارات  أن  الوزير  أوضح  اإلطار,  هذا  في  و 
دورها  "تعزيز  في  تساهم  للجريدة  "المسؤولة" 
اإلعالمية  المرافقة  ضمان  حيث  من  السيما 
االحترافية لسياسة الجزائر الجديدة التي تتعرض 
الهجمات  عبر  السيما  فاشلة  عدائية  لمناورات 

السيبرانية المركزة«.
أن  بوسليماني على  في سياق ذي صلة, شدد  و 
إلى  الرامية  جهودها  جانب  إلى  تولي,  الوزارة 

عصرنة القطاع, "اهتماما معتبرا لعملية التكوين 
قصد  للمهنة  والمنتسبين  الصحافيين  يؤهل  بما 
التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال  مواكبة 
والمساهمة في إبراز إنجازات الجزائر الجديدة«.
ذكرى  أن  الوزير  لفت  أخرى,  جهة  من  و 
تأسيس جريدة "الشعب" تتزامن مع الذكرى 62 
لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, التي جسدت, كما 
على  وإصراره  المحتل  ضد  الشعب  وحدة  قال, 

التحرر واالنعتاق.
من جانبه, أكد المدير العام لجريدة الشعب, جمال 
لعالمي, أن هذه األخيرة تعد "أم الجرائد الوطنية 
بكل فخر, ومهد الصحافة الجزائرية بكل اعتزاز 
المالحم،  وصانعة  المظفرة,  الثورة  إعالم  سليلة 
ومفخرة جيلي الثورة واالستقالل«، و أكد الزميل 
وتساهم  قد ساهمت  "الشعب"  أن جريدة  لعالمي 
في بناء "إعالم وطني مسؤول ونزيه تحت سقف 
المتغيرات  مع  متكيفة  متجددة,  جديدة  جزائر 
العالمية, وضمن رؤية استشرافية ضبط بوصلتها 
من  تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية  رئيس 

أجل اإلصالح والتغيير والتطوير«.
استحداث  عن  المتحدث  ذات  أعلن  بالمناسبة,  و 
مسابقة  إطالق  وعن  واألبطال"  الرجال  "درع 

سنوية تحت عنوان "وسام الطالب الصحفي«.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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اأحيت اجلريدة ذكرى تاأ�صي�صها الـ 60

تكر�س العملية يقظة وجاهزية هذه الوحدات 

يف حماربة امل�صاربة والتهريب

اجلمارك حتبط حماوالت
 تهريب 10 اأطنان 

من مادة الفرينة بتمرنا�ست

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات معتبرة من مادة الفرينة، موجهة 
بوالية  المهلوسة  االقراص  من  وكمية  تمنراست،  بوالية  للتهريب، 

سطيف، حسبما أفادت به أمس االثنين المديرية العامة للجمارك.
المتخصصة  الجهوية  الفرقة  أعوان  أن  للمديرية  بيان  وأوضح 
للجمارك  الجهوية  المديرية  لمصالح  التابعة  التهريب،  مكافحة  في 
بتمنراست، تمكنوا من حجز 10 أطنان من الفرينة تم العثور عليها 

إثر كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب.
وتكرس هذه العملية -حسب نفس المصدر- "يقظة وجاهزية أعوان 
المضاربة  محاربة  سبيل  في  التام  وتجندهم  الجزائرية  الجمارك 
للبالد  العليا  السلطات  لتعليمات  تنفيذا  المدعمة،  السلع  وتهريب 
الوطنية وضمان  السوق  استقرار  الحرص على  القاضية بضرورة 

التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع االستهالكية«.
للجمارك  المتنقلة  الفرقة  من  كل  أعوان  تمكن  أخرى،  جهة  من 
التابعتين  ولمان،  بعين  للجمارك  المهام  المتعددة  والفرقة  بسطيف 
لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بسطيف، بإقليم اختصاص المديرية 
الوطني  الجيش  أفراد  مع  بالتنسيق  بسطيف،  للجمارك  الجهوية 
الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، من حجز 2440 قرصا مهلوسا 
من نوع إكستازي، تم ضبطها على متن سيارة سياحية، مع توقيف 

المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.
الجزائرية  الجمارك  ألعوان  القصوى  الجاهزية  العملية  و"تكرس 
وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، السيما تهريب 
المواطن  العقلية حفاظا على صحة وسالمة  والمؤثرات  المخدرات 

وحرصا على المساهمة في استتباب األمن والنظام العامين".
حياة �سرتاح

خالل حفل توزيع جوائز 

الطبعة الثانية للم�صابقة 

الوطنية لل�صحافة البيئية

موالفي: االإعالم اآلية 
ت�ساهم يف التخفيف من 
حدة امل�سكالت البيئية

في  المتوجين  عن  اإلعالن  أول  أمس  تم، 
للصحافة  الوطنية  للمسابقة  الثانية  الطبعة 
البيئة  وزيرة  حضرته  حفل  خالل  البيئية، 
والطاقات المتجددة، سامية موالفي، و تكرم 
هذه المسابقة التي ينظمها نادي عين البيضاء 
رعاية  تحت  الجبلية,  والرياضات  للغوص 
أفضل  المتجددة,  والطاقات  البيئة  وزيرة 
تتعلق  مواضيع  حول  االعالمية  المحتويات 
باحترام البيئة وحماية الطبيعة في الجزائر.

فئة  في  األولى  الجائزة  على  وتحصل 
الموقع  صحفي  االلكترونية,  الصحافة 
تقرير  الوافي عن  كمال  في"  تي  "صحراء 
سمعي بصري حول موضوع "إبادة النخيل 
في الجنوب«، أما في فئة الصحافة المكتوبة 
مصطفى  "الخبر",  بجريدة  للزميل  فعادت 
بسطامي, عن مقال حول موضوع الزراعة 
الثالثة  القناة  صحفية  تكريم  تم  كما  البيئية، 
لإلذاعة الجزائرية, آمال الزيب, لمساهمتها 
حول  والتحسيس  البيئية  الثقافة  ترسيخ  في 
أهمية هذا المجال من خالل حصة أسبوعية 

لها تستضيف خبراء ومختصين.
الذي  الحفل  هذا  خالل  لها  كلمة  في  و 
للجبال,  الدولي  باليوم  االحتفال  يصادف 
كآلية  البيئي  اإلعالم  دور  موالفي  أبرزت 
تساهم في التخفيف من حدة المشكالت البيئية 
السلوكيات  عن  لالبتعاد  الدعوة  طريق  عن 
برامج  على  واالعتماد  بالمحيط  الضارة 

صديقة للبيئة.
تقع  كبيرة"  "مسؤولية  أن  الوزيرة  أكدت  و 
القيم  لترسيخ  اإلعالم  وسائل  عاتق  على 
والسلوكيات البيئية الصحيحة, ونشر الثقافة 
فائقة"  "قدرة  له  االعالم  أن  معتبرة  البيئية, 
األولوية  إعطاء  طريق  عن  التأثير  على 
اإلعالمية  البرامج  ضمن  البيئية  للقضايا 

وتقديم المعلومات عن وضعية البيئة.
حياة �سرتاح

"ال�سعب" ت�ستحدث "درع الرجال واالأبطال" 
وم�سابقة "و�سام الطالب ال�سحفي"

وزارة الدفاع الوطني:

حتديد هوية االإرهابيني املق�سى 
عليهم يف عملية للجي�ش بتيبازة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، يوم أمس عن هوية اإلرهابيين الذين 
قضت عليهم مفارز الجيش الوطني الشعبي، بجبل قوراية بوالية 
تيبازة األحد الماضي، وحسب بيان للوزارة يتعلق األمر بكل من 
شارف بن يحي، المدعو شيخ عامر صفوان، حميداني عبد الصابر 
 ،2018 سنة  اإلرهابية  بالجماعات  التحق  الذي  عبدو،  المدعو 
وحميداني علي، المدعو رمزي، الذي التحق بالجماعات اإلرهابية 
سنة 2018.باإلضافة إلى اإلرهابي الموقوف بشطال حمزة المدعو 
أبو العوف البراء الذي التحق بالجماعات اإلرهابية سنة 2019.
مسدسين  استرجاع  من  الجيش  لوحدات  النوعية  العملية  ومكنت 
رشاشين من نوع كالشنيكوف، بندقيتين مضخيتين، أربعة مخازن 

ذخيرة، ثالثة نظارات ميدان وهاتف نقال وأغراض أخرى.
حياة �سرتاح

توقرت:

حمرتف الن�سب
 واالحتيال يف قب�سة االأمن

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية توقرت نهاية األسبوع الفارط، من توقيف شخص في 
التي  واالحتيال  النصب  قضية  ومعالجة  العمر،  من  الثاني  العقد 
راح ضحيتها ستة)06( أشخاص، خمسة منهم أصحاب محالت 
لبيع المواد الغذائية أما السادس فهو صاحب محل لبيع الخردوات 
.وتعود حيثيات القضية حسب بيان إعالمي لذات المصالح أمس 
الى تقدم الضحايا الواحد تلوى األخر الى مصالحنا من اجل اإلبالغ 
عن شخص قام بالنصب عليهم وأخذ سلع منهم دون تسديد قيمتها 
المالية )سلع مختلفة(، أين باشرت عناصر مصالحنا عمليات البحث 
والتحري والترصد للمشتبه فيه حيث كللت العملية بتوقيفه .وحسب 
المصدر فقد تم بعد استكمال اإلجراءات القانونية تشكيل ستة)06(
ملفات جزائية قدم بموجبها أمام، وكيل الجمهورية المختص إقليميا،  

وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.
حياة �سرتاح

مدير الرتبية يتحدث عن عملية 

اإدماج الأ�صاتذة املتعاقدين

�سطيف االأوىل 
وطنيا من حيث عدد 

املنا�سب ال�ساغرة
سطيف  لوالية  التربية  مدير  أمس،  كشف 
األساتذة  عدد  عن  يتحدث  حمنة  عثمان 
اإلدماج  إجراءات  وعن  بالوالية،  المدمجين 
وتوزيع المناصب، وذلك بعد القرارات التي 
عبد  الجمهورية  رئيس  أمس،  أول  اتخذها 
الفوري  باإلدماج  أمر  حين  تبون،  المجيد 

لجميع المعلمين واألساتذة المتعاقدين.
وفي هذا الصدد أكد ذات المسؤول في تصريح 
لـ "إذاعة سطيف"، أن والية سطيف األولى 
هي وطنيا من حيث عدد المناصب الشاغرة 
بـ 3027 منصبا في مختلف األطوار، مؤكدا 
أمس،  يوم  انطلقت  قد  اإلدماج  عملية  أن 
تم  حيث  السنة،  نهاية  غاية  إلى  وستتواصل 
تم  قد  الملفات  وطلب  االسمية  القوائم  إعداد 

استكماله".
أن  سطيف،  بوالية  التربية  مدير  وأوضح 
هذا النوع من اإلدماج يتم عبر جميع بلديات 
من  بالمائة   80 عن  يزيد  ما  وأن  الوالية، 
في  إدماجهم  سيتم  الترسيم،  بعملية  المعنيين 
أماكن عملهم وسكناتهم، غير أنه لفت إلى هذه 
العملية ال تعني المستخلفين بل الذين تربطهم 
عالقة منصب شاغر بصفة نهائية مع مديرية 
لديهم  األساتذة  "هؤالء  أن  مضيفا  التربية، 
تجربة في التعليم وتصل خبرة بعضهم من 5 

إلى 10 سنوات" .
اإ. �س

يفتح اليوم بق�صر املعار�س "�صافيك�س"

600 عار�ش حا�سرون يف معر�ش 
االإنتاج اجلزائري يف طبعته الـ 30

�صيفتح معر�س النتاج اجلزائري، يف طبعته الـ 30، اليوم الثالثاء، اأبوابه بق�صر 

املعار�س )ال�صنوبر البحري-العا�صمة(، ليدوم اىل غاية 24 دي�صمرب، مب�صاركة 

حوايل 600 عار�س ميثلون خمتلف القطاعات.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

