
 فتح نقاط بيع مبا�سرة وا�ستيراد

 كميات كبيرة من اللحوم ل�سبط اأ�سعارها

 وزارة الفالحــــــــــــــة تبـــــــــا�شر
  تح�شيراتهــــــــــــــا ل�شمـــــــــــــان
 "الوفــــــــــــــرة" في رم�شـــــــان

"الإ�ستراتيجية الوطنية 
لل�سفافية" تبلغ مرحلتها الأخيرة

 466 تبليـــــــغ 
 عـــن الف�شـــــاد 
في ظــرف �شنـــة

خالل عر�سه م�سروع قانون 

الوقاية من تبيي�ض الأموال 

وتمويل الإرهاب بمجل�ض الأمة

لوقف ا�ستيراد المواد الأولية 

الخا�سة ب�سناعة الن�سيج

 نحـــــــــو اإعداد ورقـــــــــــة 
 طريــــــــــــق لت�شجـــــــــــع 
اإنتـــــــــاج القطن محليـــــــــا
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الرئيــ�س تبـــون يهنئ ال�شركة النا�شئــــة "فارم اأي"

 دعا اإلى مرافقة اإعالمية

 متميزة لموؤتمر منظمة التعاون 

الإ�سالمي، بوغالي ي�سرح

الجزائر مقبلة على تنظيم 
حدث دبلوما�شي برلماني 
هام يكر�س دورها الريادي

لإمداد ال�سحفيين بموؤهالت تمكنهم من الت�سدي لالأخبار المغلوطة 

بو�شليماني يبرز اأهمية التكوين في اإ�شتراتيجية قطاع االت�شال
03

�سرفة يوؤكد دخولها حيز التنفيذ مار�ض المقبل باأثر رجعي

هذه تفا�شيل الزيادة في االأجور 
والمعا�شـــات ومنحـة البطالــة

05

طّبـــي يوؤكـــــــد حر�س 
الت�شريــــــع الجزائــــري 
على حمايـــــة االقت�شــاد 

02والمنظومـــة الماليـــــة
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وفي كلمة له خالل إشرافه على لقاء تنسيقي مع 
ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية بمقر المجلس، 
تحضيرا النعقاد الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد 
مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي واالجتماعات المصاحبة لها تحت شعار: 
"العالم اإلسالمي ورهانات العصرنة والتنمية"، 
أكد بوغالي أن "الجزائر مقبلة على تنظيم حدث 
دبلوماسي برلماني هام، يأتي تكريسا الستعادة 

الجزائر لمكانتها الطبيعية ودورها الريادي 
والمحوري إفريقيا، عربيا وإسالميا وفي مختلف 

الفضاءات خاصة بعد نجاح استضافتها للقمة 

العربية".
وأضاف مخاطبا ممثلي الصحافة الوطنية: "من 
منطلق قناعتنا وإيماننا بأهمية الدور المنوط بكم 

كسلطة رابعة، ارتأينا أن نضعكم في صورة 
التحضيرات الجارية الستضافة هذا المؤتمر، 

ونضع بين أيديكم المعطيات الخاصة به، آملين 
أن تساهموا معنا في إيصال مختلف الرسائل 
وما سينبثق عن المؤتمر من مخرجات لعموم 

المواطنين من مختلف البلدان اإلسالمية".
وأعرب في ذات السياق، عن "ثقته في مساهمة 

الصحافة الوطنية في إثراء مضامين هذا المؤتمر، 

وما سيناقشه من مسائل ومواضيع تهم العالم 
اإلسالمي ككل وقضاياه الجوهرية، وجعله 

إضافة حقيقية للعمل اإلسالمي المشترك، خاصة 
وأنه يرفع شعار تحديات العصرنة والتنمية، 

وينعقد في ظرف دقيق ومتميز على الصعيدين 
اإلسالمي والدولي"، مستشهدا بالهجمة الشرسة 

غير المسبوقة التي تتعرض لها مقدسات المسلمين 
في فلسطين، ومحاوالت الكيان الصهيوني لتهويد 

القدس الشريف وتغييب القضية الفلسطينية عن 
الواجهة.

ولفت رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة، 
إلى أن الجزائر لم تشهد حدثا برلمانيا دوليا في 

مثل مستوى هذا المؤتمر منذ 2004، تاريخ 
استضافتها للمؤتمر الـ27 لالتحاد البرلماني 

االفريقي، مضيفا أنها "جندت كل اإلمكانيات 
وهيأت كل الظروف لضمان السير الحسن ألشغال 

الدورة الـ17 للمؤتمر، كما وفرت كل الوسائل 
الالزمة واألجهزة الضرورية لتسهيل التغطية 

اإلعالمية لهذا الحدث الهام".
يذكر أن اللقاء التنسيقي شكل فرصة لطرح 

اآلراء وتبادل األفكار ومناقشة عدد من النقاط مع 
المستشار الدبلوماسي بالمجلس، السفير إسماعيل 
شرقي، والمستشار اإلعالمي عبد المالك قرين، 

وذلك تمهيدا النطالق المرافقة اإلعالمية للمؤتمر.
لإلشارة، فإن افتتاح هذه الدورة سيكون مسبوقا 

ابتداء من 26 يناير باالجتماع الـ48 للجنة التنفيذية 
لالتحاد، االجتماعات التاسعة للجان الدائمة 

المتخصصة، االجتماع الـ11 للجنة فلسطين، 
االجتماع الـ24 للجنة العامة، االجتماع الثاني 
لألقليات المسلمة، المؤتمر الـ10 للبرلمانيات 

المسلمات، االجتماعات التشاورية للمجموعات 
الجغرافية العربية، اإلفريقية واآلسيوية واجتماع 

األمناء العامين لالتحاد.

اأّكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الر�شيد 

طبي، اليوم الثنني، اأّن م�شروع القانون 

املتعلق بالوقاية من تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإرهاب ومكافحتهما، �شيكون مبثابة "اآلية 

لتعزيز حماية القت�شاد الوطني واملنظومة 

املالية والبنكية من هذا ال�شكل اخلطري من 

الإجرام".

اإ. �ض/ واج

عرض، أمس، وزير العدل حافظ األختام، مشروع 
القانون المتعلق بالوقاية من تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما بمجلس األمة، والذي 
أكد أنه سيكون بمثابة "آلية لتعزيز حماية االقتصاد 
الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل 

الخطير من اإلجرام.«
وأكد وزير العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي، 
خالل جلسة علنية بمجلس األمة خصصت لعرض 

ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب مكافحتهما، أن 
هذا المشروع جاء في إطار "مواكبة التشريع 
الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة 
القانونية بما يتوافق مع المعاهدات واالتفاقيات 

التي انضمت إليها الجزائر"، مذكرا بأن هذا 
النص القانوني يأتي "مكمال لألحكام المنصوص 
عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 

العقوبات المعروض للدراسة على مستوى األمانة 
العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار تمويل 
انتشار أسلحة الدمار الشامل فعال إرهابيا ويحدد 
العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات 

الجزائر الدولية.«
وحول ذلك، أوضح الوزير أن مشروع القانون 

يتضمن خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها 
بمراجعة "عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة 
وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار أسلحة 
الدمار الشامل ومكافحتها"، كما يتضمن المشروع 

"العقوبات اإلدارية المسلطة على المؤسسات 
المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين 
والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع 
بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم 

في حالة إخاللهم بالواجبات المفروضة عليهم 
ويلزمهم بإبالغ الهيئة المتخصصة بكل عملية 

مشبوهة.«
وخالل رده على تساؤالت أعضاء مجلس األمة 

خالل جلسة المناقشة، اعتبر طبي أن مشروع 
القانون "جاء وقائيا، خاصة فيما تعلق بنشاط 

الجمعيات الخيرية وليس من أجل التضييق عليها"، 
فيما شدد على ضرورة "انخراط الجزائر في 

المسعى العالمي لمحاربة جريمة تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، وهذا من خالل 

االلتزام باآلليات والتدابير التي جاء بها مشروع 
القانون وتم االتفاق عليها ضمن 40 توصية أممية 

يجب ان تتضمنها تشريعاتنا وتتقيد بها مختلف 
مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية.«

يعر�ض اليوم، وزير الت�شال حممد 

بو�شليماين، م�شروع القانون الع�شوي املتعلق 

بالإعالم اأمام جلنة الثقافة والت�شال 

وال�شياحة باملجل�ض ال�شعبي الوطني، والذي 

ينتظر اأن اأهم املبادئ والقواعد املنظمة 

للن�شاط الإعالمي وي�شبط ن�شاط كل 

النواع ال�شحفية وي�شمن حماية حقوق 

ال�شحفيني بالرتكيز على اآداب واأخالقيات 

املهنة.

اإ. �شايح

عقدت، أمس، لجنة الثقافة واالتصال والسياحة لدى 
المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة أحمد مواز، 

تم خالله ضبط رزنامة وبرنامج األشغال المتعلقة 
بدراسة ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق 

باإلعالم، الذي يعرض اليوم مقبل وزير القطاع 
بوسليماني. محمد 

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد سطرت 
اللجنة برنامجا أوليا يتضمن "االستماع إلى عدد 

من الخبراء وعدة مسؤولين في الصحافة المكتوبة 
وااللكترونية، واالعالم السمعي البصري وغيرها 
من القطاعات المرتبطة بالنشاط اإلعالمي، وذلك 

قبل الشروع في دراسة األحكام الواردة في مشروع 
هذا القانون.«

وكانت وزارة االتصال قد أفرجت مؤخرا عن 
مضمون مشروع القانون العضوي لإلعالم، الذي 

يضم جملة من المبادئ والقواعد المنظمة للنشاط 
اإلعالمي، موزعة 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.

ووفق ما  نشرته "الرائد" سابقا، بشأن مضمون 
مشروع القانون، فقد تضمنت الوثيقة احكاما 

عامة حول ممارسة النشاط الصحفي، وخصصت 
بابا كامال لنشاط الصحافة المكتوبة والصحافة 
االلكترونية، ضبطت فيه المواد التي تضمنها 
المعنيون 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"، فضال 
عن جملة من المواد والفصول التي سيقوم وزير 

االتصال محمد بوسليماني بعرضها اليوم أمام نواب 
للبرلمان. السفلى  الغرفة 

عزيز.ط

دعا اإىل مرافقة اإعالمية متميزة ملوؤمتر منظمة التعاون الإ�شالمي، بوغايل ي�شرح

اجلزائر مقبلة على تنظيم حدث دبلوما�سي 
برملاين هام يكر�س دورها الريادي

دعا رئي�ض املجل�ض ال�شعبي الوطني، اإبراهيم بوغايل، اأم�ض، ال�شحافة الوطنية اإىل �شمان مرافقة اإعالمية لئقة 

ومتميزة للدورة الـ17 ملوؤمتر احتاد جمال�ض الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي املقرر تنظيمه باجلزائر يومي 

29 و30 يناير، وامل�شاهمة يف اإي�شال ما �شينبثق عنه من ر�شائل وخمرجات لفائدة الدول الإ�شالمية.

ك�شايل يعر�ض م�شروع قانون ت�شوية امليزانية 

على جلنة املالية وامليزانية وي�شرح

 تنفيذ ميزانية عام 
2020 جرى يف �سياق متيز بانخفا�س 

الطلب العاملي على النفط

 ا�شتمعت جلنة املالية وامليزانية للمجل�ض ال�شعبي 

الوطني، اأم�ض، باجلزائر العا�شمة، لعر�ض قدمه وزير 

املالية، اإبراهيم جمال ك�شايل، حول م�شروع القانون 

املت�شمن ت�شوية امليزانية ل�شنة 2020.

 ع.ط

 وفي هذا العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور 
وزيرة العالقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد ممثل 

الحكومة أن تنفيذ ميزانية عام 2020 جرى في سياق خاص 
تميز بانخفاض الطلب العالمي, خاصة على النفط الخام 

والغاز الطبيعي, وتفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت على 
الوضعية االقتصادية العالمية واستدعت اتخاذ تدابير عاجلة 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي, من أجل 

الحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم, دعم المؤسسات 
واألسر, وحماية الفئات المعوزة.

وكشف الوزير في عرضه أن تنفيذ ميزانية 2020 سجل 
رصيدا سلبيا ب1739 مليار دج, مقابل-1952 مليار دج 
في 2019, أي بزيادة -213 مليار دج.ولدى تفسيره لهذه 

النتائج, أوضح السيد كسالي أن اإليرادات الميزانياتية بلغت 
بنهاية ديسمبر 2020, بلغت 5183 مليار دج, أي ما يمثل 

نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 
التكميلي لسنة 2020 )5395 مليار دج(.وتتوزع االيرادات 

المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية ب 3788 مليار 
دج وموارد جباية بترولية ب1394 مليار دج.

وبالموازاة مع ذلك, بلغت النفقات الميزانياتية 15ر7340 
مليار دج بعنوان السنة المالية 2020, أي ما يمثل نسبة تنفيذ 

تقدر ب56ر99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون 
المالية التكميلي لسنة 2020 )71ر7372 مليار دج(.وتتوزع 
هذه النفقات على 4ر4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير 
و 7ر2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز, حسب الوزير 

الذي أكد في هذا اإلطار بأن إعداد الميزانية ركز على التحكم 
في النفقات العمومية السيما من منظور االستدامة الميزانياتية 

للمدى المتوسط.
كما تم "الحرص في تخصيص الموارد على المبدأ الحفاظ 
على ديناميكية التطور االجتماعي واالقتصادي من خالل 

إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها, 
لما فيها من اثار على النمو االقتصادي والشغل والعدالة 

االجتماعية". وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة, لفت 
كسالي إلى أنها سجلت رصيدا سلبيا بـ 515 مليار دج في 

نهاية 2020 مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019.
وعلى الصعيد المحاسبي, سجلت نتائج الميزانيات التي 

لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا 
يعادل 1865 مليار دج, يضيف الوزير الذي أشار إلى 

أنه بعد المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 
2020, سيتم نقل النتائج المبينة فيه إلى متاح ومكشوف 

الخزينة, أي مبلغ 1865 مليار دج وبالتالي الوضعية الموحدة 
للحساب الدائم لنتائج الخزينة إلى 31 ديسمبر 2020 ستكون 

4ر2703 مليار دج.
وذكر بهذا الخصوص بأن دراسة المؤشرات المتعلقة بتأثير 

اإلنفاق على الخدمة العمومية أظهرت "صمود االقتصاد 
الجزائري في مواجهة اثار جائحة كوفيد-19 واالنخفاض 
الحاد في أسعار المحروقات, بفضل التدابير العاجلة التي 

اتخذتها السلطات العمومية, السيما فيما يتعلق بالحفاظ على 
النشاط االقتصادي, حماية الفئات المعوزة ترشيد اإلنفاق العام 

وتأطير التجارة الخارجية".
وفيما يتعلق بالمجاميع االقتصادية الكلية والمالية الرئيسية 
لالقتصاد الوطني خالل سنة 2020, أوضح السيد كسالي 
أنه تم تسجيل انخفاض نسبة النمو االقتصادي إلى -1ر5 
بالمائة مقابل 1 بالمائة في سنة 2019, بينما توقع قانون 

المالية التكميلي لسنة 2020 نسبة -6ر2 بالمائة, مبرزا ان 
هذا الفارق يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى النشاط في 
قطاع المحروقات والخدمات التجارية.وأضاف أنه تم تعديل 
السعر الجبائي للبرميل الخام بتخفيضه لينتقل من 50 دوالر 

بعنوان قانون المالية لسنة 2020, إلى 30 دوالر بعنوان 
قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

من �شاأنه �شبط قواعد املمار�شة ال�شحفية و�شمان حقوق ال�شحفيني

بو�سليماين يعر�س م�سروع قانون االإعالم على جلنة الثقافة واالت�سال بالربملان

خالل عر�شه م�شروع قانون الوقاية من تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب مبجل�ض الأمة

طّبي يوؤكد حر�س الت�سريع اجلزائري على حماية االقت�ساد واملنظومة املالية



الوطني  التضامن  وزيرة  رفقة  إشرافه  ولدى 
واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو،  على 
اإلعالمية  األسرة  لفائدة  تكويني  يوم  إطالق 
ينتهجها  التي  للسياسة  الكبرى  المحاور  حول 
بالفئات  التكفل  في  الوطني  التضامن  قطاع 
االتصال  وزارة  أّن  بوسليماني  ذكر  الهشة، 
االتصال  حول  تكوين  برنامج  مؤخراً  أطلقت 
المؤسساتي شمل لحد اآلن منطقتي شرق البالد 
بالمناطق  قريباً  يتواصل  أن  على  وجنوبها 

المتبقية.
هذا  بأن  الصدد،  هذا  في  الوزير  وأضاف 
وتطوير  تفعيل  إلى  أساساً  يهدف  البرنامج 
مركزيا  والصحافيين  االتصال  خاليا  دور 
في  الدولة  سياسة  مرافقة  أجل  من  ومحليا 
التكفل بانشغاالت المواطنين وتحسين ظروف 

معيشتهم".
أشار  التكويني،  اليوم  بهذا  يتعلق  وفيما 
تكّرس   التي  المبادرة  "هذه  أّن  إلى  الوزير 
مقاربة التنسيق والتكامل القطاعي تتوافق مع 
على  المرتكزة   االتصال  قطاع  إستراتيجية 
إلى بلوغ أهداف  دعم العمل التشاركي، سعياً 
الجزائر الجديدة بالنجاعة  الالزمة وبمساهمة 

الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات".
وأشار وزير االتصال إلى أّن أسرة الصحافة 
بتلك   بالدفع  المعنية  الفواعل  "أبرز  تعتبر من 
الداخلي  الصعيدين  على  وإبرازها  األهداف 
والخارجي"، كما أضاف بوسليماني بضرورة 
محين  بتكوين  باستمرار  الصحافيين  "تزويد 
يواكب التحوالت الحاصلة في المجتمع  وعبر 

التكنولوجية  الثورة  ظل  في  سيما  ال  العالم، 
لإلعالم واالتصال". 

المبادرة  وأوضح أن مشاركة قطاعه في هذه 
"تندرج في إطار  التأسيس إلعالم متخصص"، 

داعياً مختلف القطاعات إلى "االندماج فيه، ال 
لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  خالل  من  سيما 
بعض  به  قامت  ما  غرار  على  الصحافيين 

الوزارات.

 أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، 
أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية التكوين لتعزيز التنسيق والتكامل 
االجتماعية  السياسات  تنفيذ  مجال  في  القطاع  شركاء  مختلف  بين 

وأهدافها.
وبحضور  بوسليماني،  محمد  االتصال،  وزير  رفقة  اشرافها  ولدى 
رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، على 
إطالق يوم تكويني لفائدة ممثلي األسرة االعالمية حول المحاور الكبرى 
للسياسة التي ينتهجها قطاع التضامن الوطني في التكفل بالفئات الهشة، 
أبرزت كريكو أهمية التكوين في تعزيز التنسيق بين الفاعلين في تنفيذ 

السياسات الوطنية المتخذة في المجال االجتماعي.
وفي ذات السياق، أشادت كريكو بالدور الفعال لوسائل اإلعالم وفعاليات 
السياسات  لتنفيذي  العمومية  السلطات  مرافقة  في  المدني  المجتمع 
والمرافقة  التكفل  بآليات  المتعلقة  منها  االجتماعية  السيما  الوطنية، 
الموجهة لفائدة الفئات الهشة، حيث أن بلوغ هذه األهداف-مثلما قالت- 

"يقتضي تضافر وتناسق جميع الجهود".
وأبرزت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه األيام التكوينية لفائدة شركاء قطاع 
التضامن الوطني، على غرار األسرة اإلعالمية من شأنه تحقيق التكامل 

واالنسجام في المجهودات المتعلقة بتنفيذ اآلليات والتراتيب االجتماعية 
المتخذة لخدمة الفئات المستهدفة، مضيفة أن هذا التكوين يرمي أيضا 

إلى تعزيز معارف الصحفي في مجال العمل االجتماعي.
السلطات  بين  الشراكة  تعزيز  أن  الوزيرة  أكدت  المنظور،  هذا  ومن 
العمومية والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم في إطار تنسيقي يعد من 
في  السياسية  باإلرادة  مذكرة  التنموية"،  البرامج  تنفيذ  في  "األولويات 
مجال ترقية وتفعيل النشاط الجمعوي وكذا اإلعالمي من خالل مختلف 

البرامج المسطرة في مجاالت التأطير والمرافقة.
تعزيز  في  التكوينية  الدورات  هذه  أهمية  إلى  حمزاوي  أشار  بدوره، 
مرافقة  في  المدني  المجتمع  لفعاليات  الهام"  "الدور  مبرزا  المعارف، 
جهود السلطات العمومية، خاصة في مجال العمل التضامني واإلنساني.
لإلشارة، فان جدول أعمال هذه الدورة التكوينية يتضمن عدة محاور 
تتعلق باآلليات المتخذة من قبل وزارة التضامن الوطني في مجال التكفل 
الطفولة  وشريحة  السن  كبار  فئات  بينها  من  المجتمع،  فئات  ببعض 
المرأة  ترقية  محور  الى  التطرق  مع  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 

ودعمها لتحقيق التمكين االقتصادي ودور الخاليا الجوارية.
ع.ط
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لإمداد ال�صحفيني مبوؤهلت الت�صدي للأخبار املغلوطة 

بو�سليماين يربز اأهمية التكوين
 يف اإ�سرتاتيجية قطاع االت�سال

اأبرز وزير الت�صال، حممد بو�صليماين اأهمية التكوين يف اإ�صرتاتيجية القطاع، حيث اعتربه باملحور الأ�صا�صي لهذه 

الإ�صرتاتيجية، بهدف اإمداد ال�صحفيني باملوؤهلت الكفيلة بالت�صدي للأخبار املغلوطة وتوفري املعلومة ال�صادقة للمواطنني.

اإميان. �س

قال وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي يوسف 
المتعلق  القانون  مشروع  أمس،  عرضه  خالل  شرفة، 
الصحة  لجنة  أعضاء  أمام  النقابي  الحق  بممارسة 
والشؤون االجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا 
 2020 دستور  مقتضيات  تجسيد  إلى  يهدف  المشروع 
األساسية  الحقوق  وضمان  الحريات  بحماية  المتعلقة 

للعمل.
هذا  مضمون  أن  العرض،  هذا  خالل  الوزير  أوضح 
دستور  مقتضيات  تجسيد  إلى  أساسا  يهدف  النص 
الحقوق  وضمان  الحريات  بحماية  المتعلقة   2020
لجميع  النقابي  الحق  كفالة  أجل  من  للعمل  األساسية 
العمال والمستخدمين, األمر الذي يتماشى مع مقومات 
عبد  الجمهورية,  رئيس  حددها  التي  الجديدة  المرحلة 

واالستقرار  العدالة  تحقيق  غرار  على  تبون,  المجيد 
في  األساسية  والحقوق  الحريات  واحترام  االجتماعيين 
العمل. وأفاد في هذا الشأن أن هذا المشروع الذي يلغي 
يونيو   2 في  المؤرخ   14-90 رقم  القانون  ويعوض 
1990 الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي, "يواكب 
إعادة  تقتضي  والتي  الجزائر,  بها  تمر  التي  المرحلة 
النظر في جملة من الممارسات في مختلف القطاعات, 
والدفاع  والواجبات  النقابي  الحق  ممارسة  منها  السيما 
عن مصلحة الموظفين والعمال, وهذا من منطلق تنظيم 

الحقوق بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية".
القانون  مشروع  أحكام  تكييف  "تم  أنه  الوزير  وذكر 
اتفاقيات  وكذا  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  مع 
الجزائر,  عليها  صادقت  التي  الدولية  العمل  منظمة 

النقابية وحماية  الحرية  بشأن   87 االتفاقية رقم  السيما 
الحق النقابي واالتفاقية الدولية للعمل رقم 98 بشأن حق 

التنظيم والمفاوضة الجماعية".
احترام  "يعزز  النص  هذا  أن  السياق  ذات  في  وأكد 
رموز الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية وأحكام 
والجماعية  الفردية  الحرية  احترام  السيما  الدستور, 
"الهدف  أن  مبرزا  النقابي",  التمييز  وعدم  العمل  في 
المادية  الحقوق  الدفاع عن  النقابة هو  األساسي لوجود 
أي  "يحظر  القانون  والمهنية ألعضائها" وأن مشروع 
النقابي  التنظيم  بين  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة 
المناصب  "ازدواجية  يمنع  كما  السياسية",  واألحزاب 

بين منصب نقابي ومسؤول إداري".
وبخصوص تأسيس المنظمات النقابية, أشار الوزير إلى 

خالل  من  جديدة  معايير  "يرسي  القانون  مشروع  أن 
المستوى  على  لها  المؤسسين  األعضاء  عدد  تحديد 
الوطني بهدف تفادي تأسيس منظمات وطنية بتوجهات 

جهوية".
وذكر شرفة بمختلف األحكام المتعلقة بأسباب تعليق أو 
حل المنظمات النقابية, السيما في حال "انتهاك األحكام 
في  عليها  المنصوص  أو  المفعول  السارية  القانونية 
بعالقتها  المتعلقة  األحكام  خرق  أو  األساسية  قوانينها 
مع األحزاب السياسية", باإلضافة إلى "التحريض على 
وكذا  العمال"  حقوق  ومحاولة خرق  التهديد  أو  العنف 
على  المؤثرة  القانونية  غير  اإلضرابات  إلى  "اللجوء 

استمرارية المرفق العمومي أو سيره".
ق. و

لدى عر�صه ن�س امل�صروع اأمام جلنة ال�صحة وال�صوؤون الجتماعية بالغرفة ال�صفلى، �صرفة يوؤكد

م�سروع قانون ممار�سة احلق النقابي يهدف لتج�سيد مقت�سيات د�ستور 2020 

يف جمال تنفيذ ال�صيا�صات الجتماعية واأهدافها

كريكو تربز اأهمية التكوين يف تعزيز التن�سيق بني الفاعلني

لوقف ا�صترياد املواد الأولية اخلا�صة ب�صناعة الن�صيج

نحو اإعداد ورقة طريق 
لت�سجع اإنتاج القطن حمليا

العمل جار  تطرق وزير الصناعة قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن 
إلعداد ورقة طريق لوقف التبعية الخارجية في مجال المواد األولية الخاصة 
بصناعة النسيج، حيث تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الفالحة 

لوضع خطة من شأنها تشجيع إنتاج القطن محليا. 
أهراس،  إلى والية سوق  الصناعة زيارة عمل وتفقد  أجرى أمس، وزير 
معاينته  لدى  تصريح  وفي  اإلنتاجية،  المؤسسات  من  عدد  خاللها  عاين 
على  تعمل  إّن مصالحه  قال زغدار  والتقنية،  النسيجية  الصناعة  لمؤسسة 
مع  بالتنسيق  محليا  األولية  المادة  وإنتاج  النسيجية  الصناعة  شعبة  تشجيع 
إنتاج  الريفية من خالل"إعداد ورقة طريق تشجع  الفالحة والتنمية  وزارة 

القطن محليا لخفض نسبة االستيراد التي تقدر حاليا بنسبة 99 بالمائة".
وأفاد وزير الصناعة، بأن الدولة ستعمل على مرافقة المؤسسات المستثمرة 
الشعبتين  هاتين  بتطوير  يسمح  بما  والجلود،  النسيج  صناعة  قطاع  في 

الخالقتين للقيمة المضافة ولفرص العمل للشباب.
ولدى معاينته المؤسسة الوطنية للدهن )وحدة سوق أهراس( التابعة للمجمع 
بها  السنوية  اإلنتاج  طاقة  تقدر  التي  الكيميائية  للتخصصات  الجزائري 
بأزيد من 46ألف طن من الدهن و الطالء والبرنيق، دعا الوزير مسؤولي 
المؤسسة إلى الحفاظ على جودة المنتوج واحترام تسليم الطلبيات مع العمل 
مرحلة  لدخول  التمهيد  و  المنطقة  احتياجات  لتلبية  المشروع  توسيع  على 

التصدير نحو ليبيا وتونس وبلدان إفريقية أخرى.
وأكد الوزير على أهمية البحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الدهن 
في ظل وجود طاقات شبانية مؤهلة و إمكانات مادية تسمح بزيادة حصة 
السوق لهذه المؤسسة التي عرفت زيادة في اإلنتاج بنسبة 20 بالمائة خالل 

سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها.
ع. ط

"الإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صفافية" تبلغ مرحلتها الأخرية

466 تبليغ عن الف�ساد يف ظرف �سنة
تبليغاً   466 ومكافحته،  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  تلقت 
عن الفساد في ظرف سنة، حسبما كشفت عنه أمس، رئيسة الهيئة سليمة 

مسراتي.
لإلذاعة  األولى"  القناة  "فوروم  على  ضيفة  نزولها  لدى  مسراتي،  أكدت 
الوطنية، أنّها تشرف على االجتماع الدوري لخلية المتابعة لدراسة التبليغات، 
في حال  الوصية  السلطات  أو  منها  المشتكى  اإلدارات  بعدها مراسلة  ليتم 
توفر هذه التبليغات على الشروط الشكلية المذكورة في المادة السادسة بناًء 

على معطيات تفيد بشبهة الفساد.
ولدى تطرقها إلى القانون 22 - 08 الذي ينّظم السلطة العليا للشفافية للوقاية 
ينّص  أنه  أوضحت مسراتي  وتشكيلها وصالحياتها،  الفساد ومكافحته  من 
العبارة على ما يلي: "لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي أن  بصريح 
يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون 
مكتوباً وموّقعاً ومحّدد هوية مقدم التبليغ، ويكون التبليغ مؤسساً، أي يتطرق 
مسراتي،  تضيف  القانون،  هذا  جديد  الفساد.«أما  بشبهة  تفيد  أفعال  إلى 
العليا  السلطة  لدى  مركزية  وحدة  إنشاء  سيتم  حيث   ،17 المادة  فتتضمنه 
للشفافية والوقاية من الفساد مخصصة للتحري اإلداري والمالي في جريمة 
اإلثراء غير المشروع المجرمة والمعاقب عليها في القانون 06-01 بالنسبة 
للموظف العمومي وسيتم تفعيلها بمجرد استكمال إعداد هذا المشروع ورفعه 
إلى رئاسة الجمهورية.وبالحديث عن إعداد اإلستراتيجية الوطنية للشفافية 
أكدت  األولوية،  ذات  الهامة  المشاريع  ضمن  من  وهي   2026-  2023
"القياس  األداء  مؤشرات  تتضمن  التي  األخيرة  مرحلتها  في  أنها  مسراتي 

والتقييم"، وسيتم المصادقة عليها نهاية الثالثي األول من السنة الجارية.
وأبرزت رئيسة سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته، تموقع األخيرة كسلطة 
دستورية ضمن المؤسسات التي ُكلّفت بمهام الوقاية ومكافحة الفساد، مؤكدة 
االتفاقية  غرار  على  الدولية  بالتزاماتها  الجزائر  التزام  ذاته  السياق  في 
لألمم  العامة  بالجمعية  عليها  المصادقة  تمت  التي  الفساد  لمكافحة  األممية 
باإلضافة   2004 سنة  الجزائر  عليها  صادقت  والتي   2003 سنة  المتحدة 
إلى منظومة من االتفاقيات األخرى على غرار االتفاقية اإلفريقية واالتفاقية 
العربية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها سنة 2010 وصادقت عليها 

الجزائر سنة .2014
اإ. �س



ولدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في 
سنة 2023، خالل يوم اعالمي حول قانون المالية 

2023, أشارت ذات المسؤولة إلى التكفل باألثر 
على الميزانية المرتبط بفتح أزيد من 36000 

منصب مالي اضافي.كما أكدت، أن هذه الزيادة 
مرتبطة كذلك بالطلب "الكبير" الذي أبداه مختلف 

مسؤولي الدوائر الوزارية.
وتابعت سنغاذ تقول, إن األثر المالي الناجم عن 
تعديل الشبكة االستداللية لمعالجة أنظمة رواتب 

الموظفين التي تمت ابتداء من شهر ابريل 2022, 
كان لها أيضا تأثير على ارتفاع الميزانية, فضال 
عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على 
اإلدماج المهني و تحويل عقود جهاز المساعدة 

على اإلدماج االجتماعي إلى عقود غير محدودة 
المدة.

ومن األسباب األخرى الرتفاع ميزانية الدولة 
لسنة 2023, أكدت ذات المسؤولة بوزارة المالية, 

على التكفل باآلثار المالية لإلجراءات الجديدة 
التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مراجعة 

الشبكات االستداللية لمنحة البطالة و مراجعة 
المعاشات. كما أشارت إلى أن التكفل باآلثار المالية 

المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص 
الخاص التي تم ضبطها في 31 ديسمبر األخير, قد 

أسهم كذلك في هذا االرتفاع.
أما نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة 

المالية, احمد صايم, فقد تناول أهم إجراءات 
الميزانية المتضمنة  في قانون المالية 2023 

لفائدة المؤسسات. وأشار بوجه خاص إلى التدابير 
المرتبطة بجهاز دعم التصديق و االعتماد المستفيد 

من قروض مفتوحة في حدود 100 مليون دينار 
تتضمن مساعدة من الدولة للتصديق و االعتماد 

الى غاية 80 % من التكاليف.
وفي إطار قانون المالية 2023, أشار ممثل وزارة 
المالية إلى جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة 

و المتوسطة )القروض المفتوحة : 270.6 
مليون دج( و جهاز إنشاء المؤسسات من خالل 
الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاوالتية )24 

مليار دج( و كذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة 
لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض 

المصغر )5.5 مليار دج(.
كما تطرق إلى جهاز دعم تطوير النظام 

االيكولوجي للمؤسسات الناشئة )275 مليون دج( 

و كذا توسيع الوعاء العقاري المخصص لالستثمار 
)39.24 مليار دج( و دعم الدولة لفواتير الكهرباء 

بواليات الجنوب و الهضاب العليا )23.5 مليار 
دج(.

أما وزير التجارة و ترقية االستثمارات, كمال 
رزيق, فقد اكد خالل كلمته االفتتاحية لليوم 

االعالمي, بان قانون المالية لسنة 2023 يتضمن 
مجموعة من التدابير تهدف إلى دعم االستثمار 

و مواصلة اإلصالحات الجبائية و ذلك في إطار 
مقاربة جديدة لضمان "اكبر قدر من الفعالية و 

الشفافية".

ق. و
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خالل م�شاركة بلمهدي يف معر�ض 

خدمات احلج والعمرة بجدة

اجلزائر توقع على االتفاقية 
اخلا�شة برتتيبات �شوؤون احلج
وقعت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة الحج والعمرة 

للمملكة العربية السعودية, أمس، بمدينة جدة, على االتفاقية 
الخاصة بترتيبات شؤون الحج للموسم 1444هـ /2023م, 

حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويأتي هذا التوقيع في إطار مشاركة وزير الشؤون الدينية 

واألوقاف, يوسف بلمهدي, على رأس وفد هام, في فعاليات 
مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لموسم 1444هـ/2023 

م، المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ابتداء من 
أمس وإلى غاية الخميس المقبل.

لإلشارة، يتضمن الوفد المشارك في هذا الموعد كال من سفير 
الجزائر بالمملكة العربية السعودية، علي بوغازي، والمدير 
العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، ومدير 

التنظيم والشؤون القانونية والتعاون يوسف حفصي.
ق. و

 اأكدت رف�شها كل الأعمال التي 

من �شاأنها زعزعة ال�شتقرار يف هذا البلد

 اجلزائر تدين ب�شدة 
االعتداء الذي تعر�شت له 
موؤ�ش�شات الدولة بالربازيل
أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لالعتداء الذي تعرضت 

له مؤسسات الدولة بالبرازيل, مؤكدة أنها ترفض كل األعمال 
التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة االستقرار في هذا البلد, 

وفق ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان : "إثر األحداث األخيرة التي شهدتها جمهورية 
البرازيل االتحادية, تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لالعتداء 

الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وترفض كل األعمال التي 
من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة االستقرار في هذا البلد 

الصديق".
"و إذ تعبر الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر 

على تجاوز هذه المحنة بسالم, فإنها تؤكد وقوفها الى جانب 
المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي الذي أسفر 

عن انتخاب السيد لوال دا سيلفا رئيسا للبالد والذي حظي 
بترحيب دولي كبير", يضيف ذات البيان.

وأظهرت مقاطع مصورة يوم أمس األحد المئات من أنصار 
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقتحمون القصر 

الرئاسي في برازيليا ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا 
ومقرات عدد من الوزارات, ملحقين الكثير من األضرار بها. 

ويرفض المحتجون نتائج االنتخابات الرئاسية التي جرت 
نهاية شهر أكتوبر الماضي وفاز فيها دا سيلفا على منافسه 

بولسونارو.
ق. و

الوزير العيد ربيقة ي�شتقبل املجاهدة 

الرمز جميلة بوبا�شة ويوؤكد

"ملتزمون مبوا�شلة كل 
الربامج التي تخدم فئة 
املجاهدين وذوي احلقوق"
استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس، 

بمقر الوزارة، المجاهدة الرمز جميلة بوباشة، حسب ما أفاد به 
بيان للوزارة.

وأكد ذات المصدر أن وزير المجاهدين وخالل لقائه برمز 
الفداء والنضال والكفاح، جدد التزام القطاع، وتنفيذا لتوجيهات 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة مواصلة كل 
البرامج و العمليات التي تخدم فئة المجاهدين، وذوي الحقوق 
ال سيما في شطرها المتعلق بالحماية االجتماعية، إلى جانب 
العناية التي يوليها  للذاكرة التاريخية، وكل المواضيع التي 

تخدم تاريخنا الوطني .
من جهتها أبدت المجاهدة جميلة بوباشة عن فخرها واعتزازها 

بما حققته الجزائر من انتصارات وعلى كل المستويات، 
آملة أن تأخذ بنات وأبناء وطننا المفدى العبرة  من تضحيات 

السلف، الذي كتب تاريخ الجزائر بأحرف من دماء وتضحيات 
وجهاد من أجل أن تحيا الجزائر، متمنية مع حلول السنة 

الميالدية الجديدة مزيدا من التألق واالزدهار للجزائر كما حلم 
بها شهدائنا األبرار و مجاهدينا األخبار. يضيف ذات البيان-.

م. ذ

موزعة على خمتلف الدوائر الوزارية وعرب جميع الوليات

فتح 36 األف من�شب مايل اإ�شايف يف 2023
قالت مديرة التلخي�ض على م�شتوى املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية 

اإميان �شنغاد اإن قانون املالية ل�شنة 2023 يت�شمن فتح 36000 من�شب مايل 

اإ�شايف، موزعة على خمتلف الدوائر الوزارية و عرب جميع الوليات.

خرباء ي�شيدون بالقرارات الرامية ملكافحة امل�شاربة وي�شرحون

تعليمات الرئي�س تبون تهدف للحفاظ على ا�شتقرار االأ�شعار

بداري يوؤكد على اأهمية حت�شينها لتمكني الطالب من امل�شاهمة يف حتقيق التنمية

اأربع من�شات رقمية لرتقية م�شتوى اخلدمات اجلامعية يف اآفاق 2024

اأجمع عدد من اخلرباء واملخت�شني يف 

جمال التجارة وحماية امل�شتهلك، اأم�ض، اأن 

التعليمات التي اأ�شداها رئي�ض اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون، اإىل احلكومة مبوا�شلة 

حماربة امل�شاربة طيلة اأيام ال�شنة من �شاأنها 

املحافظة على ا�شتقرار الأ�شعار وحماية 

القدرة ال�شرائية للمواطن وكذا و�شع حد 

نهائي لل�شلوكات غري امل�شروعة يف املمار�شات 

التجارية.

ع.ط/ واأج

اعتبر األستاذ الجامعي، زكريا دهلوك، أن قرار 
رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة لمواصلة 

محاربة المضاربة وكشف مخططات المضاربين 
للرأي العام، سيفضي الى القضاء نهائيا 

على الفساد والممارسات غير المشروعة في 
السوق الوطنية، باإلضافة الى حماية المواطن 

من السلوكات االقتصادية المنافية للقوانين 
والتنظيمات، السيما ما تعلق منها بالزيادات 

العشوائية في األسعار وخلق ندرة مصطنعة في 
بعض المواد.

وأضاف أن قرار الرئيس تبون "يصب في صلب 

اإلصالحات العميقة للمنظومة القانونية التي تنظم 
الحياة االقتصادية بصفة عامة والعالقات التجارية 
بصفة خاصة من أجل حماية المواطن من مختلف 

التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته 
الشرائية". وشدد نفس المتحدث على ضرورة 

تجند كل الفاعلين من تجار ومستهلكين ومنظمات 
المجتمع المدني للمساهمة في "تطبيق القانون 

وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى 
حماية كرامة المواطن من خالل ضمان وفرة 

المواد األساسية في السوق".
بدوره، وصف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية 

المستهلك، مصطفى زبدي، تعليمات رئيس 
الجمهورية ب"القرار الصائب" الذي سيؤدي 

الى "رفع الهواجس والتخوفات لدى المستهلك، 
السيما بعد تسجيل وفرة في المنتوجات والسلع". 

وأضاف السيد زبدي في نفس السياق أن قرار 
مواصلة مكافحة المضاربة طيلة أيام السنة 

"سيضع المستهلك الجزائري في أريحية تامة 
ويحافظ على استقرار أسعار مختلف المواد".
وأعرب نفس المتحدث عن استعداد المنظمة 

الجزائرية لحماية المستهلك لالنخراط في مسعى 
رئيس الجمهورية من خالل "سهر الخاليا 

الوالئية للمنظمة على تحديد المنتوجات محل 
المضاربة واالبالغ عن التجاوزات الى السلطات 
المعنية". بدورها، عبرت الجمعية الوطنية للتجار 

والحرفيين الجزائريين، على لسان رئيسها، 
الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتياحها لتعليمات 

رئيس الجمهورية الرامية الى مكافحة المضاربة، 
معتبرة أنها تهدف أساسا الى ضمان "التموين 

الدائم للسوق بالمنتوجات والمواد والحفاظ على 
استقرار األسعار بما ينعكس ايجابا على القدرة 

الشرائية للمواطن". ودعا بولنوار كافة المتعاملين 
االقتصاديين الى "االلتزام بالقانون واالبتعاد عن 

ممارسات المضاربة غير المشروعة".
من جهتها، أشادت األستاذة الجامعية لطيفة ديب، 

بقرار رئيس الجمهورية الذي يصب في خانة 
حرصه على "حماية قوت الجزائريين من لوبيات 

الفساد والمحافظة على القدرة الشرائية وصون 
كرامة المواطن"، مشيرة الى أن المضاربة تعتبر 

"أسلوبا من أساليب ضرب استقرار السوق من 
أجل خلق نوع من الفوضى". ودعت األستاذة 

ديب المواطنين الى "االنخراط في مسعى الدولة 
لمحاربة لوبيات المضاربة من خالل التضامن 

والتحلي بثقافة التبليغ لدى الجهات المعنية".

كمال  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أعلن 
رقمية  منصات  أربع  إنجاز  عن  أمس،  بداري، 
مجال  تشمل  الجامعية  الخدمات  مستوى  لترقية 
اإلطعام، اإليواء والنقل، وذلك قبل جوان 2024، 
الخدمات  مستوى  تحسين  ضرورة  على  مشددا 
بناء  في  المساهمة  من  الطالب  لتمكين  الجامعية 

الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية.
إيمان. س

كمال  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أكد 
الخدمات  بداري، أمس، ضرورة تحسين مستوى 
نتائج  تقديم  من  الطالب  يتمكن  حتى  الجامعية 
علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة 

تدشينه  في تصريح عقب  التنمية، مشددا  وتحقيق 
مطعم جامعي مركزي بجامعة الجزائر 3، على أن 
تسهيل وتحسين مستوى الخدمات الجامعية "عامل 
مهم" لتمكين الطلبة من "تحقيق االمتياز"، مشيرا 
إلى أن هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة 
النطاق يتسع ل 800 مقعد ويقدم ازيد من 3 أالف 

وجبة غذائية ساخنة يوميا.    
وأشار بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة 
من شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في إطار 
تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب 
الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي، كما افاد بأنه 
سيتم إلى غاية جوان 2024 انجاز أربع منصات 

رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية سواء في 
مجال اإلطعام أو اإليواء أو النقل في إطار عملية 

تعميم رقمنة الخدمات الجامعية.
الجامعية،  للخدمات  العام  المدير  أكد  جهته   من 
فيصل هنين، أن فتح هذا المطعم بجامعة الجزائر 
3 سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية 
المرافق  هذه  مثل  تدشين  مواصلة  إلى  مشيرا 
المستوى  على  الجامعية  المؤسسات  بمختلف 
الخدمات  مختلف  ترقية  أهمية  مبرزا  الوطني، 
"ماي  بتطبيقة  مذكرا  الرقمنة،  بإدراج  الجامعية 
باس" التي يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية 
لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعة.



فتح نقاط بيع مبا�سر من الفالح للم�ستهلك 

القناة  أمواج  على  له  تصريحات  في  دريري  قال  و 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  أن  األولى  اإلذاعية 
وترقية  التجارة  قطاعي  مع  بالتنسيق  حاليا  تعمل 
وتهيئة  المحلية  والجماعات  والداخلية  الصادرات, 
والحرفيين  للتجار  العام  االتحاد  وكذا  االقليم, 
على  الطلب  ارتفاع  مواجهة  على  الجزائريين, 
فتح  خالل  من  رمضان  في  االستهالكية  المنتجات 
نقاط بيع مباشر جوارية, لتمكين المواطن من اقتناء 
حاجياته بأسعار "مدروسة". وأضاف بأن عدد النقاط 
المقررة لحد االن والمقدر ب400 نقطة بيع, مرشح 
ويوجد  المستهلك.  من  أكثر  تقريبها  بغية  لالرتفاع 
من بين نقاط البيع المقررة, 133 نقطة بيع مباشرة 
لبيع  نقطة  الجافة, و114  والبقول  الحبوب  لمنتجات 
اللحوم الحمراء والبيضاء, و6 نقاط بيع لتوفير المواد 
ذات المصدر النباتي )خضر وفواكه(, و121 نقطة 

بيع لتوفير الحليب ومشتقاته, حسب المسؤول.
 اال�سترياد وح�سد واليات اجلنوب 

لتموين االأ�سواق باللحوم 

من  برنامج  وضع  عن  دريدي  بن  كشف  بالمقابل 
الجزائرية  الشركة  مع  بالتنسيق  الفالحة,  قطاع  قبل 
بغرض  الخواص,  والمستوردين  "ألفيار"  للحوم 

رؤوس  وكذا  الطازجة  اللحوم  من  كميات  استيراد 
الموجهة  االبقار  ورؤوس  للتسمين  الموجهة  االبقار 
هذا  االستيراد  برنامج  أن  دريدي  بن  وأكد  للذبح،  
يجري تنفيذه بوتيرة "متسارعة" لضمان وفرة اللحوم 
الحمراء في رمضان المقبل. يضاف إلى ذلك, يجري 
تنفيذ برنامج لتموين الواليات الشمالية للبالد باللحوم 
القادمة من واليات الجنوب, تحت إشراف  الحمراء 
الوصاية   أن  المسؤول  ذات  وأشار  "ألفيار".  شركة 
المنتجين  و  الموالين  لمرافقة  إستراتيجية  وضعت 
بالتنسيق  السنة،  مدار  على  الحمراء  اللحوم  لمادة 
مع كافة الفاعلين في هذا المجال، لتوفير هذه المادة 
الحيوية للمستهلك خاصة خالل الشهر الفضيل الذي 
أصبح على األبواب، مع وضع إستراتيجية لتطوير 
هذه الشعبة"، مضيفا أن نسبة االستهالك لهذه المادة 
هذه  ان  و  ألف طن شهريا   50 و   45 بين  ما  يقدر 

الكمية مرشحة لالرتفاع خالل الشهر الفضيل.
 املنتجات النباتية واحليوانية 

�ستكون متوفرة وباأ�سعار مدرو�سة 

المستهلك  دريدي  بن  ذي صلة، طمأن  سياق  في  و 
والحيوانية  النباتية  الفالحية  المواد  بتوفر  الجزائري 
خالل شهر رمضان بكميات كبيرة، مشيرا أن وزارة 
الفالحة تعمل هذه الفترة على ضبط كافة التحضيرات 
لضمان رمضان وفرة في كافة المنتجات،  موضحا 

كبيرة  كميات  هناك  الحبوب ستكون  مجال  "في  أنه 
و  الحبوب  تعاونيات  مخازن  مستوى  على  متوفرة 
البقول الجافة الموزعة على المستوى الوطني، كما 
سيتم تمويل 596 مطحنة بالمادة األولية، خالل شهر 
الحليب،  مادة  "أن  إلى  أيضا  أشار  و   ." رمضان، 
كبيرة"،   وبكميات  متوفرة  األخرى  هي  ستكون 
التنمية  و  الفالحة  "وزير  أن  دريدي  بن  وكشف 
مدراء  كافة   إلى  صارمة  تعليمات  أعطى  الريفية، 
لقطاع  التابعين  المتعاملين  الفالحية وكذلك  المصالح 
الفالحة من أجل وضع خطة ميدانية لتوفير  المنتجات 
معقولة.  بأسعار  مباشرة  المستهلك  إلى  الفالحية 
البيض،  مادة  أسعار  حول  سؤال  عن  رده  في  و 
األشهر  مدار  على  قياسية  لمستويات  والتي وصلت 
الماضية أكد بن دريدي أنه تمت دراسة هذا المشكل 
المشترك  المهني  المجلس  منهم  الشركاء خاصة  مع 
الدواجن  الوطنية لمربي  الفدرالية  الدواجن و  لشعبة 
و تم حصر أسباب ارتفاع األسعار وكيفية حلها. و 
حول  ذاته  المتحدث  حسب  كذلك  االجتماع  تمحور 
وضع استراتيجية لتطوير شعبة الدجاج البيوض، و 
العنابر ليزيد اإلنتاج  المنتجين على إعمار  كذا حث 
في األيام القليلة القادمة،  بشكل سيؤدي إلى انخفاض 
في األسعار حسب ما تعهد به المنتجون، يضيف ذات 

المتحدث.

أمس  شرفة،  يوسف  العمل  وزير  أعلن 
عن تفاصيل جديدة حول ملفات الزيادة في 
األجور وكذا منحة البطالة والتقاعد النسبي 
ليشمل  للتقاعد  الوطني  النظام  وتوسيع 

الجالية بالخارج.
اإلذاعية  القناة  أمواج  على  شرفة   وقال 
والمعاشات  األجور  في  الزيادة  إن  الثالثة، 
 ،2023 مارس  شهر  التنفيذ  حيز  ستدخل 
جانفي،  من  ابتداء  رجعي  بأثر  وتحتسب 
وتشمل أكثر من 7 ماليين موظف ومتقاعد. 
الذي  المالي  الغالف  فأن  الوزير  وحسب 

خصصته الدولة، لتغطية هذه الزيادات في 
األجور يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى 
لرفع  خصصت  دينار  مليار   147 جانب 
أن  العمل  وزير  وكشف  التقاعد.  معاشات 
تنفيذ  في  الشروع  سيتم  فقط  البطالة  منحة 
الزيادات الخاصة بها شهر جانفي 2023، 
وستمس  دينار،  ألف   15 إلى  رفعها  بعد 
على  شرفة،  وشدد  مستفيد.  مليوني  قرابة 
أن الزيادات في األجور التي أقرها رئيس 
اإلطارات  فئة  أيضا  تمس  الجمهورية 
لملف  وبالنسبة  العمومية.  اإلدارات  في 

على  التأكيد  الوزير  جدد  النسبي،  التقاعد 
حاليا،  للنقاش  مطروحة  ليست  عودته  أن 
مشيرا   ،2016 عام  به  العمل  تجميد  بعد 
استثنائية  ظروف  في  كان  إقراره  أن  إلى 
خالل التسعينيات. وبشأن شروط استمرار 
شرفة،  يقول  البطالة،  منحة  من  االستفادة 
إنه في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب 
ورفضه،  مرتين  على  المستفيد  على  عمل 
الشيء  ونفس  منه،  اإلستفادة  سحب  يتم 
بمراكز  االلتحاق  يرفضون  لمن  بالنسبة 
في  الزيادة  قضية  وبخصوص  التكوين. 

وزير  يقول  بالبيت،  الماكثة  المرأة  منحة 
صالحيات  من  المسالة  هذه  إن  العمل، 
أعلن  آخر،  صعيد  وعلى  المالية.  وزارة 
ما  مثل عقود  المؤقتة  الوظائف  أن  شرفة، 
االنتهاء  بعد  نهائيا،  وقفها  تم  التشغيل  قبل 
من إدماج أصحاب العقود الحالية. وكشف 
اإلرادي  االنتساب  قضية  جديد  عن  شرفة 
الجالية  أفراد  لفائدة  للتقاعد  الوطني  للنظام 
األرضية  أن  معلنا  بالخارج،  الوطنية 
فتحها  سيتم  بالتسجيالت  الخاصة  الرقمية 
شهر مارس 2023. وكان الوزير قد أعلن 

ألبناء  التقاعد  ضمان  ان  سابق  وقت  في 
المرسوم  بموجب  به  التكفل  تم  قد  الجالية 
 18 في  المؤرخ   351-22 رقم  التنفيذي 
الشروط  يحدد  الذي   ،2022 سنة  أكتوبر 
اإلرادي  باالنتساب  الخاصة  والكيفيات 
الجالية  ألفراد  للتقاعد  الوطني  للنظام 
نشاطا  يمارسون  الذين  بالخارج  الوطنية 
إعداد  وتم  الوطني  التراب  خارج  مهنيا 
اإلمضاء  قيد  وهو  مشترك  وزاري  قرار 

على مستوى الوزارات المعنية.
�ش.زمو�ش
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فتح نقاط بيع مبا�سرة وا�سترياد كميات كبرية من اللحوم ل�سبط اأ�سعارها 

وزارة الفالحة تبا�ضر حت�ضرياتها 
ل�ضمان "الوفرة" يف رم�ضان

ك�سف اأم�ش املدير العام لالإنتاج الفالحي والناطق الر�سمي لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، م�سعود بن دريدي، عن حت�سريات الوزارة 

ل�سهر رم�سان حيث �سيتم مبنا�سبة ال�سهر الكرمي فتح نقاط بيع مبا�سرة للم�ستهلكني مع فتح عدد من نقاط البيع ملادة اللحوم احلمراء بينما 

�سيتم ا�سترياد كميات كبرية من هذه املادة توجه للم�ستهلكني بغية �سبط االأ�سعار التي دائما ما ترتفع خالل هذا ال�سهر،  باملقابل فقد 

طماأن دريري بتوفر املواد اال�ستهالكية االأخرى م�سريا ان الوزارة �ستعمل على اكرث من م�ستوي لتجنب اأي ندرة و�سمان متوين املواطنني 

باملنتجات باأ�سعار مدرو�سة.

�ش.زمو�ش

مراد يدعو لتو�سيع امل�ساحات 

الزراعية بهذه الوالية ويوؤكد:

قدرات هامة ت�ؤهل املنيعة 
لت�صبح قطبا فالحيا

 على امل�صت�ى ال�طني
والتهيئة   المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  صرح 
الوالية  هذه  أن  بالمنيعة  أمس  مراد  ابراهيم  العمرانية 
تتوفر على  كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فالحيا 
على المستوى الوطني .وأوضح الوزير لدى إشرافه على 
توزيع ثالثة مقررات استفادة من أراضي فالحية في إطار 
فيها  شرع  التي  العمل  زيارة  ضمن  الفالحي  االستصالح 
التي  القدرات  كافة  على  "تتوفر  المنيعة   أن  الوالية  إلى 
ولها  الوطني   المستوى  على  فالحيا  قطبا  لتصبح  تؤهلها 
الجديدة  بالواليات  مقارنة  المكانة  هذه  لتحقيق  حظوظ 
بينها موقعها االستراتيجي  لتوفر عدة عوامل من  األخرى 
المياه  غرار  على  هائلة  طبيعية  موارد  من  به  تزخر  وما 
الباطنية واألراضي الخصبة الى جانب تواجد ديوان تطوير 
الزراعة  الصناعية في األراضي الصحراوية". وفي هذا 
الصدد دعا مراد أيضا إلى تطوير الفالحة بهذه المنطقة بما 
يضمن مساهمتها في ترقية نشاط الصناعات الغذائية بهذه 
الوالية مستقبال.  وبالمناسبة حث الوزير الشباب المستفيدين 
من أراضي فالحية على "العمل على تطوير قدرات اإلنتاج 
وأشرف  الزراعية".  المساحات  توسيع  الفالحي من خالل 
استفادة  مقررات  ثالثة  توزيع  على  اإلطار  ذات  في  مراد 
من رخص آبار فالحية لفائدة مستثمرين، إلى جانب توزيع 
الوزير  استفادة من عتاد فالحي.  واستهل  ثالثة مقررات 
زيارته بتسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة بلديتي المنيعة 
الرعاية  ضرورة  على  بالمناسبة  مشددا  القارة  وحاسي 
والتكفل األمثل بالمتمدرسين بهذه الوالية الفتية. كما أشرف 
، حيث صرح  للوالية  العمومية  الخزينة  مقر  تدشين  على 
من  المالي  للتسيير  المرفق  هذا  توفير  أن  الصدد  هذا  في 
التامة عن الوالية األم )غرداية(.    شأنه ضمان اإلستقاللية 
الهياكل اإلدارية  الى أن توفير هذه  بالمناسبة  وأشار مراد 
بالواليات الجديدة يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى 
تقريب مراكز القرار من  المواطن. كما دشن أيضا مجمعا 
إداريا يتوفر على 25 مديرية  حيث أبرز الوزير في هذا  
بأنه سيتم ضمان توفير اإلطارات اإلدارية الالزمة  الشأن 

عبر كافة المديريات الوالئية بالواليات الجديدة.
�ش.زمو�ش

خالل لقاء جمعه مع نائب املجل�ش 

ال�سعبي الوطني ح�سني عي�سى

عرقاب يناق�ش ملف
 الت�صغيل يف م�ؤ�ص�صات

 القطاع بهذه ال�الية 
ملف  عرقاب،  محمد  والمناجم،  الطاقة  وزير  أمس  ناقش 
التشغيل في مؤسسات القطاع بوالية جانت مع نائب المجلس 
الشعبي الوطني عن الدائرة االنتخابية لوالية جانت، حسني 

عيسى حيث وعد الوزير بحل هذا الملف.
الى  والمناجم  الطاقة  لوزارة  بيان  حسب  عرقاب  واستمع 
مجموعة من انشغاالت النائب حسني عيسى تتعلق بمجال 
لبعض  الطاقوي  الربط  والمناجم السيما بخصوص  الطاقة 
والغاز، والسيما على مستوى  بالكهرباء  بالوالية  المناطق 
بلدية برج الحواس، كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر 
إنجاز  إمكانية  دراسة  وكذا  الوالية،  في  القطاع  مؤسسات 
محطة وقود متعددة الخدمات وأخرى متنقلة، قصد ضمان 

التموين الدائم بالمواد البترولية عبر الوالية.
�ش.زمو�ش

اأكد دخولها حيز التنفيذ مار�ش املقبل باأثر رجعي 

�صرفة: هذه تفا�صيل الزيادة يف االأج�ر، املعا�صات ومنحة البطالة
lالعـــ�دة للتقاعــد الن�صبي غري مطروح حــــاليا



�سوق اأهرا�س:

انطالق م�شروع 
�إجناز م�شت�شفى بطاقة 

60 �شرير ببلدية �حلد�دة
أشرف والي والية سوق أهراس لوناس بوزقزة أمس األول 
على إعطاء إشارة انطالق مشروع إنجاز مستشفى بطاقة 60 

سرير ببلدية الحدادة. 
رئيس  رفقة  الوالي  قام  فقد  الوالية  لمصالح  بيان  وحسب 
وبحضور  للوالية  العام  األمين  و  الوالئي  الشعبي  المجلس 
المعنيين   التنفيذيين  والمدراء  الحدادة  وبلدية  دائرة  رئيسي 
الورشة  تنصيب  على  الدراسات  ومكتب  االنجاز  ومقاولة 
وإعطاء إشارة انطالق بمشروع إنجاز مستشفى بطاقة 60 
سرير ببلدية الحدادة ، هذا الهيكل الصحي الهام ، الذي كان 
تحسين  شأنه  من  الحدودية   المنطقة  لقاطني  ملحا  مطلبا 
بلدية   مستوى  على  بالمواطنين  الصحي   والتكفل  التغطية 
المشروع   تكلفة  تتجاوز  حيث  المجاورة  والمناطق  الحدادة 
والشروط  المتطلبات  كافة  على  ويتوفر  سنتيم  مليار   284
الخدمات  تحسين  شأنها  الضرورية ويضم عدة مصالح من 
على  الوالي  أكد  وبالمناسبة  للمواطنين،  الموجهة  الصحية 
الالزمة  والمادية  البشرية  بالوسائل  الورشة  تدعيم  ضرورة 
من اجل تسريع وتيرة االنجاز وتسليم هذا المرفق الهام في 

أحسن اآلجال قصد االستجابة لتطلعات مواطني المنطقة.
�س.زمو�س

غليزان:

تو��شل حملة تنظيف �ملحيط 
و�لق�شاء على �لنقاط �ل�شود�ء

تتواصل حملة تنظيف المحيط و القضاء على النقاط السوداء، 
التي انطلقت، منذ أزيد من شهر بوالية غليزان بالتنسيق مع 

مختلف القطاعات بالوالية.
وحسب ما كشفت عنه مصالح الوالية عبر صفحتها الرسمية 
بالفايسبوك فقد تم اليوميين الماضيين تنظيم عمليـــة تطوعيــة 
لنظافة المحيط بمشاركــة مديريات: الموارد المائية، البيئة، 
 ، العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  العمومية،  األشغال 
التجهيزات العمومية، محافظة الغابات، والمؤسسة العمومية 
بلديات:  من  كل  وبمشاركة  التقني،  الردم  مراكز  لتسيير 
امحمد،  بلعسل، سيدي  يعيش،  أوال  الحاسي، عمي موسى، 
بن عودة  وبلدية غليزان و كذا بعض الخواص في العملية 
من  تم   ، غليـــزان  مدينــة  بوسط  أحيـــاء  عدة  مست  التي 
خاللها مواصلـــة القضــاء على النقـــاط السوداء المحصـــاة 
زغلول  أحيــــاء،  عبر  المنزليــــة  النفايــــات  ورفـــع 
واالنتصار، المحطة الثانية، الحي اإلداري وكذا خلف مجلس 
تنقية  جانب  إلى  داود  بن  ببلدية  سياميطال  حي  و  القضاء 
قبل  من  برمادية800سكن  بحي  المياه  ومجاري  البالوعات 
العملية  هذه  وستتواصل  للتطهير.  الوطني  الديوان  مصالح 
، حسب ذات المصالح التي تضاف للمهام اليومية والدائمة 
للمرفق العام للنظافة حيث يتم برمجة عملية كبرى عبر أحياء 
وشوارع المدينة  أسبوعيا، فيما تنظم عمليات مماثلة كل يوم 

سبت عبر البلديات األخرى تضيف ذات المصالح.
�س.زمو�س

وهران:

تد�شني مدر�شة �بتد�ئية 
بالقطب �لعمر�ين �ل�شهيد 

�أحمد زبانة
نورة  وهران  بوالية  بوتليليس  دائرة  رئيسة  أمس  أشرفت 
بدري على االفتتاح الرسمي للمدرسة االبتدائية المجاهد بن 
العمراني  بالموقع AZ 2000 بالقطب  القادر  عبد  كريتي 

الشهيد أحمد زبانة ببلدية مسرغين.
وحسب بيان لمصالح الوالية فقد جري تدشين هذا الصرح 
الوهاب رئيس  بلقاسم عبد  التربوي بحضور كل من محمد 
المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسرغين والمحمد بن شريف 
منور نائب بالمجلس الشعبي الوطني، ومدير التربية لوالية 
وهران و بن عشير الزهرة عضو بالمجلس الشعبي البلدي، 
وتعتبر هذه المؤسسة التربوية إضافة أخرى بدائرة بوتليليس 
االبتدائية.  المدارس  باقي  عن  الضغط  تخفيف  شأنها  من 
المطعم  تزويد  األول  أمس  تم  متصل  سياق  وفي  بالمقابل 
المدرسي للمدرسة االبتدائية قدار بن عودة بقرية السالطنة 
المندوب  من  كل  بحضور  وهذا  جديدة  بتجهيزات  بوهران 
نائب   ، االبتدائية  المدرسة  مدير  السالطنة،  لقرية  البلدي 
إطار  الخطوة  هذه  وتأتي  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس 
التكفل بالمطاعم المدرسية و من أجل تحسين خدمة اإلطعام 

المدرسي بالوالية.
�س.ز

حمليالثالثاء  10 جانفي 2023 املـوافق لـ 18 جمادى الثانية 1444هـ06

 www.elraed.dz

�س.زمو�س

وحسب بيان لمصالح الوالية فقد ترأس أمس األول 
رفقة  نوار"،  أبي  "عبدهللا  غرداية  والية  والـي 
سي   " لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمين 
المحاضرات  بقاعة  جلسة عمل  الهاشمي عصاد"، 
النهائية  التحضيرات  على   للوقوف  العامة  األمانة 
لالحتفال الرسمي بالسنة األمازيغية 2023/2973، 
لألدب  الجمهورية  رئيس  لجائزة  الثالثة  والطبعة 
كل  العمل  الجلسة  وقد حضر  االمازيغية.   واللغة 
من السادة، رئيس المجلس الشعبي الوالئي سليمان 
العام  األمين  األمنية،  اللجنة  أعضاء  سعيد،  الحاج 
الهيئة  أعضاء  بالنيابة،  الديوان  رئيس  للوالية، 
التنفيذية للوالية، منظمين ومؤطرين من المحافظة 
السامية لألمازيغية، وكذا مدير القناة 04 لألمازيغية 
الدوائر  رؤسـاء  الجزائري،  العمومـي  بالتلفزيون 

ورؤسـاء المجالس الشعبيـة البلدية.  وبعد العـرض 
السامية  للمحافظة  العـام  األميـن  قبـل  من  المقـدم 

يدوم  الذي  التظاهرة  برنامج  حول  لألمازيغية 
جانبه  في  السيما   ،2023 جانفي   12 11و  يومي 
التنظيمي الذي يعرف عدة نشاطات ثقافية وعلمية 
فنية فلكلورية  من معارض، ندوات وإستعراضات 
بما  الوطن  واليات  عدة  من  المشاركين  لمختلف 
النحاسية  والفرقة  الجمهوري  الحرس  فرق  فيها 
بالطبعة  الخاص  البرنامج  وكذا  المدنية،  للحماية 
واللغة  األدب  في  الجمهورية  رئيس  لجائزة  الثالثة 
األمازيغية.  أكد والي الوالية على ضرورة تكاثف 
هذه  إنجاح  أجل  من  الجميع  مساهمة  مع  الجهود 
الثقافي  االنساني،  الحضري،  البعد  ذات  التظاهرة 
واحدة  جزائر  في  يجمعنا  يناير  بـ"  والموسومة 
موحدة".   مذكرا بالعمق التاريخي الحتفاالت يناير 

المكرس يوما وطنيا منذ سنة .2018

يعتبر االحتفال برأس السنة األمازيغية )12 جانفي( 
الموروثة  والتقاليد  للعادات  وفاء  أهراس  بسوق 

واستبشارا بموسم فالحي ممطر ووفير.
أستاذ  منادي،  عثمان  لسان  على  واج  أمس  ونقلت 
بسوق  مساعدية"  الشريف  "محمد  بجامعة  التاريخ 
أهراس، قوله أن موائد عديد العائالت السوقهراسية 
تخلو في  الريفية "ال  بالمناطق  القاطنة  تلك  السيما 
و  الكسكسي  أطباق  من  األمازيغية  السنة  رأس 
)الملوخية( و )العصيدة( باختالف أنواعها و مذاقها 
ارتباط  وإلى  والتضامن  التآزر  إلى  يرمز  ما  وهو 
أن  أوضح  وبعدما  بأرضه".  األمازيغي  اإلنسان 

االحتفال برأس السنة األمازيغية يمثل فاصال زمنيا 
ومناخيا بين فترتين و أيضا بمثابة بداية سنة فالحية 
الذي  الموعد  "هذا  أن  األستاذ  ذات  اعتبر  جديدة، 
يحتفل به بكل واليات الوطن يمثل في نفس الوقت 
النسيجية  الصناعات  في  اإلبداعي  للفكر  امتدادا 
من  جميعها  تحمله  وما  الفضية  والحلي  والجلدية 

عالمات متشابهة". 
الوالية  بهذه  يناير  بإحياء  الخاصة  العادات  ومن 
الحدودية أيضا هو أن تعمد النسوة إلى صنع أواني 
و  )البرمة(  العائلة  قدر  في  المتمثلة  فخارية جديدة 

)الطاجين(، حسب ذات المتحدث . 

من جهته، أوضح الباحث في التراث الشعبي، جالل 
خشاب، من جامعة سوق أهراس، أنه بحكم االمتداد 
الجغرافي لسوق أهراس المرتبط بمنطقة مداوروش 
بيناير  االحتفال  طريقة  فإن  والحدادة,  سدراتة  و 
من  يتضمنه  وما  بالموقد  االهتمام  في  أيضا  تتمثل 
أثافي )ثالثة أحجار توضع عليها القدر فوق الموقد( 
يطلق عليها محليا المناصب, حيث تحرك "منصبة" 

واحدة فقط ألجل وضع الحطب وكنس الرماد. 
كمـــا يقوم الرجـــــل بذبح تيس بلــون أسود بهذه 

المناسبة. 
�س.زمو�س/واج

ووري بعد صالة ظهر أمس بمقبرة مدينة المعذر بوالية باتنة جثمان المجاهد 
شعبان حبرة الذي وافته المنية ليلة األحد إلى االثنين عن عمر ناهز ال90 سنة 

بعد مرض عضال ألزمه الفراش، حسبما نقلته واج عن أفراد عائلته.
بالوالية  بوعريف  بجبل  كومندوس  فوج  قائد  كان  الذي  الفقيد  جنازة  وحضر 
التاريخية األولى إبان الثورة التحريرية المظفرة والي باتنة محمد بن مالك و 
رئيس المجلس الشعبي الوالئي أحمد بومعراف وعدد من المجاهدين وأقرباء 
من  بعض  شهادات  وفق  الفقيد،  وولد  المواطنين.  من  غفير  وجمع  المجاهد 
للعمل في  إلى فرنسا  ليسافر  رفاقه، بدشرة أوالد أمحمد بمروانة سنة 1932 
الخدمة  االحتالل ألداء  قوات  1954 حيث طلبته  غاية سنة  إلى   1952 أوت 
العسكرية وأعادته إلى الجزائر والبداية كانت بعنابة ثم سطيف وبعدها التالغمة 
 .  1956 سنة  أوائل  غاية  الى   1955 مارس  من  هناك  تدرب  حيث  )ميلة(، 
وكان المرحوم، حسب ذات الشهادات، يسمع ويرى ما يعانيه أبناء وطنه من 

المستعمر، و قد التقى بالمجاهد الصالح غرارة الذي كان مجندا معه بالتالغمة 
و كان على اتصال بالمجاهدين، حيث غادرا الثكنة العسكرية الفرنسية والتحقا 
بصفوف المجاهدين في 22 مارس 1956 وأخذ معهما سالحهما متوجهين إلى 
جبل بوعريف. وتدرج الفقيد في صفوف الثورة التحريرية بعد ذلك إلى أن تقلد، 
وفق المصدر، رتبة قائد كتيبة كومندوس بالناحية الثالثة من الوالية التاريخية 
األولى وشارك في عدة معارك وكمائن من ذلك، يضيف رفاقه، عملية اقتحام 
ثكنة الدرك الفرنسي في سريانة ليلة الرابع إلى الخامس أفريل 1957 بقيادة 
الشهيد أحمد الجدارمي ورفقة المجاهد محمد حجار وقاد أيضا فرقة الكومندوس 
في معركة تافراوت ببومية في 19 نوفمبر1960. وألقي عليه القبض من طرف 
القوات االستعمارية، حسب ذات الشهادات، بدوار أوالد بوجمعة في 11 جويلية 

1961 وسجن بقسنطينة ليطلق سراحه في أفريل .1962
واج

اليومية  شبه  الميدانية  خرجاته  موالتي  هللا  عطا  الشلف  والية  والي  يواصل 
النقائص وإيجاد حلول  تدارك  بالوالية قصد  والهياكل  المنشآت  لتفقد عدد من 
الوالية فقد قام موالتي أمس بمعية  بيان لمصالح  السكان .وحسب  النشغاالت 
رئيس أمن الوالية بخرجة ميدانية إلى مركز النشاطات الشهيد عزوز أحمد بحي 
البرادعي بحضور مدير الوكالة الوالئية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين 
بالشلف، لمعاينة المركز والنظر في إمكانية استغالله كمركز أمني بالحي، وقبل 
مغادرته للمركز التقى والي الوالية بشباب الحي أين رفعوا له انشغال متعلق 
بإنجاز ملعب جواري بالحي . بالمقابل وفي إطـار تفقد ظروف ساكنة أحياء 
مدينة الشلف، قام والي الوالية عطا هللا موالتي أمس األول  بمعية رئيس المجلس 
الشعبي الوالئي بخرجة ميدانية إلى حي البرادعي مرفوقا بمدير اإلدارة المحلية 
أين تفقد الحي رفقة ساكنيه الذين رفعوا إليه جملة من االنشغاالت واالقتراحات، 
حيث لوحظ تقصير من طرف المؤسسة البلدية لتنظيف وتزيين مدينة الشلف   
 TETACHفي رفع النفايات المنزلية ونظافة الحي، كما لوحظ إهمال مركز 

في  نقص  إلى  إضافة  العقارية،  الوكالة  تصرف  تحت  الموضوع  النشاطات 
قد  مما  العمارات  بأقبية  للمياه  كبيرة  كميات  وتجمع  بالحي  العمومية  اإلنارة 
يتسبب في إلحاق الضرر بها، وعليه أسدى والي الوالية تعليماته الصارمة مع 
الشروع في تنفيذها فوريا من اجل تحسين التكفل بالمحيط بهذا الحي واستدراك 
النقائص في أسرع وقت من طرف المصالح المعنية مع تخصيص إعانة مالية 
زيارات  محل  سيكون  والذي  بالحي  العمومية  اإلنارة  إلنجاز  البلدية  لمصالح 
المجلس  رئيس  بمعية  أيضا  الوالية  والي  قام  بالمقابل   الوالية،  لوالي  مقبلة 
اإلدارة  بمديري  الدم مرفوقا  إلى مركز حقن  ميدانية  الوالئي بخرجة  الشعبي 
المحلية والصحة لمعاينة المركز أين أسدى تعليماته بالموافقة على تسجيل عملية 
  (CSW)تأهيله قصد رفع التحفظ من أجل ترقيته إلى مركز والئي لحقن الدم
ويكون التجهيز على عاتق الوكالة الوطنية للدم وبعد خمس سنوات من العمل 

 (CSR) .يصبح مركز جهوي لحقن الدم
�س.زمو�س

برنامج ثقايف وعلمي متنوع يربز تقاليد وعمق املنا�سبة 

غرد�ية حتيي �ل�شنة �لأمازيغية ب�شعار 
"يناير يجمعنا يف جز�ئر و�حدة موحدة"

�سبطت والية غرداية كافة التح�سريات لالحتفاالت الر�سمية بال�سنة االأمازيغية 2023/2973، والتي �ستحت�سنها الوالية 

يومي 11 و12  جانفي اجلاري حيث مت و�سع برنامج ثقايف وعلمي متنوع يربز التقاليد والعمق التاريخي لهته االحتفاالت العريقة.

باتنة: 

جثمان �ملجاهد �شعبان حربة يو�رى �لرثى مبقربة �ملعذر

ال�سوقهرا�سيون يتح�سرون لالحتفال بيناير 

عاد�ت وتقاليد متو�رثة ��شتب�شار� مبو�شم فالحي ممطر ووفري

تفقد خاللها عدد من املن�ساآت والهياكل

و�يل �ل�شلف يكّثف خرجاته �مليد�نية
 للتكفـل بان�شغـالت �ل�شكــان
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ن�صيحة طبية

كيف تتخل�ص من الإرهاق؟
وفق�ً ال�شتطالٍع اأجرته من�شة اإنديد (Indeed) و�شمل 1500 موظف�ً، ف�إنَّ الإرهاق اآخذ 

بالرتفاع؛ اإذ ع�نى اأكرث من 52% من امل�ش�ركني يف اال�شتطالع الإرهاق يف ع�م 2021، 

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

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

واجليل اإك�س (Gen-Xers) بن�شبة 14% تقريب�ً عن الع�م امل��شي.

  (Kelly Lynnنة ورائدة االأعم�ل كيلي لني اآدامز مالحظة: هذا املق�ل م�أخوذ عن املدوِّ

ثن� فيه عن جتربتها مع التخل�س من الإرهاق.  (Adamsوالتي ُتدِّ
ل يحدث الإرهاق فج�أًة؛ اإذ اإنَّه حالة من التعب الع�طفي واجل�شدي والعقلي الن�جم عن 

الإرهاق املفرط وامل�شتمر.

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

�شغط العمل؛ لكن عندم� ي�شبح الإرهاق ثابتاً دون راحة وا�شرتخ�ء، وي�شبح مزمن�ً، 

ميكن اأن ي�شبب �شعف�ً يف اجله�ز املن�عي، والقلق، واالكتئ�ب، واالأرق، وزي�دة الوزن اأو 

فقدانه، وزي�دة االنفع�ل.

عقلي  ير�شله�  التي  واالإ�ش�رات  للعالم�ت  اأنتبه  اأكن  مل  عندم�  الإرهاق  من  ع�نيت 

وج�شدي، فذات يوم، كنت اأعمل يف م�شروع �شخم عندم� نظرت اإىل ال�ش�عة وراأيت 

ها الـ 4:30 م�ش�ًء، اأدركت اأنَّني مل اأتن�ول الطع�م اأو ال�شراب اأو اأي �شيء، ومل اأذهب اإىل  اأنَّ

احلم�م منذ ال�ش�عة ال�ش�بعة �شب�ح ذلك اليوم، و�شلت يف النه�ية اإىل امل�شت�شفى واأن� 

اأع�ين من اإجهاد الغدة الكظرية والتي ت�شببت يف بع�س االأمرا�س املزمنة، وا�شتغرق 

االأمر ثالثة اأ�شهر لل�شف�ء الت�م، واأخذت الوقت الك�يف لالنتب�ه اإىل كل عالم�ت الإرهاق 

التي قد تظهر يف حي�تك.

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

 (Gail North)اإىل املراحل الـ 12 ملتالزمة الإرهاق، املدرجة اأدن�ه:
الطموح الزائد: العمل بجهٍد اأكرب الإثب�ت ذاتك.

العمل بجدية اأكرب: العمل ل�ش�ع�ت اأطول وعدم القدرة على التوقف.

والتمرين�ت  ك�الأكل  الذاتية  الرع�ية  اإهم�ل  واحل�ج�ت:  ال�شخ�شية  العن�ية  اإهم�ل 

الري��شية والنوم والتوا�شل االجتم�عي.

اإهم�ل خالف�تك: اإهم�ل م�شكالتك.

تغيري مب�دئك: لي�س هن�ك وقت اإل للعمل، وتركيزك الوحيد هو على العمل، وال وقت 

للرتفيه اأو االأ�شدق�ء اأو الع�ئلة.

االإنك�ر: اإنك�ر امل�شكالت اخلارجية واإلق�ء اللوم على الآخرين.

االنطوائية: ل توجد حياة اجتم�عية اأو تف�عل مع من تبهم.

التغريات ال�شلوكية: تغريات يف ال�شلوك وا�شحة مع الع�ئلة واالأ�شدق�ء، وعدم القدرة 

على الرتكيز اأو زيادة احل�ش��شية.

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

واحتي�ج�تك اخل��شة.

الفراغ الداخلي: ال�شعور بالفراغ اأو القلق اأو �شلوك االإدم�ن.

الكتئاب: �شعور متزايد ب�نعدام املعنى حلي�تك، واخل�ش�رة، وقلة االهتم�م.

الإرهاق الك�مل: الإرهاق النف�شي اأو البدين، وقد تتطلب االأعرا�س عن�ية طبية.

كيف تتغلب على الإرهاق وت�شفى منه؟

�شتبقى ال�شغوط�ت اخلارجية والداخلية موجودة دائماً يف احلي�ة، ومع ذلك ل يجب 

امل�ش�ومة على �شحتك و�شع�دتك وعالق�تك، فيم� يلي بع�س االأدوات والتقني�ت التي 

وجدته� مفيد:

تديد امل�شدر: م� االأفك�ر اأو الن�ش�ط�ت التي ت�ش�هم يف الإرهاق والقلق والتوتر؟ م� هي 

الطرائق البديلة للتفكري يف املوقف اأو الإجراءات املختلفة التي ميكنك اتخ�ذه�؟

اإع�دة التفكري بنف�شك: كيف ت�شعر حالياً؟ كيف تريد اأن ت�شعر؟ الوعي هو املفت�ح عند 

تقييم املوقف والتحقق من نف�شك.

االأ�شدق�ء  مع  وتوا�شل  بكوت�س،  ا�شتعن  اأو  نف�شي،  طبيب  مع  تدث  امل�ش�عدة:  طلب 

واأفراد االأ�شرة الذين تثق بهم، وال تقف �ش�مت�ً، اجلميع يحت�جون اإىل امل�ش�عدة، ل 

ب�أ�س بطلب امل�ش�عدة والدعم.

تخ�شي�س وقٍت اأ�شبوعي�ً للعمل والرتفيه: هل جدولك احل�يل يدعمك؟ األق نظرة على 

له لدعم اإنت�جيتك، وحدد وقت�ً للراحة والرتفيه  جدول العمل الذي تتبعه حالياً وعدِّ

�شمن االأ�شبوع.

االلتزام بعمل �شيء لنف�شك يومي�ً: كم مرة تفعل اأ�شي�ء لالآخرين قبل اأن تفعل �شيئً� 

لنف�شك؟ التزم بعمل �شيء لنف�شك يومي�ً، قد يكون �شيئ�ً ب�شيط�ً مثل امل�شي ملدة خم�س 

دق�ئق اأو قراءة ع�شر �شفح�ت من كتاب اأو اأخذ ق�شط من الراحة اأو التوا�شل مع �شديق.

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

بعيداً عن م�ش�در الت�شتيت وانظر م�ذا �شيحدث؛ قد تتغري وجهة نظرك عن احلي�ة.

مم�ر�شة الري��شة، والت�أمل وجتريب تقنية احلرية النف�شية :EFT تعد الري��شة اأمراً 

ب�لغ الأهمية، وميكنك مم�ر�شة مترين�ت الإطالة (Stretching) اأو الرق�س اأو امل�شي، 

ب على تقنية احلرية  اأو الت�أمل، اأو حتى غ�شل االأطب�ق اأو التحديق يف �شمعة، تدرَّ

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

يف اأثن�ء التحدث بعب�راٍت اإيجابية للم�ش�عدة على تخفيف االأمل اجل�شدي واال�شطراب 
النف�شي.

ون�شع  لطلب�ت الآخرين  نعم  نقول  م�  واعمل بها، دائماً  �شع حدوداً  ا�شتع�دة قوتك: 

احتياجاتهم قبل احتي�ج�تن�؛ لذلك ا�شتعد قوتك و�شع حدوداً لنف�شك ولالآخرين.

االنتب�ه الحتي�ج�تك: م�ذا تت�ج يف هذه اللحظة؟ هل ت�شل على ق�شط كاٍف من 

النوم وت�فظ على مرونتك؟ االأمر ب�شيط للغ�ية، لكن دائماً م� تتج�هل احتي�ج�تك 

االأ�ش��شية؛ لذلك فكر ثم اتخذ الإجراء املن��شب.

تذكر م� يجلب لك الفرح: م� الذي يجعلك �شعيداً ويجلب لك ال�شع�دة؟ كم مرة تفعل 

هذه االأ�شي�ء؟ انظر اإىل �شع�دتك واإىل االأ�شي�ء التي جتلب لك ال�شع�دة.

مم�ر�شة التع�طف مع الذات واالحتف�ء بالإجنازات: يجب اأن تتع�طف مع نف�شك يومي�ً، 

اأحرزته  الذي  التقدم  يف  فكر  ب�إجن�زاتك؟  تعرتف  مرة  كم  رائع،  بعمل  تقوم  ف�أنت 

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

ميكنك التغلب على الإرهاق وال�شف�ء منه، لذا كن ف�شولي�ً، وواعي�ً، وا�شتخدم االأدوات 

والتقني�ت واال�شرتاتيجي�ت التي ميكن اأن ت�ش�عدك يف امل�شتقبل.

الطب البديل

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

ه بوجود م�شكلة يف ج�شمك وم� تعنيه كلُّ عالمة ب�لن�شبة اإليك واإىل �شحتك: اإليك 6 عالم�ت تنبِّ

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

العينين المزمن وأعراضاً أخرى.

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

عالمة على مشكلة أساسية في األسنان، وهي مرض اللثة.

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

إذا بدأت بالتعرق عشوائياً دون سبب.

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

وآلمتك كلَّما كان الجو بارداً، تحدَّث إلى طبيبك.

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

مرض أو حالة كامنة.

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

الطبيب إذا الحظت أنَّ أظافرك قد تغيرت بهذه الطريقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

السلينيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على2 ميكروغرام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إلى االختناق.

بذور ال�سيا: فوائدها، وطريقة ا�ستعمالها



الكرة  اتحاد  رئيس  لوغرايت،  نويل  اعتذر 
الفرنسي، إلى األسطورة زين الدين زيدان المدير 
الفني السابق للاير مدريد، وقال  في بيان رسمي، 
نشرته صحيفة ليكيب "لقد تسبب كالمي في حالة 
من سوء التفاهم، أود تقديم اعتذاري الشخصي، ما 
قلته ال يعكس مطلًقا تقديري لمكانة زيدان كالعب 

أو ما حققه في عالم التدريب«.
وكان نويل لوغرايت تحدث بطريقة ساخرة عن 
في  األخير  حلم  بشأن ضياع  سؤاله  عند  زيدان، 
تولي تدريب منتخب فرنسا بعد تجديد عقد المدرب 
ديدييه ديشان حتى 2026، وأكد عدم تفكيره في 
مشيرا  فرنسا،  قيادة  لتولي  زيدان  مع  التحدث 

تدريب  تولي  من  اقترابه  ألنباء  يبالي  ال  أنه  إلى 
البرازيل، ألنه لم يكن ينوي الرد عليه لو تواصل 

معه.
وتصاعدت أزمة تصريحات نويل لوغرايت ضد 
حملة  وبدأت  زيدان،  الدين  زين  الكرة  أسطورة 
غاضبة كان أقواها من كيليان مبابي والذي طالب 
ضرورة احترام تاريخ زيدان وعدم معاملته بهذا 

الشكل.
وتصاعدت األزمة، بعدما دخلت وزيرة الرياضة 
الخط،  على  كاستيرا،  أوديا  أميلي  الفرنسية، 
لزيدان،  رسمياً  باالعتذار  لوغرايت  وطالبت 
وقالت في تصريحات عبر حسابها بموقع "تويتر" 
للتواصل االجتماعي: "التصريحات التي صدرت 
إلينا  تدل على عدم احترام مخزي وتحمل إساءة 
جميعاً، زيدان أسطورة لكرة القدم والرياضة، وال 
ينبغي لرئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يقول 
ذلك، اعتذر عن كلماتك عن زيدان من فضلك«.

لاير مدريد، النادي الذي حقق فيه زيدان نجاحات 
بيان  في  لوغرايت  انتقد  ومدرب  كالعب  مذهلة 
رسمي، أبرز ما جاء فيه: "هذه الكلمات ال تحترم 
العالم  في  لإلعجاب  إثارة  الشخصيات  أكثر  أحد 

بأسره ويتوقع نادينا تصحيًحا فورًيا ».
ويبدو أن حالة الغضب العارمة أجبرت لوغرايت 
رسميا  بيانا  أصدر  حيث  لزيدان،  االعتذار  على 
بذلك، قال فيه: "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات 
التي ال تعكس إطالقا أفكاري وال تقديري لالعب 

الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح«. 
الوكاالت 
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 نادي الهالل م�ستعد لتقدمي

 300 مليون يورو �سنويا ال�ستقدامه

 عر�ض �ضعودي "�ضخم" يلوح 
يف االأفق ال�ستقدام مي�سي

صحفي  تقرير  ذكر 
سان  باريس  نجم  أن 
جيرمان، األرجنتيني 
الذي  ميسي،  ليونيل 
ينتهي عقده مع ناديه 
الحالي في 30 جوان 
رادار  على  المقبل، 

الهالل السعودي.
لمصادر  ووفقا 
إعالمية فإن إدارة الزعيم عازمة على ضم ميسي بعدما تمكن 
كريستيانو  البرتغالي،  النجم  مع  التوقيع  من  النصر  الغريم 
رونالدو، هذا الشتاء، على الرغم من التأكيدات القتراب بطل 

العالم 2022 ميسي من تجديد عقده مع باريس.
التعاقدات  عن  اإليقاف  رفع  على  حاليا  الهالل  إدارة  وتعمل 
المفروض على النادي، بسبب قضية محمد كنو التي خسرها 
أمام النصر، لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس 

العالم لألندية، المقررة في المغرب، الشهر المقبل.
ميسي،  من  المقربين  بعض  مع  محادثات  الهالل  يجري  كما 
األرجنتيني،  للنجم  ضخما  عقدا  السعودي  النادي  جهز  بينما 
سيتم تقديمه بشكل فوري في حال رفع العقوبة، وذكرت تقارير 
صحفية أن قيمة العرض ستصل إلى 300 مليون يورو سنويا.
الوكاالت 

اأ�سار اإىل اأن مان�س�سرت �سيتي يجب اأن يركز االآن 

على امل�سابقات االأخرى، غوارديوال: 

"قدمنا مباراة رائعة اأمام فريق 
كبري و�سعيد باال�ستمرار 

يف كاأ�س االحتاد االإجنليزي"
 أعرب اإلسباني بيب 
المدير  غوارديوال 
الفني لمانشستر سيتي 
بتخطي  سعادته  عن 
في  تشيلسي  عقبة 
الدور الثالث من كأس 
اإلنجليزي  االتحاد 

أول أمس.
مانشستر  وانتصر 
ملعب  مقابل ال شئ على  أهداف  بأربعة  تشيلسي  سيتي على 
االتحاد، وتمكن بذلك السيتيزنس من التأهل إلى الدور الرابع 
للمتأهل من المباراة بين  من كأس االتحاد اإلنجليزي انتظاراً 

آرسنال وأكسفورد يونايتد فريق الدرجة الثالثة.
أحد  أمام  مذهاًل  أداًء  "قدمنا  المباراة:  عقب  غوارديوال  وقال 
الدقيقة  حتى  األولى  الدقيقة  من  جيداً  لعبنا  لقد  المقدمة،  فرق 
لعبنا  "لقد  قائاًل:  اإلسباني  الفني  المدير  وأضاف  األخيرة"، 
بشراسة، أنا سعيد جداً ألننا نجحنا في االستمرار بمسابقة كأس 

االتحاد اإلنجليزي".
وأشار غوارديوال إلى أن مانشستر سيتي يجب أن يركز اآلن 
في  ساوثهامبتون  مواجهة  من  بداية  األخرى  المسابقات  على 
األربعــاء  اإلنجليزيـة  المحترفين  رابطة  كأس  نهائي  ربع 

المقبل.
تسجيل  تشيلسي شهدت  سيتي ضد  مانشستر  مباراة  أن  يذكر 
إلى  بذلك  ووصل  لهدفين،  محرز  رياض  الجزائري  النجم 
اإلنجليزية، حيث سجل  األندية  200 هدف مع  المساهمة في 
48 هدفاً وقدم 36 تمريرة حاسمة مع ليستر سيتي، بينما أحرز 

71 هدفاً وقدم 45 تمريرة حاسمة مع السيتيزنس.
الوكاالت

الدوري  في  للشتاء  بطاًل  نابولي  نادي    توج 
اإليطالي، بعد تعثر ميالن أمام ضيفه روما، أول 
عمر  من   17 الجولة  منافسات  إطار  في  أمس، 
فإن  إيطاليا"،  "فوتبول  موقع  المسابقة.وبحسب 
اإليطالي  الدوري  ترتيب  جدول  يتصدر  نابولي 
أقرب  عن  نقاط   7 بفارق  نقطة   44 برصيد 

مالحقيه، جوفنتوس وميالن.
وأضاف الموقع أن تعثر ميالن أمام خصمه روما 
بطل  لقب  نابولي  منح   ،2-2 اإليجابي  بتعادله 
الشتاء قبل جولتين على األقل، بعدما زاد الفارق 

بينه وبين المركز الثاني إلى 7 نقاط.
روما  ضيفه  أمام  التعادل  فخ  في  ميالن  وسقط 
)2-2(، أول أمس على ملعب سان سيرو، ضمن 

منافسات الجولة ال17 من الدوري اإليطالي.
وبوبيغا،  كالولو  عن طريق  بهدفين  ميالن  وتقدم 
متأخرين،  هدفين  إحراز  في  روما  ينجح  أن  قبل 

بواسطة روجر إيبانيز وتامي أبراهام في الدقيقتين 
صاحب  من  ثمينة  نقطة  ليخطف  و4+90،   87

األرض.
وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "أوبتا" لإلحصائيات 
أن ميالن فشل في الفوز بمباراة، تقدم فيها بفارق 
هدفين حتى الدقيقة 85 بالدوري اإليطالي، ألول 

مرة منذ أكتوبر عام 2009 ضد نابولي.
النقطة  إلى  بتعادله  وصل  ميالن  أن  إلى  يشار 
الثالث، بفارق األهداف فقط عن  37 في المركز 
جوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما رفع ذئاب 
العاصمة رصيدهم إلى 31 نقطة بالمركز السادس.

جدير بالذكر أن آخر مرتين كان فيهما نادي نابولي 
بطاًل للشتاء في موسمي 2015-2016 و2017-
ساري،  ماوريسيو  المدرب  قيادة  تحت   ،2018

لكن جوفنتوس توج في المرتين بلقب الكالتشيو.
الوكاالت

ريال مدريد وحكومة فرن�سا ومبابي ينتقدون ت�سريحات لوغرايت

�سيكون اأول اإ�سباين ي�سرف 

على منتخب "البحارة"

روبرتو مارتينيز مدربا 
جديدا ملنتخب الربتغال

تعيني  اأم�س،  القدم،  لكرة  الربتغايل  االحتاد   اأعلن 

االإ�سباين روبرتو مارتينيز، مدربا للمنتخب االأول، 

خلفا لفرناندو �سانتو�س.

على  الربتغايل  لالحتاد  الر�سمي  احل�ساب  وكتب 

باملدرب  اأهال  اخلدمة،  يف  جديد  "قائد  تويرت 

روبرتو مارتينيز".

فرناندو  عن  انف�سل  قد  الربتغايل  االحتاد  وكان 

رونالدو  كري�ستيانو  رفاق  خروج  عقب  �سانتو�س، 

من ربع نهائي كاأ�س العامل 2022.

قبل  من  يتعاقد  مل  الربتغايل  املنتخب  اأن  يذكر 

�سوى  البحارة  يدرب  ومل  اإ�سباين،  مدرب  اأي  مع 

برتغاليني اأو برازيليني.

وانف�سل روبرتو مارتينيز عن منتخب بلجيكا عقب 

ملونديال  االأول  الدور  من  احلمر  ال�سياطني  خروج 

قطر.

 ،2007 عام  التدريبية  م�سريته  مارتينيز  وبداأ 

عندما توىل القيادة الفنية لفريق �سوانزي �سيتي، 

قبل اأن ينتقل اإىل ويغان اأتلتيك عام 2009.

عام  حتى  �سنوات   4 ملدة  اإيفرتون  مارتينيز،  ودرب 

وا�ستمر  بلجيكا،  منتخب  ذلك  بعد  وتوىل   ،2016
معه حتى اخلروج من مونديال قطر.

الوكاالت

نابويل بطل ال�ستاء يف اإيطاليا 
وب�سرى �سارة جلوفنتو�س

رئي�س االحتاد الفرن�سي لكرة القدم يعتذر لزيدان

بر�سلونة ينفرد ب�سدارة الليغا على اأنقا�س اأتلتيكو مدريد، ت�سايف: 

"خ�سارة ريال مدريد حم�ستنا وفزنا بال اأداء جيد"
أول  مدريد،  أتلتيكو  مواجهة  خالل  لصفر  هدف  بنتيجة  االنتصار  برشلونة   حقق 
الليغا، في معقل الروخيبالنكوس "سيفيتاس  أمس، ضمن منافسات الجولة 16 من 

ميتروبوليتانو«، وسجل لبرشلونة عثمان ديمبلي في الدقيقة 22.
نقاط   3 بفارق  نقطة،   41 برصيد  الصدارة  في  برشلونة  ينفرد  االنتصار  وبهذا 
عن لاير مدريد الوصيف، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز 
لبرشلونة، عن سعادته  الفني  المدير  هيرنانديز،  تشافي  أعرب  الخامس.من جهته، 
باالنتصار، وقال خالل تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الفوز اليوم 
ليس مجرد ثالث نقاط، بل انتصار يمنحنا الكثير من المعنويات لما تبقى من الليغا، 
وكنا متحمسين لتوسيع الفارق بعد خسارة لاير مدريد"وأضاف: "ضد إسبانيول قلت 
إننا نستحق المزيد، واليوم حصدنا النقاط الثالث دون أن نلعب بشكل جيد، لكن حققنا 

"نصف  جيدا«.وتابع:  اللعب  دون  الفوز  يمكننا  أننا  هي  والرسالة  ذهبية،  نقاط   3
الساعة األول كان مرضيا لي، ألننا سيطرنا وتفوقنا في خط الوسط، وسجل ديمبلي 
الهدف، بعد أداء مميز من بيدري وتمريرة جافي«، واستكمل: "من المهم الفوز من 
دون ليفاندوفسكي، ألنه العب رئيسي وافتقدناه.. هو العب مهم جدا بالنسبة لنا«.
وعن أراوخو، قال تشافي: "إنه قائد، وكان مثاليا، مثل كوندي وكريستنسن وبالدي، 
وفي النهاية سألته إذا كان يشعر أنه بخير«، وأتم: "حين تغير طريقة اللعب، ال يشعر 
العب كرة القدم بالراحة الكاملة، غيرنا طريقة )4-3-3( المعتادة في الهجوم إلى 
)3-4-3(، حيث اعتقدت أنها ستمنحنا المزيد من االستحواذ والسيطرة، لكن أتلتيكو 

ضغط علينا، وجعل من الصعب إخراج الكرة".
الوكاالت

روما يقلب الطاولة على ميالن يف 7 دقائق جمنونة
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ريا�ضي
 ونا�س يوؤكد اأهمية فوز ليل

 اأمام تروا في كاأ�س فرن�صا وي�صرح

"نحاول تقديم الأف�ضل في البطولة 
والكاأ�س لإ�ضعاد اأن�ضارنا"

 
قال الدولي الجزائري آدم 

وناس، أن منافسة كأس فرنسا 
هي أحد أبرز أهدافه رفقة 
ناديه ليل الفرنسي، خالل 

الموسم الجاري.
وصرح وناس، للموقع 

الرسمي لناديه عقب الفوز 
الذي حققه رفقة فريقه أمام 
نادي تروا أول أمس بنتيجة 

هدفين مقابل هدف: "كنا 
مجبرين على احراز الفوز في مواجهة تروا، بعد نتيجتنا األخيرة في البطولة".
وأضاف الجناح الطائر الجزائري: "الفوز أمام تروا كان ضروريا بالنسبة لنا، 
خاصة وأن المباراة جرت على أرضية ميداننا، وكأس فرنسا هي أحد أهدافنا".
لكن وناس ورغم تأكيده على أهمية التألق في منافسة كأس فرنسا، إال أنه شدد 

على ضرورة التوفيق بينها وبين مباريات البطولة الفرنسية، التي يسعى من 
خاللها رفقة ناديه للتألق، حيث قال: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من مباراة 

ألخرى، بين البطولة والكأس، الفوز فيها إلسعاد أنصارنا".
ق.ر

 بعد اتفاقه مع الإدارة 

على عقد ل�صتة اأ�صهر، التون�صي الليلي:

 "اأ�ضتهدف التواجد في البوديوم 
مع وفاق �ضطيف هذا المو�ضم"

 
كشف التونسي شهاب الليلي 

المدرب الجديد لوفاق سطيف 
عن األهداف التي اتفق على 
بلوغها مع إدارة الفريق في 

الموسم الجاري.
وصرح الليلي، للصفحة 

الرسمية للوفاق أمس: 
"فخور بضم اسم وفاق 

سطيف إلى سيرتي الذاتية، 
كون كل مدرب يطمح 
لتدريب أندية كبيرة، لم أحضر إلى سطيف فقط من أجل إضافة اسمه إلى 

سيرتي الذاتية، وإنما لترك بصمتي في هذا النادي".
وأضاف التقني التونسي: "الهدف الذي سطرناه، هو الهدف الذي يسعى له 

كل نادي كبير، بالتواجد في البوديوم لضمان مشاركة افريقية الموسم المقبل، 
وسنستغل الفترة الحالية من توقف البطولة للتحضير كما ينبغي لمرحلة العودة 

."
وكان وفاق سطيف قد أعلن عن تعيين الليلي، مديرا فنيا جديدا له خلفا للمصري 

حسام البدري المستقيل، وأوضح أن عقد الليلي، يمتد حتى نهاية الموسم، على 
أن يكون قابال للتجديد.

ق.ر

المنتخب الوطني لكرة اليد و�صل اأم�س اإلى بولونيا:

 الإ�ضابة تحرم بركو�س 
من الم�ضاركة في مونديال 2023

 
سيغيب مسعود بركوس، 
الظهير األيسر للمنتخب 

الوطني لكرة اليد، المتواجد 
اسمه ضمن قائمة ال19 
العبا المختارة للمشاركة 

في مونديال 2023 ببلونيا 
وسويسرا، عن المنافسة 
العالمية بسبب اإلصابة، 

حسب ما أكدته أمس 
االتحادية الجزائرية لكرة 

اليد.
بركوس،  غياب  وجاء 
تعرض  التي  اإلصابة  جراء 

الرومانية  بالعاصمة  التي جرت  الودية  الدورة  الكاحل خالل  مستوى  على  لها 
مصر  أمام  انهزامين  األولى  الوطني  المنتخب  فيها  سجل  والتي  بوخارست، 
ورومانيا، وأوضحت الهيئة الفدرالية أن قائد المنتخب الوطني ونجمه األول "لم 
يتعاف من اإلصابة بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها الطاقم الفني من 

اجل استرجاع خدماته قبل انطالق العرس العالمي«.
وتعد إصابة بركوس بمثابة ضربة موجعة للمنتخب الوطني، باعتبار أن غيابه 
سيكون لها أثرها الواضح والكبير على مردود المجموعة وعلى الخطة الفنية 

التي سيعتمدها الناخب الوطني رابح غربي.
ووصل أمس، وفد المنتخب الوطني لكرة اليد، باألراضي البولونية، تحسبا 
للمشاركة في كأس العالم 2023، حسبما ذكرته الصفحة الرسمية لالتحادية 

الجزائرية لكرة اليد، على الفايسبوك، وكان في استقبال الوفد الجزائري، 
مستشار سفير الجزائر ببولونيا.

وتستهل التشكيلة الوطنية بطولة العالم بمواجهة صربيا يوم الجمعة 13 المقبل 
بقاعة سبوداك بكاتوفيتش لحساب اليوم األول للدور التمهيدي للمجموعة 

الخامسة. بعدها، ستالقي التشكيلة الوطنية منتخب قطر، يوم األحد القادم بنفس 
القاعة، على أن تنهي الدور التمهيدي أمام ألمانيا يوم الثالثاء جانفي بقاعة 

سبوداك.
ق.ر/واج

ق.ر

نال الدولي الجزائري، رياض محرز، االعتراف بعد تألقه في 
لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام تشلسي، حيث توج بجائزة رجل 

المواجهة التي انتهت برباعية كاملة دون رد بملعب االتحاد، 
بعدما سجل ثنائية في هذا اللقاء من مخالفة مباشرة رائعة ومن 

ركلة جزاء.
وأبدى محرز سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه في مسابقة 

كأس االتحاد اإلنجليزي، وقال في تصريحات لهيئة اإلذاعة 
البريطانية "بي بي سي": "من الجيد أن نلعب بالطريقة التي 

لعبنا بها، وأن نسجل 4 أهداف ونحافظ على نظافة شباكنا، إنه 
يوم جيد بالنسبة لنا، كنت سأنفذ ركلة الجزاء األولى لكن جوليان 
ألفاريز طلب مني تسديدها، وتركته يسددها، إنه مهاجم، ويحتاج 
إلى األهداف، لذا فهو جيد بالنسبة له، أما الركلة الثانية فقد أردت 

تسديدها، لقد شارك الجميع وكان األمر جيدا للغاية. نحاول 
في كل موسم المشاركة في جميع المسابقات، ما زلنا في جميع 

المسابقات وعلينا االستمرار".
من جهته، تغنى بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بمستوى 
بنجمه الجزائري، وقال لهيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي": 
"الجوة الفنية التي يتمتع بها محرز تقول عنه كل شيء، ما قدمه 
كان استثنائيا بامتياز، محرز يحب لعب كرة القدم، الهدف األول 
سجله من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة للغاية لقد لعب 

مباراة أكثر من ممتازة، هذا هو ما نعرفه عن رياض".
وقضى محرز أول أمس، ليلة سعيدة للغاية، وبحسب شبكة 

"سكواكا" لإلحصائيات، فقد رفع قائد المنتخب الوطني رصيده 
من المساهمات مع األندية اإلنجليزية، إلى 200 هدف، 

وأوضحت الشبكة، أن محرز خاض 179 مباراة مع ليستر 
سيتي، سجل خاللهم 48 هدًفا وصنع 36 آخرين، أما مع 

مانشستر سيتي، فقد لعب 211 مباراة، سجل خاللهم 71 هدًفا، 
وصنع 45 آخرين.

كشفت مصادر إعالمية أمس عن الموعد 
المنتظر الذي سيتم خالله اإلعالن رسميا عن 

تجديد عقد الدولي الجزائري إسماعيل بن 
ناصر مع ناديه ميالن اإليطالي، في الوقت 
الذي اختير فيه رجال لمواجهة فريقه لروما 

اول أمس.
وبحسب الصحفي اإليطالي الشهير، فابرزيو 
رومانو، المتخصص في أخبار االنتقاالت، 

فإن ميالن حدد موعد توقيع بن ناصر، خالل 
48 ساعة على العقود الجديدة.

وطبقا لما نشرته سابقا، قناة "سكاي سبورت 
إيطاليا"، فإن بن ناصر سيوقع على عقود 

تبقيه مع ميالن حتى صيف 2027 بدال من 
جوان 2024، وسيصل راتبه السنوي مع 

ميالن في العقد الجديد لنحو 4 ماليين يورو، 
بدال من 1.5 مليون يورو في العقد الحالي.

وفجر العقد الجديد لبن ناصر، الكثير من 
الجدل، ووفقا لشبكة "توتو ميركاتو ويب" 

اإليطالية، فإن الشرط الجزائي في العقد يبلغ 
بالفعل 50 مليون يورو، لكن ال يمكن تفعيله 

قبل صيف 2024.
من جهة أخرى، تلقت آمال ميالن في الحفاظ 

على لقب الدوري اإليطالي ضربة قوية 
بتعادل محبط مع ضيفه روما بنتيجة 2-2، 
ورغم أنه كان هو األفضل طوال 80 دقيقة 

من اللقاء، خاصة مع التألق لثنائي الوسط بن 
ناصر واإليطالي تونالي، ما سمح له بالتقدم 
في النتيجة بالدقيقة 30 عبر الفرنسي بيير 

كالولو من تمريرة لتونالي، وواصل ميالن 
سيطرته وأضاع أكثر من فرصة، ليقوم 

بيولي بإخراج عناصره الرئيسية وأهمها بن 
ناصر، ومن ثم، استعاد روما زمام المبادرة، 
ونجح عبر ريمونتادا مثيرة في إدراك التعادل 
بالدقيقتين 87 و92 عن طريق روجير إيبانيز 

وتامي أبراهام.
وأشارت األرقام إلى أن بن ناصر قبل 

خروجه، حصل على تقييم بلغ 7.1 من 10، 
نتيجة نجاحه في استخالص الكرة من الخصم 
في 6 مناسبات وصول دقة تمريراته لـ%90.
ق.ر

يواصل فريق تفينتي الهولندي تمسكه 
بخدمات الدولي الجزائري، رامز زروقي، 
ورفض كل العروض القادمة من فيينورد 

روتردام لضمه، وهو ما أثار غضب 
الالعب وجعله يفكر في اللجوء إلى 

المحاكم، حسبما أكدته مصادر إعالمية 
محلية أمس.

ووفقاً لصحيفة "تيليغراف" الهولندية، فإن 
زروقي يرفض تماماً فكرة البقاء لـ 6 

أشهر أخرى مع فريق تفينتي، إذ يحاول 
الضغط على اإلدارة بأي طريقة كانت 

لقبول عرض فينورد روتردام.
وقام زروقي بنشر صورة على حسابه في 
"إنستغرام" وهو في إحدى المباريات التي 
لعبها ضد فينورد مع رمز "ساعة رملية" 

بمعنى أن هناك شيئا ما سيحدث قريبا، إال أن ذات التقارير أشارت 
إلى أن هذه الحركة من الالعب جاءت كرد على المدير الفني لفريقه، 

يان ستروير.
وقال يان ستورير في تصريحاته: "أبلغنا نادي فينورد أننا ال نريد بيع 

زروقي هذا الشتاء، االستغناء عن 
أحد أفضل العبيك في هذه الفترة 

من الموسم ليس خيارا جيدا بالنسبة 
لنا«.

وعن إمكانية لجوء الالعب للمحاكم، 
أضاف يان ستورير "أنا أعرف 

الالعب ووكيل أعماله جيدا هم أناس 
رائعون، ال أعتقد أنهم سيلجؤون إلى 
هذه الخطوة، وآمال أال يحدث ذلك، 

نحن اآلن نفكر في مبارياتنا ضد 
تلستار، الثالثاء، وأتمنى أن يكون 

زروقي سعيداً معنا«.
وكانت تقارير إعالمية هولندية 

أكدت أن نادي فينورد قدم عرضاً 
قيمته 6 ماليين يورو لضم زروقي 
في الميركاتو الشتوي، بعد أن تم رفض عدد من العروض من ذات 

النادي الصيف الماضي، رغم أن الالعب أكد في وقت السابق رغبته 
في خوض تجربة أخرى مع فريق أفضل.

ق.ر

احتفل بمئويته الثانية من الأهداف في اإنجلترا 

اختير رجال لمواجهة روما وخروجه كلف فريقه التعادل

يحاول ال�صغط على اإدارة تفينتي لقبول عر�س روتردام

محرز رجل مباراة مان�ضي�ضتر �ضيتي وت�ضيل�ضي

هذه حقيقة ال�ضرط الجزائي في عقد بن نا�ضر مع ميالن

زروقي غا�ضب وقد يلجاأ اإلى المحاكم لمغادرة فريقه
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وبالمناسبة، تم تنظيم حفل تسليم شهادات النجاح 
بتاريخ 25 ديسمبر الفارط بفندق "هوليداي إن" 

بالعاصمة، لفائدة 30 متفوقا في هذه الطبعة الثانية 
التي بلغت فيها نسبة النجاح 100 بالمائة، بعد 

عرضهم لمشاريعهم أمام لجنة التحكيم خالل تقديم 
مذكرة التخرج. 

  Samsungوبالمناسبة، علق مسؤول برنامج
 » :Innovation Campusفي البداية أتقدم 

بأسمى عبارات التهاني للطلبة واألساتذة المشرفين 
على الدورة الثانية لبرنامج سامسونغ لالبتكار نظير 

النجاح المحقق". وتابع قائال: " يمثل حفل التخرج 
هذا لحظة سعيدة ، تكرس جميع مجهوداتكم الدراسية، 

وخطوة نحو مستقبلكم. هانحن نحتفل بنجاح هذه 
النسخة الثانية  بعد النسخة األولى التي أوفت بكل 

وعودها، هذه الدورة التي واجهتم فيها تحديات كبيرة 
على المستوى العلمي، نحن مقتنعون بقدرتكم على 

االستفادة من الوسائل التي قدمناها لكم طوال المشوار 
المهني. حظا سعيدا لكم جميعا« ! 

وكانت المواضيع التي تم عرضها خالل مذكرات 
التخرج استثنائية، بمناقشتها العديد من القضايا 

المهمة، تعكس الرغبة في جعل الجزائر مركًزا حقيقًيا 

في مجال التكنولوجيات الجديدة. للتذكير ، يوفر 
 Samsung Innovation Campusللشباب 
فرصة تحسين افاق عملهم واالستفادة من التكوين 

العملي في مجال التكنولوجيات التي تركز على 
الذكاء االصطناعي بهدف تطوير المعرفة والمهارات 

الالزمة لمهن المستقبل ، كما يقدم البرنامج تكوينا 
مخصًصا وفي بلدان مختلفة. يهدف برنامج 

 Samsung Innovation Campusإلى تمكين 
جيل جديد، من حل اإلشكاليات بمهارات مجربة وفهم 

التكنولوجيا بطريقة عملية  تسمح بتسطير المستقبل 
وتعزيز التنمية المستدامة في العالم.

للتذكير، فإن الهدف الذي كان مسطرا للتكوين هو 
السماح للطلبة، لالستفادة من تكوين مطلوب جدا في 

مجال بإمكانيات عالية وكذا فتح أفاق مهنية جديدة 
أمامهم. البرنامج يعكس رؤية سامسونغ لتمكين 

الشباب من ولوج عالم الشغل القائم على التكنولوجيات 
الحديثة.

ويتضمن منهج هذا التكوين، 240 ساعة من دورات 
الذكاء االصطناعي عبر اإلنترنت وتمارين خاصة، 

مع القيام بمشروع في نهاية التكوين مدته 12 
أسبوعا، مما يوفر للمرشحين تدريباً في مجموعة من 

المواضيع، بما في ذلك المفاهيم األساسية لالحتماالت 
واإلحصاءات والجبر الخطي و . Python كما يقوم 

المشاركون أيًضا بأداء تمارين الترميز في العالم 
الحقيقي ، وتنفيذ برامج الذكاء االصطناعي )التعلم 

اآللي والتعلم العميق( ، مع تعلم تطبيقاتها لحل مشاكل 
العالم الحقيقي ، كل ذلك مع االستفادة من أدوات 

علوم البيانات. من جهتهم قام أعضاء لجنة التحكيم 
بتقييم الفائزين وفق عدة معايير: الفكرة، التنفيذ العملي 

والفني، العرض والتقديم.
  GOMYCODEوتعليًقا منه على الدورة، قال مدير
الجزائر: " في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لسامسونغ 
الكترونيكس الجزائر على هذه الثقة المتجددة. برنامج 

 Samsung Innovation Campusيهدف 
إلى تحرير إمكانات الشباب الجزائري ، ومساعدتهم 

على إتقان أساسيات التكنولوجيا، ومنحهم فرص عمل 
أكبر. نشكر سامسونغ على هذه المشاريع التعليمية 
الرائعة ، سمحت برعاية ومرافقة الجيل الجديد ، 

الذين أظهروا مستوى كبير من معارفهم ومهاراتهم 
"، مضيفا:" يسعدني أن أهنئ طالب البرنامج. كل 

واحد منهم كان قادًرا على إيجاد حل يمكنه بطريقة أو 
بأخرى تحسين حياة الناس» .

احلفل اخلتامي للدورة الثانية لـربنامج املنح الدرا�سية 

"�سام�سونغ اجلزائر" حتتفل بتخرج 
الطلبة الناجحني يف الدفعة الثانية

اختتمت الدورة الثانية لربنامج املنح الدرا�سية «Samsung Innovation Campus» ، وهي مبادرة 

من تنظيم "�سام�سونغ الكرتونيك�س"  بال�سراكة مع Gomycode Algeria ، �سمحت برفع م�ستوى 

التحدي عاليا ق�سد اإعداد الطريق اأمام الطلبة ال�سباب ل�سوق العمل الذي يركز على التكنولوجيات 

اجلديدة ، وكذا حتديد م�ستقبلهم وامل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية للمجتمع اجلزائري.

اإ�سـهـــار

مبنا�سبة راأ�س ال�سنة االأمازيغية:

 يوم اخلمي�س املقبل 
عطلة مدفوعة الأجر

   
سيكون يوم الخميس المقبل المصادف لرأس 
السنة األمازيغية, عطلة مدفوعة األجر لكافة 

مستخدمي المؤسسات واإلدارات العمومية 
والهيئات والدواوين العمومية والخاصة 

ولمستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة 
في جميع القطاعات, حسب ما أفاد به أمس, 

بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان 
االجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية 

واإلصالح اإلداري.
وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة أمنزو ن 
يناير, رأس السنة األمازيغية وطبقا ألحكام 

القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 
1963, المتضمن قائمة األعياد القانونية, 

المعدل والمتمم, فإن يوم الخميس 12 يناير 
2023 يكون يوم عطلة مدفوعة األجر, لكافة 

مستخدمي المؤسسات واإلدارات العمومية 
والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, 
وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية 
والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان 

قانونها األساسي, بما في ذلك المستخدمين 
باليوم أو بالساعة.«وأضاف البيان, أنه "يتعين 
على المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات 
والدواوين والمؤسسات المذكورة أعاله, اتخاذ 
التدابير الالزمة لضمان استمرارية الخدمة في 

المصالح التي تعمل بنظام التناوب.«

اأمن والية اجلزائر:

توقيف م�سبوق ق�سائي 
 يروج املخدرات

 ال�سلبة ب�سيدي حممد
 

 أوقفت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في 
األمن الحضري السادس "شارع الشهداء" بأمن 

المقاطعة اإلدارية سيدي أمحمد, مشتبها فيه 
من ذوي السوابق القضائية لتورطه في قضية 
اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

العقلية والمخدرات الصلبة, حسبما أفاد به أمس, 
بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر, أن مصالح األمن 
عالجت قضية تتعلق باإلتجار غير المشروع 

بالمخدرات )القنب الهندي( والمؤثرات العقلية 
والمخدرات الصلبة من نوع كريستال و 

الهيروين, وكذا الحيازة على أسلحة بيضاء 
محظورة دون مبرر شرعي مع توقيف مشتبه 

فيه.
وتعود حيثيات القضية –مثلما أشار إليه 

البيان– إلى معلومة مؤكدة وصلت لعناصر 
األمن الحضري مفادها وجود شخص مسبوق 

قضائيا في قضايا المتاجرة وترويج المخدرات, 
حيث يقوم ببيعها في األوساط الشبانية بمن فيهم 

القصر في الحي السكني محل إقامته.
ق. و



فنية  قامات  تكريم  اإلفتتاح  حفل  وعرف 
وإبداعية تركت بصمتها في عالم المسرح 
والسينما، على غرار الفنان "بلة بومدين"، 
"زريبيع عبد الحليم"، "بهاها سويد أحمد" 
الهامل  الهامل  "عبد  والشاعر  والفنان 
مبيريك".  "مريم  الفنانة  تكريم  مع   ،"
موسوم  مسرحي  عرض  تقديم  شهد  كما 
بـ"الحارس" من إخراج "عز الدين عبار" 
وإنتاج المسرح الجهوي لسيدي بلعباس، 
وساكنة  الحضور  شرف  على  وذلك 

تندوف. 
برنامًجا  طياتها  بين  تحمل  التّظاهرة 
الفنية  العروض  حيث  من  وواسًعا  ثرًيا 
واإلبداعية، من برامج لألطفال والكبار، 
الشارع،  ومسرح  الحكواتي  عروض 
الورشات  من  سلسلة  إلى  باإلضافة 
التكوينية والمداخالت ستُقدم في فضاءات 
للمدينة إضافًة  السينما  وقاعة  الثقافة  دار 
بهدف  وذلك  العمومية،  الساحات  لبعض 
دماء  وضّخ  وإبداعي  فني  حوار  إرساء 
والجماهير  الشبانية  األوساط  بين  جديدة 
المتعطشة لإلبداع بشتى أشكاله وأنواعه، 
للحوار  قنوات  فتح  على  حرًصا  وكذا 
الفنية  األسس  ذي  الفاعل  والنقاش 
واإلبداعية، وهي أيًضا خطوة هامة أيًضا 
لتحقيق إلتزامات السيد رئيس الجمهورية 
خارطة  لرسم  جديدة  أسس  بوضع 
الثقافي  الموروث  دعامتها  وطنية  فنية 

والرصيد المعرفي والهوية بأصولها.
حياة �سرتاح

مزدة  لمهرجان  المنظمة  اإلدارة  أعلنت 
عن  بليبيا،  القصير  للفيلم  السينمائي  الدولي 
فتح باب التقديم أمام الراغبين للمشاركة في 
 20 موعد  حتى  الخامسة  المهرجان  دورة 

فيفري المقبل.
صفحتها  عبر   - المهرجان  إدارة  وكشفت 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
توافرها  الواجب  الشروط  عن   - "فيسبوك" 
المسابقة  في  للمشاركة  المقدمة  األعمال  في 
تتجاوز  أال  وهي  الخامسة  بالدورة  الرسمية 
تتجاوز  وأال  عامين،  عن  الفيلم  إنتاج  فترة 
ويسمح  دقيقة،   30 عن  القصير  الفيلم  مدة 
لكل مشارك تقديم فيلم واحد فقط، وضرورة 
النهائي لغلق  الموعد  الفيلم قبل  إرسال ملف 

باب التقديم وهو 20 فيفري المقبل.
المشاركة  أن  المهرجان  إدارة  وأوضحت 
متاحة لجميع المخرجين داخل ليبيا وخارجها 
أن  إلى  مشيرة  المشاركة،  قانون  حسب 
جوائز  عدة  على  ستحصل  الفائزة  األفالم 
وهي جائزة السيناريو وأفضل ممثل وأفضل 
الجائزة  جانب  إلى  اإلخراج  وجائزة  ممثلة 

الكبرى بالمهرجان.
قد  المهرجان،  من  الرابعة  الدورة  وكانت 
ضمت 24 فيلًما قصيًرا من أصل 90 فيلما 
شاهدتها لجنة التحكيم، وجاءت قائمة األفالم 
عثمان،  خالد  للمخرج  كان"  "لو  كالتالى: 
العام"  لهذا  مايو  من  والعشرين  السابع  "في 

للمخرج  للمخرج مصطفى مراد، "قطرات" 
أيهم عرسان، "محنة" للمخرج نجيب األسد، 

"هنا أفغانستان" للمخرج خالد حسن بيهم.
إفالم  أيضاً  الرابعة  الدورة  فى  وشاركت 
"أرض  الهمالي،  وسام  "2+1"للمخرج 
خان،  دردنكي  محمد  للمخرج  الغراب" 
"الصدمة"  شاهين،  عبدو  األحمق"  "الصياد 
ضفاف  "على  كيبامب،  موسى  اخراج 
كريعاوي،  عبداإلله  اخراج  تشرين" 
"أين  داللي،  وسام  للمخرج  نعيش"  "خليني 
"قليل  عبدالكريم،  سارة  "للمخرجة  الماضي 
"البطاطا"  عمر،  فتحي  اخراج  الحب"  من 

مرة"للمخرجة  "أول  البدري،  محمد  إخراج 
كذلك  المهرجان  المصري.وعرض  إيناس 
"حلم  شدود،  عروه  اخراج  "زوالم"  أفالم 
"والد  محمود،  ريما  للمخرجة  عودة"  بال 
إخراج  "صه"  سري،  ياسر  للمخرج  قلبي" 
للمخرج  ماء"  "قطرات  دوغون،  نورسل 
محمد األمارة، "حواديت يهود مصر" إخراج 
للمخرج علي  بغداد"  "استوديو  هاشم،  أحمد 
بو  عبدالجليل   » نعود"،  "سوف  عدنان، 
محمـد  إخراج  الحيــاة"  و"قســوة  لحبــالي 

كريم أولمــدني.
حياة �سرتاح
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يعقد فيفري الداخل باملدر�سة العليا للأ�ساتذة 

ببوزريعة باجلزائر العا�سمة

ملتقى وطني حول �أر�شيف 
�ل�شمعي �لب�شري و�أهميته 

يف �لت�أريخ للثورة �لتحريرية
الملتقى  أشغال  ستعقد 
حول  األول  الوطني 
السمعي  األرشيف 
وأهميته  البصري 
للثورة  التأريخ  في 
الجزائرية  التحريرية 
 ، ) 1962م -1954 (
 09 الخميس  يوم 
بقاعة  2023م  فيفري 

قبل  من  العاصمة  بالجزائر  ببوزريعة  لألساتذة  العليا  بالمدرسة  المحاضرات 
االستقالل  ستينية  إحياء  إطار  وفي  المعاصرة  التّاريخية  الّدراسات  مخبر 
الوطنية  والذاكرة  الجزائر  في  االستعمارية  الجرائم  البحثية،  الفرق  وبإشراف 
)دراسة من خالل الكتابات المصدرية(، أرشيف الجزائر في الفترة االستعمارية 
الحديثة  االستراتيجيات  الوطنية(،  الّذاكرة  تعزيز  إلى  التّاريخية  الكتابة  )من 

لتدريس التّاريخ الوطني.
التعريف  للملتقى  البحثية  الورقة  وفق  الملتقى  لهذا  الّرئيسية  اإلشكالية  وتعد 
الثّورة  ألحداث  التأريخ  في  أهميته  وإبراز  البصري،  السمعي  باألرشيف 
التّحريرية الجزائرية، وتبيان أبرز اإلشكاليات التي تعيق توظيف ذلك األرشيف 

في الكتابة التاريخية.
للثورة  البصري  السمعي  باألرشيف  التعريف  حول  الملتقى  محاور  وتتمحور 
األرشيف  تواجد  أماكن  والمضمون(،  الشكل  حيث  )من  الجزائرية  التحريرية 
الوطني،  األرشيف  مركز  والتلفزيون،  )اإلذاعة  بالجزائر  البصري  السمعي 
المكتبة الوطنية..( وخارج الجزائر، أحداث الثورة الجزائرية من خالل األرشيف 
السمعي البصري: هجومات الشمال القسنطيني، مؤتمر الصومام، المفاوضات، 
األرشيف السمعي البصري وسيلة إلبراز دور المنظمات الجماهيرية في الثورة 
)الطلبة، العّمال، التجار، المرأة الجزائرية، الهالل األحمر، الفرقة الفنية، فريق 
توثيق  في  البصري  السمعي  األرشيف  أهمية  القدم …(،  لكرة  التحرير  جبهة 
السمعي  األرشيف  لتوظيف  عملية  إشكاالت  وكذا  التحريرية،  الثورة  تاريخ 

البصري الجزائري.
وحول ضوابط المشاركة أن ترسل ملخصات المحاضرات في حوالي 200- 
300 كلمة مرفقا باستمارة المشاركة وبيان مختصر للسيرة العلمية إلى اإليمايل 
الموضح ضمن اآلجال المشار إليها، كما يشترط أن تكون المداخلة غير منشورة 
وال مقدمة من قبل، ويجب أن تكون المداخلة مطابقة للمعايير العلمية المعتمدة.

االنجليزية  أو  الفرنسية  أو  العربية  باللغة  فتكون  المداخلة  لغات  وبخصوص 
مع  إرفاقها بملخصين أحدهما عربي واآلخر أجنبي، على أن تتراوح صفحات 
كما  البحث،  آخر  في  آليا  التهميش  يكون  أن  على  و15   10 بين  ما  المداخلة 

يشترط أن تكون الّصور، البيانات والجداول واإلحصاءات واضحة ووظيفية.
كتاب  في  المقبولة  المداخالت  هذا على طبع  الملتقى  على  القائمون  وسيعكف 
الملخصات، على أن  جماعي سيصدر الحقا، وانتهت أمس أول آجال استالم 
يشرع اليوم 10 جانفي في إعالم المتدخلين بقبول ملخصاتهم ليشرع هؤالء في 

ارسال مداخالتهم قبل 3 فيفري المقبل.
حياة �سرتاح
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الّتظاهرة حتمل بني طياتها برناجًما ثرًيا 

من حيث العرو�ض الفنية والإبداعية

"م�شرح �شيدي بلعب��س يف �شي�فة تندوف" 
��شتذك�ر من تركو� ب�شمتهم

 يف �مل�شرح و�ل�شينم�
ورية ُمولوجي، مت ع�سية اأم�ض اأول على م�ستوى دار الثقافة برعايٍة من وزيرة الثقافة والفنون �سُ

 "عبد احلميد مهري" بولية تندوف، اإفتتاح تظاهرة "م�سرح �سيدي بلعبا�ض يف �سيافة تندوف"

 والتي �ستدوم اإىل غاية 13 جانفي اجلاري، وهذا بح�سور ال�سلطات الولئية، املدنية والع�سكرية

 وح�سور وازن للأ�سرة الإعلمية، الفنانني وامل�سرحيني واجلمهور املتعط�ض للفن الرابع. 

قراأت لك
�أوليفر غلوغ: يف دخول ع�َل �ألبري ك�مو

تقع تجربة ألبير كامو في منطقٍة قلِقة إذا ما أردنا النظر إليها من باب التصنيفات 
وقصصه  برواياته  "الغريب"  صاحب  ُعرف  بينما  إذ  الكتابية.  واألنواع 
ومسرّحياته، فإن كثيراً من النّقاد ينظرون إليه أيضاً بوصفه فيلسوفاً، وهو تعريٌف 

سبق لحائز "نوبل لألدب" )1957( أن رفض اقتران اسمه به أكثر من مّرة.
عن "مؤّسسة هنداوي"، صدرت حديثاً نسخة عربية، إلكترونية، من كتاب "ألبير 
مؤمن  وبترجمة  غلوغ،  أوليفر  األميركي  للباحث  جّداً"،  قصيرة  مقّدمة  كامو: 
محمد رمضان أحمد. وكان الكتاب قد صدر باإلنكليزية عام 2020، في سلسلة 
"مقّدمة قصيرة جّداً"، المعروفة، والتي تقوم عليها "منشورات جامعة أكسفورد.«

ينطلق المؤلّف، في تمهيده، من تنّوع األوجه في تجربة كامو، الذي كان "متناقضاً 
إلى أقصى حّد"، بحسبه؛ فهو فيلسوٌف رغم رفضه ذلك، لكنّه في الوقت نفسه 
واحد من أكثر األدباء الفرنسيين مقروئية حول العالَم؛ وهو أيضاً ُمراِسٌل حربّي 
وصاحب مواقف ضّد احتالل النازيين لفرنسا، لكنّه دافع في أكثر من مّرة عن 

احتالل فرنسا للجزائر.
التي  التناقضات،  الكتاب لوصف وتحليل هذه  أّول  في  يخّصص غلوغ فصلين 
ص  تفحُّ إلى  ينتقل  أن  قبل  والجزائر"(،  )"كامو  الكتاب  منتصف  في  إليها  يعود 
"فلسفة العبث" لدى كامو، الذي رفض التفسيرات التقليدية للعالَم، أي التفسيرات 
الغائية، فلسفيًة كانت أو دينية، وظّل حتى رحيله متمّسكاً بفهٍم للحياة بوصفها بال 
معنى، بحيث يصبح الوجود تقبُّاًل لهذا الالمعنى العبثّي ووعياً له. ويأخذ الكتاب 

على هذا أمثلًة في أعمال: "كاليغوال"، و"الغريب"، و"أسطورة سيزيف.«
ُمعاِصره،  عن  الحديَث  مباشر،  غير  بشكل  يعني،  كامو  عن  الحديث  أن  وبما 
صديقه ثم "عدّوه" جان بول سارتر، فإن الكتاب يتوّقف بُرهة عند هذه العالقة، 
التي  الُكتب  حول  نقدية  لمقاالت  بتباُدلهما  بدأت  والتي  بينهما،  الشقاقات  وعند 
كان يصدرها كلٌّ منهما، وهي مقاالٌت لم تكن تخلو من نقد الذع، خصوصاً من 
جانب سارتر نحو "فلسفة" كامو. ويذّكر المؤلّف أن سارتر كان شخصية معروفة 
ومعترفاً بها حينما صعد نجم كامو، وهو ما دفع األخير أكثر من مّرة إلى دفع 
"تهمة" الوجودية عنه، كي ال يُنَظر إليه بوصفه تلميذاً لصاحب "الكينونة والعدم".
الوكالت

املخرجون اجلزائريون مدعوون للم�ساركة

مهرج�ن "مزدة" لالأفالم �لق�شرية 
يفتح ب�ب �لتقدمي لدورته �خل�م�شة
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 بعد اإعالن ال�صني فتح احلدود للمرة الأوىل

 منذ ظهور فريو�س كورونا

اأ�سعار النفط ترتفع
ارتفعت أمس، أسعار النفط الخام في بداية التعامالت األسبوعية، 
التي  القيود  غالبية  ورفع  حدودها  فتح  الصين  بإعالن  مدفوعة 

فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
األجانب  المسافرين  أمام  الحدود  فتح  الصين  أعلنت  امس،  وأول 
للمرة األولى منذ ظهور فيروس كورونا، مما يسمح للقادمين من 
الصحي  الحجر  إلجراءات  الخضوع  دون  البالد  بدخول  الخارج 

ويسمح للصينيين بمغادرة البالد.
وفي التعامالت الصباحية، صعدت أسعار العقود اآلجلة لخام القياس 
 2.5 أو  بالمئة   3.3 بنسبة   ، مارس  تسليم  برنت  مزيج  العالمي 

دوالرا إلى 81.10 دوالرا للبرميل.
تكساس  غرب  األمريكي  للخام  اآلجلة  العقود  أسعار  كما صعدت 
الوسيط تسليم فيفري ، بنسبة 3.5 بالمئة أو 2.55 بالمئة إلى 76.4 

دوالرا للبرميل.
 10.5 يومي  بمتوسط  الخام،  للنفط  مستورد  أكبر  الصين،  وتعد 
ماليين برميل، وثاني أكبر مستهلك بعد الواليات المتحدة بمتوسط 

استهالك 13.5 مليون برميل

مع انطالق املرحلة النهائية

 لـ "التفاق الإطاري" 

 الأمم املتحدة 
 تدعو لإ�صراع التو�صل 

اإىل حل �صيا�صي نهائي بال�صودان
في  االنتقال  لمساعدة  المتكاملة  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  دعا 
التوصل  في  لإلسراع  أمس،  بيرتس،  فولكر  )يونيتامس(  السودان 
إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة إلنهاء األزمة في 

البالد.
وقال بيرتس في تصريحات لوكالة "األناضول": "الزمن مهم، وال 
بد من اإلسراع للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة 
السياسية،  العملية  من  النهائية  المرحلة  انطالق  وحول  ممكنة.« 

أوضح بيرتس: "أنا متفائل بالوصول إلى اتفاق سياسي نهائي.«
وانطلقت بالعاصمة الخرطوم، أول أمس، جلسة افتتاحية للمرحلة 
النهائية من العملية السياسية بين "العسكريين والمدنيين" الموقعين 

على االتفاق اإلطاري، إلخراج البالد من أزمتها.
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم "العملية السياسية النهائية" 
"اإلسراع  على ضرورة  مؤتمر صحفي،  في  يوسف،  عمر  خالد 
المدني  التحول  مسار  السترداد  نهائي  سياسي  اتفاق  إلى  للتوصل 

الديمقراطي.«
وفي 5 ديسمبر 2022، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع 
أطراف مدنية بقيادة قوى إعالن الحرية والتغيير )االئتالف الحاكم 
الديمقراطي  االتحادي  )الحزب  أخرى  سياسية  وقوى  السابق(، 
األصل، المؤتمر الشعبي(، ومنظمات مجتمع مدني، باإلضافة إلى 
حركات مسلحة تنضوي تحت لواء )الجبهة الثورية( لبدء مرحلة 

انتقالية تستمر لمدة عامين.
وحول السقف الزمني إلنهاء االتفاق السياسي النهائي، قال يوسف: 
"خالل أسابيع يمكن أن نصل إلى اتفاق بشأن المرحلة النهائية من 

العملية السياسية بأسرع ما تيسر.«

املنظمة العاملية لالأر�صاد اجلوية توؤكد: 

"�صتاء اأوروبا 2023 ..
 الأكرث حرارة يف التاريخ"

الدول  من  عددا  بأن  الجوية،  لألرصاد  العالمية  المنظمة  أفادت 
األوروبية، شهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، خالل 
فترة األعياد وفي بداية عام 2023، مقارنة بأحوال الطقس خالل 

نفس الفترة في الماضي.
ومع بداية عام 2023، شهدت أوروبا موجة شتوية تختلف عن ما 
التزلج بسبب  اعتادت عليه حيث فرضت اإلغالق على منتجعات 

نقص الثلوج.
جانفي  شهر  أيام  أكثر  سجلت،  التي  األوروبية  الدول  بين  ومن 
الحالي حرارة في التاريخ، كانت هولندا والدنمارك وبولندا والتشيك 

وبيالروسيا والتفيا وليتوانيا.
التزلج  منتجعات  من  متزايدا  عددا  أن  إلى  المنظمة  وأشارت 
لم  البحر،  ارتفاعا عن سطح  أقل  أماكن  في  تقع  التي  األوروبية، 
ظروف  ظل  في  للزوار  الكافي  الثلجي  الغطاء  توفير  من  تتمكن 

الطقس غير المعتادة.
الحرارة  درجات  فإن  الجوية،  لألرصاد  العالمية  المنظمة  ووفق 
خالل أول أيام العام الجديد ارتفعت إلى أكثر من 20 درجة مئوية 

في الكثير من الدول األوروبية.
وكذلك ُحطمت األرقام القياسية لدرجات الحرارة المحلية والوطنية 
القارة من جنوبي  أنحاء  في  ديسمبر وجانفي  في شهري  المسجلة 

إسبانيا إلى شرق وشمال أوروبا.
وقالت المنظمة، إن تواتر موجات البرد والصقيع غالبا ما سيقل، 
وسيستمر التراجع الشديد في الغطاء الثلجي والكتل الجليدية وفترة 

تساقط الثلوج في األماكن المرتفعة.

تغريدة  في  البرازيلي  الرئيس  وكتب 
له - حسبما نقلته وسائل إعالم أمس، 
األشخاص  على  التعرف  يجري   "
الممتلكات  تخريب  على  أقدموا  الذين 
 .. وسيحاسبون  برازيليا،  في  العامة 
وسنستأنف العمل في قصر بالنالتو.«

البرازيلية  األمن  قوات  واستعادت 
اقتحمها  التي  المباني  على  السيطرة 
من  أكثر  وأوقفت  المتظاهرين  مئات 
العدل  وزير  بحسب  شخص،  مئتي 

فالفيو دينو.
مؤسسات  اقتحام  عملية  وأثارت 
قبل  من  األحد  أمس  أول  الدولة 
السابق  البرازيلي  الرئيس  أنصار 

جاير بولسونارو, رفضا النتخاب لويس إيناسيو لوال دا سيلفا خلفا له, إدانة 
دولية واسعة, فيما اتخذت السلطات البرازيلية جملة من اإلجراءات على الفور 
بمباشرة التحقيق في الهجوم و إعفاء حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 
90 يوما بسبب ما أسمته "إخفاقات أمنية .«وأدان الرئيس البرازيلي, لوال دا 
سيلفا, اقتحام من وصفهم ب"مخربين فاشيين" لمقرات الكونغرس والمحكمة 
العليا و القصر الرئاسي, قائال : "سنجدهم كلهم وسيعاقبون جميعا", وشدد على 
أن "الديمقراطية تضمن حرية التعبير, لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات.«
مؤسسات  له  تعرضت  الذي  لالعتداء  الشديدة  إدانتها  الجزائر عن  وأعربت 
الدولة بالبرازيل, مؤكدة أنها ترفض كل األعمال التي من شأنها إثارة الفوضى 
وزعزعة االستقرار في هذا البلد.وإذ تعبر الجزائر -يقول بيان لوزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج- "عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر 
المؤسسات  جانب  إلى  وقوفها  تؤكد  فإنها  بسالم,  المحنة  هذه  تجاوز  على 
الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي الذي أسفر عن انتخاب لوال دا سيلفا 
األمين  أدان  السياق,  كبير.«وفي  دولي  بترحيب  حظي  والذي  للبالد  رئيسا 
العام لمنظمة الدول األمريكية, لويس ألماغرو, االعتداء على المؤسسات في 
على  مباشرا  "اعتداء  و  مرفوضا"  "عمال  يشكل  قال-  -كما  والذي  برازيليا 
الديمقراطية", و اعتبر أن "هذه األفعال ال تغتفر وهي فاشية بطبيعتها.«بدوره, 
قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن الفاشيين "قرروا القيام بانقالب" في 
البرازيل, مبديا دعمه لرئيس البرازيل الجديد لويس إيناسيو لوال دا سيلفا, كما 
أعرب عن أسفه كون اليمين السياسي في البالد "فشل في الحفاظ على تفاني 
منظمة الدول األمريكية إزاء الالعنف  .«كما أكد الرئيس المكسيكي, أندريس 
مانويل لوبيز أوبرادور, دعمه للرئيس البرازيلي المنتخب, واصفا في تغريدة 
وغير  ب"المستهجنة  البرازيل  في  االنقالب"  "محاولة  "تويتر",  موقع  على 
القوى  بدعم  يحظى  فهو  وحده,  ليس  "لوال  يقول:  أضاف  و  الديمقراطية", 
الرئيس  قال  جهته,  والعالم.«من  واألميركيتين,  والمكسيك,  لبالده  التقدمية 
األرجنتيني, ألبرتو فرنانديز إن دعمه ودعم الشعب األرجنتيني للوال "غير 

المحاولة  هذه  مواجهة  في  مشروط 
التشيلي,  االنقالبية", فيما أكد الرئيس 
إن  "تويتر",  عبر  بوريك,  غابرييل 
بدعمنا  تحظى  البرازيلية  "الحكومة 
الكامل في مواجهة هذا الهجوم الجبان 
داعيا  الديمقراطية",  على  والدنيء 
الدائم  للمجلس  إلى عقد جلسة خاصة 

لمنظمة الدول األمريكية.
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  وأدان 
أسماها  من  به  قامت  ما  مادورو 
التي  الجديدة"  الفاشية  ب"الجماعات 
لوال,  بالرئيس  اإلطاحة  إلى  تسعى 
بينما أبدى الرئيس الكوبي ميغيل دياز 
البرازيل, مدينا ما  كانيل تضامنه مع 
وصفها بأنها "أعمال مناهضة للديمقراطية, تهدف إلى إثارة الفوضى وعدم 
احترام اإلرادة الشعبية.«و أمام هذا الوضع, قال الرئيس األمريكي, جو بايدن, 
في "تغريدة" ان الهجوم هو "اعتداء على الديمقراطية وعلى التداول السلمي 
للسلطة في البرازيل", واصفا اياه ب"الشائن", و أعرب عن دعم بالده "الكامل" 
للبرازيل وتطلعها إلى مواصلة العمل مع الرئيس لوال و "عدم تقويض إرادة 
الشعب البرازيلي.«بدوره, أعرب رئيس المجلس األوروبي, شارل ميشال عن 
إدانته "المطلقة" القتحام مئات من أنصار بولسونارو مقار الكونغرس والقصر 
الرئاسي والمحكمة العليا, مؤكدا دعمه "الكامل" للرئيس لوال دا سيلفا الذي 
"انتخبه بشكل ديمقراطي ماليين البرازيليين بعد انتخابات نزيهة وحرة.«وأدان 
كذلك الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي, جوزيب 
العاصمة برازيليا.  الرئيسية في  الحكومية  المقرات  اقتحام عددا من  بوريل, 
وقال في تدوينه على "تويتر" إنه شعر ب"الذهول من أعمال العنف واالحتالل 

غير القانوني" لمقرات حكومية في العاصمة البرازيلية.
وحكومته  سيلفا  دا  للوال  الكامل  "الدعم   : األوروبي  المسؤول  وأضاف 
البرازيلية سوف تسود  العليا.. الديمقراطية  والكونغرس والمحكمة االتحادية 
المؤسسات  داخل  هو  السياسية  الخالفات  حل  مكان  والتطرف.  العنف  على 

الديمقراطية البرازيلية وليس من خالل العنف في الشوارع.«
كما دعت كندا و بعض الدول األوروبية إلى احترام المؤسسات الديمقراطية في 
البرازيل, مشددة على دعمها "الثابت" للرئيس البرازيلي المنتخب وتضامنها 
مع  يتوافق  وال  مقبول  "غير  الهجوم  اعتبرت  و  البرازيلية,  المؤسسات  مع 
أي شكل من أشكال المعارضة الديمقراطية.«وفي آسيا, عبر رئيس الوزراء 
الهندي, ناريندرا مودي, عن قلقه حيال أعمال الشغب التي شهدتها البرازيل, 
بقلق  "أشعر   : "تويتر"  على  مودي  وكتب  البلد.  هذا  لحكومة  دعمه  مؤكدا 
عميق حيال أنباء أعمال الشغب والتخريب ضد مؤسسات الدولة في البرازيل, 
يجب احترام التقاليد الديمقراطية من قبل الجميع, نقدم دعمنا الكامل للسلطات 

البرازيلية.«

الرسمي  الصمت  التطبيع,  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  استنكرت 
المغربي حيال جرائم االحتالل الصهيوني بالقدس, سواء تعلق األمر بوزارة 
الخارجية أو لجنة القدس, محملة المخزن مسؤولية ما يقع من انتهاكات وتقتيل 
لرجالهم  أراضيهم وأسر  لمنازلهم واستيالء على  للفلسطينيين وتهديم  يومي 

ونسائهم وأطفالهم ومس بمقدساتهم.
وفي بيان توج اجتماعا ناقش أبرز المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية, 
قالت الجبهة المغربية التي تضم اكثر من 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا 
مناهضا للتطبيع, "إن لجنة القدس تتحمل مسؤولية ما يقع من انتهاكات وتهويد 
للقدس وللمسجد األقصى وتدنيس لمقابر المسيحيين بها", و أدانت بشدة ما 

يقوم به كيان االحتالل العنصري من جرائم بحق الفلسطينيين.
قطعان  قبل  من  المبارك  األقصى  للمسجد  اليومية  االقتحامات  أدانت  كما 
المستوطنين, وعلى رأسهم وزير متطرف لما يسمى "األمن القومي", مؤكدة 
الهيكل  جماعات  لمطالب  يستجيب  منعرجا خطيرا  يشكل  االقتحام  "هذا  أن 
)المزعوم( المتطرفة بفرض األمر الواقع بتطبيق التقسيم الزماني والمكاني 

في أفق فرض السيطرة عليه وبناء الهيكل المزعوم".
الستضافة  القاطع  رفضها  عن  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  عبرت  كما 
بحلف  يتعلق  األمر  أن  مؤكدة  الثانية",  النقب  ب"قمة  يسمى  لما  المغرب 
الممانعة  القوى  وكل  الفلسطينية  المقاومة  ضد  موجه  وعسكري  سياسي 
كل  السياق  في  دعت  و  بالمنطقة,  والصهيونية  األمريكية  للهيمنة  الرافضة 
القوى المغربية المناصرة للشعب الفلسطيني أن تشهر بهذا الحلف الذي يشكل 

خطرا فعليا على السلم والسالم.
بالمقاومة  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  أشادت  صلة,  ذي  سياق  وفي 
الميدانية,  وحدتها  تعزيز  الى  اياها  داعية  الصهيوني,  لالحتالل  الفلسطينية 
كما أعلنت عن دعمها للحملة التي أطلقتها حركة مقاطعة الكيان الصهيوني 

من  المحتل  الكيان  مع  تتعامل  التي  والمحالت  المتاجر  بمقاطعة   )BDS(
غير  الصهيونية  المستعمرات  منتجات  جميع  بيع  لوقف  عليها  الضغط  اجل 
الشرعية في آالف المتاجر عبر العالم. وفي وقت يلتزم فيه المخزن الصمت 
المناهضة  الهيئات  نددت عشرات  بفلسطين,  الصهيوني  الكيان  حيال جرائم 
للتطبيع في المغرب, باقتحام وزير الكيان المحتل للمسجد األقصى المبارك, 
الخطوة  واصفة  االحتالل,  قوات  من  مشددة  حماية  تحت  الماضي,  الثالثاء 
ب"االستفزازية" و "الجبانة" و "الخطيرة", مطالبة كل القوى الحية والفاعلة 
بالمغرب إلى تكثيف الجهود لمناصرة الشعب الفلسطيني ومناهضة كافة أشكال 
التطبيع. كما أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, فضيحة صمت وزارة 
األقصى  للمسجد  متطرف  صهيوني  وزير  اقتحام  على  المغربية  الخارجية 
الخارجية  أصدرته  الذي  "الفضيحة"  البيان  إلى  تضاف  والتي  المبارك, 
المغربية عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة شهر أوت الماضي, والذي 

لم تقم فيه بإدانة جرائم االحتالل بفلسطين.
جدير بالذكر أنه في الوقت الذي لم تجرأ فيه الخارجية المغربية على إصدار 
مجرد بيان يدين اقتحام الوزير الصهيوني للمسجد األقصى, حاول المخزن 
دون أدنى خجل أن يدرج في مشروع بيان لمنظمة التعاون اإلسالمي حول 

فلسطين, فقرة تشيد بالجهود الوهمية لملكه بصفته رئيسا للجنة القدس.
غير أن البعثة الدائمة للجزائر لدى األمم المتحدة بنيويورك أجهضت وبالحجج 
المستحقة  بتقديم تحفظات حول هذه اإلشادات غير  المناورات,  الدامغة هذه 

التي يريد المغرب منحها لرئيس لجنة القدس.
البيان  بإلقاء  العربية  للمجموعة  الحالي  والرئيس  الفلسطيني  المندوب  ليقوم 
باسم المجموعة دون أي إشارة إلى الدور الوهمي لرئيس لجنة القدس, وهو 
البيان الذي حظي بإجماع عربي بما في ذلك ممثل المغرب, ما يعتبر قمة 

االهانة واإلذالل.

اإدانة دولية وا�صعة لقتحام موؤ�ص�صات البالد 

من قبل اأن�صار الرئي�س ال�صابق جاير بول�صونارو

الرئي�س الربازيلي يعلن ا�صتئناف العمل 
عقب ا�صتعادة ال�صيطرة على مقرات الدولة
اأعلن الرئي�س الربازيلى، لوي�س اإينا�صيو لول دا �صيلفا اأم�س، اأنه �صي�صتاأنف العمل يف مكاتبه بربازيليا عقب هجوم املئات من اأن�صار �صلفه 

اليمينى املتطرف جايري بول�صونارو على بع�س املوؤ�ص�صات احلكومية. 

 الوكالت

مناه�صو التطبيع باملغرب : 

املخزن يتحمل م�صوؤولية جرائم الحتالل ال�صهيوين بالقد�س



توا�سل انتهاكات االحتالل �سد الفل�سطينيني

 اإ�سابات واعتقاالت واإخطارات واعتداءات للم�ستوطنني
lاقتحام بن غفري للأق�سى تزيد من توتر االأو�ساع باملنطقة
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

االثنين،  أمس  فجر  االحتالل  قوات  شنت 
القدس ومناطق  اعتقاالت في مدينة  حملة 
متفرقة بالضفة المحتلة، طالت أحد الشبان 
برصاص  إصابته  بعد  وذلك  الفلسطينيين 
وأصيب  طوباس،  في  االحتالل  جنود 
عقابا  بلدة  في  االحتالل  برصاص  شابان 
إضافة  أحدهما،  واعتقل  طوباس،  شمال 
الخليل،  من  ميزر  أبو  حمزة  اعتقال  إلى 
شمال  جفنا  من  صباح  جمعة  ومصطفى 
رام هللا، واقتحمت آليات االحتالل بلدة أبو 
عدد  ونفذت  المحتلة،  القدس  شرق  ديس 
البلدة،  في  واالعتقاالت  المداهمات  من 
تزامناً مع اقتحام بلدة العيساوية، واعتقال 
ثالثة شبان.وُعرف من المعتقلين في مدينة 
القدس الشاب المقدسي أيهم حلبية من بلدة 
أبو ديس، إلى جانب اعتقال الشاب صديق 
أبو الشحم عقب اقتحام منزله في ضاحية 
شويكة شمال طولكرم، وفي نابلس، اعتقلت 
زيد  المحررين  األسيرين  االحتالل  قوات 
اقتحام  عقب  طبنجة،  ومهند  الخراز، 
بالمدينة.وتنفذ  العامود  خلة  في  منزلهما 
قوات االحتالل حمالت اعتقال شبه يومية 
في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، تطال 
األطفال والنساء والشيوخ، وسط مداهمات 

لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
مستوطنون  اقتحم  أخرى،  جهة  من 
المبارك،  األقصى  المسجد  متطرفون، 

من  مشددة  بحماية  المغاربة،  باب  من 
األوقاف  دائرة  وأفادت  االحتالل،  شرطة 
اإلسالمية في القدس المحتلة بأن عشرات 
األقصى،  المسجد  اقتحموا  المستوطنين 
باحاته،  في  استفزازية  جوالت  ونفذوا 
الشرقية  الجهة  في  تلمودية  طقوًسا  وأدوا 

منه، بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
التضييق على  وواصلت شرطة االحتالل 
لألقصى،  الفلسطينيين  المصلين  دخول 
ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت 
باإلضافة  الخارجية،  بواباته  عند  بعضها 
عن  منهم  العشرات  إبعاد  استمرار  إلى 

المسجد لفترات متفاوتة.
ويواصل المقدسيون الدعوات إلى ضرورة 
المسجد  في  اليومي  والرباط  الحشد 
األقصى، إلفشال كل مخططات االحتالل 
ويتعرض  المزعوم،  الهيكل"  و"جماعات 
والسبت،  الجمعة  عدا  يومًيّا،  األقصى 
لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن 
محاوالت االحتالل لتقسيمه زمانًيّا ومكانًيّا.

عملية اإطالق نار و15 عماًل مقاوًما 

يف ال�سفة بــ24 �ساعة

تواصاًل  المحتلة  الضفة  وشهدت  هذا 
وعشرين  األربع  خالل  المقاومة  لعمليات 
ساعة الماضية، وسجلت 16 عماًل مقاوماً 
جنود  استهدفت  نار  إطالق  عملية  منها 
المقاومة تفجير  االحتالل، وشملت أعمال 

عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى 
جانب التصدي لـ5 اعتداءات للمستوطنين 
ووقوع  للمستوطنين،  مركبتين  وتحطيم 
أنحاء  في  االحتالل  مع  مواجهة  نقاط   5

متفرقة بمناطق الضفة المحتلة.
العتداءات  الثائر  الشباب  وتصدى 
بمحافظة  عزون  بلدة  في  المستوطنين 
بالحجارة،  مركباتهم  ورشقوا  قلقيلة، 
حاجز  عند  االحتالل  جنود  واستهدفوا 
الجلمة العسكري بجنين بعبوة ناسفة، كما 
الحارقة  الزجاجات  الثائر  الشباب  ألقى 
عينابوس  في  االحتالل  قوات  صوب 
العتداءات  التصدي  إلى  إضافة  بنابلس، 
المستوطنين المتكررة بالمنطقة، كما رشق 

الشبان المستوطنين في بلدة حوسان ببيت 
العتداءاتهم،  وتصدوا  بالحجارة،  لحم 
مركبات  من  عدد  تحطيم  إلى  أدى  ما 

المستوطنين.
مستوطنة  صوب  النار  مقاومون  وأطلق 
"كرمي تسور" بالخليل، تزامناً مع اندالع 
االحتالل  قوات  مع  شديدة  مواجهات 
إلقاء  عمليات  تخللها  أمر،  بيت  بلدة  في 
الثائر  الشبان  ألقى  الخليل،  وفي  حجارة، 
زجاجات حارقة صوب مستوطنة "غوش 
عتصيون"، إلى جانب التصدي العتداءات 
الكعابنة،  وقرية  المنطقة  في  المستوطنين 
ما أدى إلى اندالع مواجهات تخللها إلقاء 

حجارة.

 اقتحام بن غفري لالأق�سى 

تزيد من توتر االأو�ساع باملنطقة

على صعيد آخر شهدت العالقة بين األردن 
وحكومة االحتالل توتراً حاداً خالل األيام 
األمن  وزير  اقتحام  أعقاب  في  الماضية 
القومي لالحتالل إيتمار بن غفير، الثالثاء 
الماضي، المسجد األقصى  الذي يقع تحت 
السفير  استُدعي  فقد  األردنية،  الوصاية 
الصهيوني في عّمان إيتان سوركيس وُسلّم 

مذكرة احتجاج على هذه الخطوة.
بين  العالقات  تِصل  أن  المتوقع  ومن 
األردن والكيان الصهيوني إلى الحضيض، 
استمرار  ظل  في  المقبلة،  الفترة  خالل 
عّمان  خوض  مقابل  االحتالل،  تصعيد 
تصعيد  لمواجهة  مكثفاً  دبلوماسياً  حراكاً 
حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. 
يحافظ  دولي  موقف  لبناء  يسعى  فاألردن 
والتأكيد  للقدس،  التاريخي  الوضع  على 
المقدسات،  على  الهاشمية  الوصاية  على 
يجريها وزير  التي  االتصاالت  من خالل 
في  نظرائه  مع  الصفدي  أيمن  الخارجية 
موّحدة.  مواقف  لتنسيق  العربية  الدول 
وزراء  مع  الصفدي  يتواصل  كذلك 
المنطقة والعالم؛  خارجية دول مؤثرة في 
وفرنسا  األميركية  المتحدة  كالواليات 
وإدانات  مواقف  على  للحصول  وتركيا، 

دولية لخطوات حكومة نتنياهو.

ي�سابق الزمن لفر�ض 

وقائع تهويدية  داخل 

باحاته، االأق�سى يف 2023:

م�ساٍع �سهيونية لزيادة
 االقتحامات وفر�ض التهويد

يسعى االحتالل الصهيوني إلى زيادة اقتحامات المستوطنين 
وقائع  لفرض  الزمن  ويسابق  المبارك،  األقصى  للمسجد 

تهويدية داخل باحاته خالل العام الجاري.
وقال الباحث المقدسي بسام أبو سنينة: إن االحتالل يريد 
يوميا وفي  األقصى  المسجد  اقتحام  إلى مرحلة  أن يصل 
كل وقت، وتطبيق سيناريو المسجد اإلبراهيمي، وذكر أبو 
لتهويد  كبير  مخطط  لديها  الصهيونية  "الحركة  أن  سنينة 
فقط«،  بالحكومات  األمر  يرتبط  وال  األقصى،  المسجد 
وتابع: "االحتالل أدرك في معركة سيف القدس أن الشعب 

الفلسطيني، لن يتهاون في الدفاع عن األقصى.«
من  الزمن  يسابق  "االحتالل  أن  على  سنينة  أبو  وشدد 
التطبيع  لحالة  استغالاًل  األقصى،  المسجد  تهويد  أجل 
والرباط  النفير  إلى  فلسطينيون  ناشطون  العربي«، ودعا 
الدائم والمتواصل في باحات المسجد األقصى، والتصدي 
الزماني  للتقسيم  الرامية  لمخططات االحتالل االستيطانية 

والمكاني للمسجد.
الحضور  من  حالة  يتطلب  واقع  أمام  أننا  النشطاء  وأكد 
الدائم والرباط المتواصل في األقصى، إلى جانب أهمية أن 
يكون هناك هبة شعبية متسعة ومتواصلة، تعيد لالحتالل 
هو  اإلسالمية  والمقدسات  باألقصى  المساس  بأن  الذاكرة 

خط أحمر.
من  بجملة   ،2023 العام  الهيكل”  “جماعات  وافتتحت 
محاولة  في  األقصى،  المسجد  تستهدف  التي  المطالب 
لتحقيق أطماعها، باعتبارها هدًفا إستراتيجيًّا تسعى إلنجازه 

في عهد وزير األمن القومي الجديد إيتمار بن غفير.
وفي  االقتحامات،  أمام  كاملة  األقصى  بوابات  فتح  ويعد 
وتمديد ساعات  والسبت،  األعياد  ذلك  في  بما  األيام،  كل 
تسهيل  إلى  إضافًة  المساء،  ساعات  حتى  االقتحامات 
إجراءات الفرز لليهود عند مدخل المسجد وتوسيع المدخل 
المطالبات  أبرز هذه  الضيق، ووضع جسر حجري، من 
التي قدمتها الجماعات المتطرفة.ومؤخراً قدمت ما تسمى 
االحتالل  لشرطة  رسمياً  طلباً  للمعبد”  “عائدون  بمنظمة 
للسماح لها بذبح “قربان عيد الفصح اليهودي” في أفريل 

القادم داخل المسجد األقصى المبارك.
ومنذ عام 2014 و”جماعات الهيكل” المتطرفة تعمل على 
اإلحياء العملي لطقوس “القربان” داخل المسجد األقصى، 
وتجري تدريبات عملية لتحقيق ذلك؛ العتقادها بأن إدخال 
للهيكل  معنويًّا  إحياًء  يعّد  األقصى  داخل  الفصح  “قرابين 

المزعوم.

يرون فيها وجود تهديد للنظام العام

بن غفري ياأمر �سرطة االحتلل 
باإزالة االأعلم الفل�سطينية

قال وزير االأمن الوطني ال�سهيوين اجلديد اإيتمار بن غفري، املنتمي اإىل اليمني املتطرف، اإنه اأ�سدر تعليماته لل�سرطة بنزع االأعالم 

الفل�سطينية من االأماكن العامة، وال يحظر القانون ال�سهيوين االأعالم الفل�سطينية، ولكن لل�سرطة واجلنود احلق يف اإزالتها يف احلاالت التي 

يرون فيها وجود تهديد للنظام العام.

ويبدو أن األمر الصادر عن بن غفير، 
الشرطة،  على  يشرف  وزير  وهو 
في  متطرفاً  قومياً  حزباً  ويرأس 

يمثل  الجديدة،  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
أعقاب  في  ذلك  ويأتي  متشدداً،  موقفاً 
يونس  كريم  األسير  سراح  إطالق 

الخميس  الفلسطينيين،  األسرى  عميد 
سجون  في  قضى  بعدما  الماضي، 
بالعلم  لّوح  حيث  عاماً،   40 االحتالل 

استقبال  استقباله  أثناء  الفلسطيني 
األبطال في قريته في شمالي فلسطين 
بن  وقال  عنه،  اإلفراج  بعد  المحتلة، 
بالعلم  التلويح  إن  بيان،  في  غفير، 

الفلسطيني كان عماًل يدعم اإلرهاب.
وأضاف: "ال يمكن لمخالفي القانون أن 
ويحرضوا  اإلرهابية  باألعالم  يلوحوا 
أمرت  لذلك  اإلرهاب،  على  ويشجعوا 
من  لإلرهاب  الداعمة  األعالم  بإزالة 
التحريض ضد  العامة ووقف  األماكن 

االحتالل".
منع  االحتالل  سلطات  وحاولت 
االحتفال بيونس بدءاً من لحظة إطالق 
الفجر  ساعات  اختارت  إذ  سراحه، 
األولى إلخراجه من السجن، ثم جرى 
رفعت  فيما  باصات،  محطة  إلى  نقله 
وعند  بلدته  في  الفلسطينية  األعالم 

استقباله رغم تهديدات االحتالل.
وكان الكابينت السياسي واألمني لدولة 
في  الماضي،  الخميس  أقر،  االحتالل 
الحكومة  تشكيل  بعد  له  اجتماع  أول 
السلطة  على  عقوبات  سلسلة  الجديدة، 
الفلسطينية، لتوجهها إلى األمم المتحدة 
الدولية  لطلب فتوى من محكمة العدل 

بشأن االحتالل للضفة الغربية.

قال رئيس االئتالف الحكومي الصهيوني اوفير كاتس، إنه سيقدم خالل أسبوعين 
الـ48،  أراضي  فلسطيني في  "الجنسية واإلقامة" من كل  قانون، لسحب  اقتراح 
يقوم بتنفيذ أي أنشطة او اعمال على خلفية قومية .وبحسب القانون العنصري، 
فإن كل فلسطيني من أراضي الـ48 يقوم بأي أنشطة او اعمال على خلفية قومية، 
جنسيته  عن  تنازل  وكأنه  سيعتبر  الفلسطينية،  السلطة  من  أمواال  تلقيه  يثبت  او 

وإقامته، وسيتم طرده إلى األراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته.وهاجم كاتس 
االحتفاالت التي أقيمت في عارة لمناسبة اإلفراج عن عميد األسرى، عضو اللجنة 
المركزية لحركة "فتح"  كريم يونس، وسيتجاوز تشريع هذا القانون اإلجراءات 
المتبعة في سن قوانين، وبحيث ال يخضع لفترة انتظار ينص عليها دستور الكنيست 

بين المصادقات على القراءات المطلوبة.

امعانا بالت�سييق عليهم:

اقرتاح قانون ل�سحب "اجلن�سية واالإقامة" من فل�سطينيي الـ48
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد حول �سورة امللك اأو تبارك 

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

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

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

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

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

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

عنها غرق”.]31[.
.. تابع

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

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

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

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

– دمشق الطبعة : الثانية ، 1418 هـ .
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هذه  العمليات  تفاصيل  وفي 
مديرية  عن  بيان صدر  أشار 
للجمارك  واالتصال  اإلعالم 
مواصلة  إطار  وفي  أنه  أمس 
المشتركة  الميدانية  للجهود 
للفرق  العملياتية  للمصالح 
بالتنسيق  المبذولة  الجمركية 
تمكن  األمنية،  األجهزة  مع 
المهام  المتعددة  الفرقة  أعوان 
مختار،  باجي  ببرج  للجمارك 
التابعة لمصالح مفتشية األقسام 
بإقليم  بأدرار،  للجمارك 
الجهوية  المديرية  اختصاص 
إثر  وعلى  ببشار،  للجمارك 
تنفيذها  تم  مشتركة  عملية 
الجيش  أفراد  مع  بالتنسيق 
حجز  من  الشعبي،  الوطني 
16000 لتر من المازوت، تم 

ضبطها على متن شاحنة.
الجهوية  الفرقة  أعوان  تمكن  ثانية،  عملية  وفي 
لمصالح  التابعة  التهريب  مكافحة  في  المتخصصة 
كشف  من  بتمنراست  للجمارك  الجهوية  المديرية 
للتهريب،  الموجهة  البضائع  لتخزين  مهيأ  مخبأ 
براميل  داخل  معبأ  البنزين  من  لتر   1120 وحجز 
العمليتان  أن  المصدر  وأكد  بالستيكية،  وصفائح 
الجمارك  أعوان  وجاهزية  التامة  اليقظة  تكرسان 
مكافحة  سبيل  في  التام  تجندهم  وكذا  الجزائرية، 

التهريب بشتى أشكاله.
 جمارك تندوف.. حجز كيف

 معالج مموه مبواد غذائية

وفي سياق تنسيق الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح 
العملياتية للفرق الجمركية مع األجهزة األمنية في 
العابرة  المنظمة  والجريمة  التهريب  مكافحة  إطار 
للحدود، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك 
بتندوف،  للجمارك  األقسام  لمصالح مفتشية  التابعة 
بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، 
في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي 

من  و600غ  كغ   14 حجز  من 
ضبطها  تم  المعالج،  الكيف 
بمواد  مموهة  مركبة،  متن  على 
ضمن  يصنف  ما  منها  غذائية 
تم  المدعمة،  االستهالكية  المواد 
تمثلت  الغش،  إلخفاء  استعمالها 
في - 312 كغ سكر؛- 458 لتر 
قارورة مشروبات   481 حليب؛- 
األحجام؛-  مختلف  من  غازية 
صغيرة  عصير  علبة   336

الحجم؛- 12 كرتون بسكويت.
وتندرج العملية في إطار ممارسة 
المهام الحمائية لمصالح الجمارك 
التام  أعوانها  وتجند  الجزائرية 
بكل  التهريب  مكافحة  سبيل  في 
وترويج  تهريب  السيما  أشكاله 
تهريب  مكافحة  المخدرات، 
االستهالك  المدعمة وذات  المواد 
في  المساهمة  وكذا  الواسع، 
الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطن 

من كل ما من شأنه المساس بصحته وسالمته.
..وحجز مهلو�سات يف اجللفة

المشتركة  الميدانية  الرقابة  برامج  تنفيذ  إطار  في 
المصالح  مع  بالتنسيق  العملياتية  الجمركية  للفرق 
المهام  المتعددة  الفرقة  أعوان  تمكن  األمنية، 
األقسام  مفتشية  لمصالح  التابعة  بقطارة  للجمارك 
المديرية  اختصاص  بإقليم  بالجلفة،  للجمارك 
الجهوية للجمارك باألغواط، في عملية مشتركة مع 
مصالح الدرك الوطني، وعلى إثر توقيف وتفتيش 
سيارة سياحية من حجز 6597 قرصا مهلوسا من 

نوع بريغابالين 300 ملغ.
المهام  ممارسة  إطار  في  المحققة  العملية  وتندرج 
سبيل  في  الجزائرية  الجمارك  بمصالح  المنوطة 
مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا 
في  منها  ومساهمة  المواطن  وسالمة  صحة  على 

إقرار النظام واألمن العامين.
حياة �سرتاح

تستهل Ooredoo والجمعية الجزائرية لمحو األمية 
" اقرأ " سنة 2023 تحت شعار العلم والمواطنة، 
وذلك في إطار تجسيد شراكتهما االستراتيجية، وفي 
اقرأ   " وجمعية   Ooredoo افتتح كل من السياق 
وتكوين  األمية  لمحو  الجديد  المركز  أول  أمس   "
تزامنا  بشار، وذلك  بمدينة  المرأة )عفيف(  وإدماج 
مع إحياء اليوم العربي لمحو األمية و تعليم الكبار 
المصادف لـ 08 جانفي من كل سنة. وأوضح بيان 
ل"أوريدو" أمس اإلثنين أنه قد تم التدشين الرسمي 
للمركز من قبل والي والية بشار محمد السعيد بن 
"اقرأ"  جمعية  رئيس  خلّيد،  حسين  بحضور  قامو، 
ورمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لدى
بالُمستلزمات  مجهز  مركز  وهو   ،  Ooredoo
البيداغوجية والتعليمية الضرورية، من أثاث مكتبي 
والنسج،  خياطة  وماكينات  اآللي،  اإلعالم  وأجهزة 
المهارات  منح  إلى  ببشار  "عفيف"  مركز  ويهدف 
أجل  من  المنطقة  ونساء  لفتيات  المهنية  والخبرة 
والمساهمة  المجتمع،  داخل  فّعالة  مشاركة  ضمان 
االجتماعية  التنمية  إلى  الرامية  الجهود  في  بذلك 
واالقتصادية على الصعيد المحلي. وبهذه المناسبة، 
بسام  الجزائر،   Ooredoo لـ العام  المدير  صرح 
سنة   Ooredoo تستهل  إبراهيم:"  آل  يوسف 
2023 تحت شعار المواطنة والمسؤولية المجتمعية 
في  والبيداغوجي  االجتماعي  المشروع  هذا  بدعم 

عاصمة الساورة بشار. يسعدنا أن نرى استراتيجيتنا 
مركز  في  تتبلور  للمؤسسة  المجتمعية  للمسؤولية 
المنطقة  ونساء  فتيات  احتياجات  يلبي  الذي  عفيف 
أحيي  والتمكين.  األمية  ومحو  التعلم  يخص  فيما 
المستمرة والمتواصلة إلطارات ومتطوعي  الجهود 
به  يقومون  الذي  النبيل  العمل  على  اقرأ،  جمعية 
الجزائر.«  أنحاء  جميع  في  األمية  لمكافحة  يومياً 
اقرأ":   " قال حسين خلّيد، رئيس جمعية  من جهته 
"نحن جد سعداء بتوسيع شبكتنا لمراكز عفيف في 
بمدينة  الجديدة  المنشأة  هذه  بتدشين  الكبير  الجنوب 
الُمقدمة  والتعلّم  األمية  محو  برامج  بفضل  بشار. 
من خالل  الضروريان  والسند  الدعم  بتوفير  نطمح 
ومهني  اجتماعي  إدماج  لضمان  والتحكم،  المعرفة 
أشكر سلطات والية  أن  أود  المنطقة.  لنساء  أفضل 
وشريكنا  الوالي،  السيما  الثمين  دعمها  على  بشار 
الدائم Ooredoo على الوفاء بالتزاماته المجتمعية 
السادس.«  عفيف  مشروع  تجسيد  في  بالمساهمة 
وعلى هامش االحتفال باليوم العربي لمكافحة األمية 
من   Ooredoo مؤسسة  تكريم  تم  الكبار،  وتعليم 
في  المواطن  التزامها  نظير  "اقرأ"  جمعية  طرف 
وجوائز  شهادات  ُوزعت  كما  األمية.  مكافحة 
بهذه  األمية  محو  أقسام  في  لمتمدرسات  تشجيعية 

الوالية الواقعة في الجنوب الغربي للبالد.
حياة �سرتاح
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بعد حتقيقها املرتبة الثانية 

عامليا يف م�سابقة بال�سني

الرئي�س تبون  يهنئ ال�شركة 
�لنا�شئة "فارم �أي"

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس االثنين، 
تحقيقها  بعد   Farm AI »فارم أي" الناشئة  الشركة 
في  مشارك  ألف   12 بين  من  عالميا  الثانية  المرتبة 
حسابه  في  الجمهورية  رئيس  بالصين.وكتب  مسابقة 
الناشئة  الشركة  شباب  "إلى  تويتر:  على  الرسمي 
من  عالميا،  الثانية  المرتبة  لكم  أبارك   ،AI  Farm
بين 12 ألف مشارك، في مسابقة بالصين. فخور بكم، 
وهذه هي الجزائر الجديدة التي نطمح إليها وسيحققها 

الشباب أمثالكم، حفظكم هللا ووفقكم في مساركم".
وفاز فريق جزائري، بجائزة دولية بابتكار حول الذكاء 
مسابقة  في  مشاركته  بعد  الزراعة،  في  االصطناعي 
العام"،  الصالح  "التكنولوجيا من أجل  شركة هواوي 
)فارم  الجزائري  الفريق  أن  للشركة  بيان  وأوضح 
اي(, الذي قدم حال للتعامل مع المشاكل التي تواجهها 
والذكاء  طيار  بدون  طائرات  باستخدام  المزارع 
االصطناعي, حصل على المركز الثاني على مستوى 
العالم, حيث تميز من بين 11 شركة ناشئة في العالم, 

وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية.
 15 قدره  بشيك  فاز  الجزائري  الفريق  أن  وأضاف 
ألف دوالر, إلى جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور 
بحصوله على أكثر من 10 آالف صوت، ولفت البيان 
إلى أنه من المتوقع أن يتنافس فريق )فارم اي( شهر 
فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 
دوالر, حيث يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على 
عصر التمكين الزراعي من خالل الذكاء االصطناعي 
من  خالية  مزرعة  تجسيد  نحو  خطوة  باعتبارها 
عن  للكشف  مبكرا  نظاما  اي  فارم  األمراض.ويعد 
الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول 
الخسارة  مشكلة  لتفادي  طيار,  بدون  بطائرات  القمح 

الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ.
حياة �سرتاح

بومردا�س:

قطار يده�س 
�شخ�شا يف �لثنية

اإلثنين  صبيحة  المسافرين  لنقل  قطار  دهس 
شخصا ببلدية الثنية في والية بومرداس، وأوردت 
مصالح الحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافاتها 
تدخلت صباح أمس على الساعة السابعة وأربعين 
لنقل  دقيقة )07:40( من أجل حادث دهس قطار 
المسافرين يربط خط الثنية-الجزائر شخصا بأوالد 
بومرداس،  بوالية  الثنية  بلدية  في   pk52 صالح 

حيث لفظ أنفاسه األخيرة في عين المكان.
حياة �سرتاح

اأ�سفر عنه وفاة �سخ�سني

 02 وجرح 96 اآخرين

 �إح�شاء 84 حادث
  مرور ج�شماين 

خالل نهاية �لأ�شبوع
84 حادث مرور  الوطني،  األمن  سجلت مصالح 
يومي  الحضرية،  المناطق  جسماني على مستوى 
أسفر  األسبوع(،  )نهاية   2023 جانفي  و07   06

عنه وفاة شخصين 02 وجرح 96 آخرين.
المصالح  بها  قامت  التي  المعطيات  وأظهرت 
المختصة لألمن الوطني حسب ما كشف عنه بيان 
يعود  الحوادث  هذه  وقوع  سبب  أن  أمس  صدر 

بالدرجة األولى إلى العنصر البشري.
لألمن  العامة  المديرية  جدتت  اإلطار،  هذا  وفي 
إلى  العام  الطريق  لمستعملي  دعوتها  الوطني 
والحذر  الحيطة  وتوخي  المرور،  قانون  احترام 

أثناء السياقة.
حياة �سرتاح

حدد مركزها بـ 4 كم �سمال 

�سرق عني الرومانة

هزة �أر�شية ب�شدة 
3 درجات على �شلم 

ري�شرت بولية �لبليدة
سلم  على  درجات   3 بقوة  أرضية  هزة  سجلت 

ريشتر أمس االثنين بوالية البليدة.
وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية 
الهزة األرضية وقعت  بأن  بيان  والجيوفيزياء في 
المحلي(  دقائق)التوقيت   07 05ساو  الساعة  على 
عين  شرق  شمال  كم   4 ب  مركزها  حدد  وقد 

الرومانة  بوالية البليدة.
حياة �سرتاح

عن عمر ناهز 87 عاما

وفاة �ملجاهد بوفلغة عمار 
انتقل إلى رحمة هللا المجاهد بوفلغة عمار عن عمر 
ناهز الـ 87 عاما، حسب ما علم أمس االثنين لدى 

وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
 1936 مواليد  من  هو  الذي  الفقيد،  التحق  قد  و 
الوطني  التحرير  جيش  بصفوف  جيجل,  بوالية 
نشاطه  باشر  حيث  التاريخية,  الثانية  بالوالية 
والمشاتي  القرى  في  والتحسيس  بالتوعية  الثوري 
واألسلحة  والمؤونة  االشتراكات  وجمع  المجاورة 

والذخيرة الحربية.
كل  واألخبار عن  المعلومات  في جمع  ساهم  كما 
التطورات عن الوضع العام في المنطقة واالتصال 
ويقوي  يدعمهم  ما  بكل  وتزويدهم  بالمجاهدين 
صفوفهم ليخوض بعدها عديد المعارك التي أصيب 

في اثنين منهما سنتي 1958 و 1960.
و أمام هذا المصاب الجلل, تقدم وزير المجاهدين 
وذوي الحقوق, العيد ربيقة، إلى أسرة الفقيد ورفاقه 
المواساة،  وأخلص  التعازي  بأصدق  الجهاد  في 
الفقيد  روح  يتغمد  أن  قدرته  جلت  المولى  سائال 

بواسع الرحمة والرضوان.
حياة �سرتاح

كانت ت�ستغل �سيارة اأجرة لنقلها 

بني اأحياء املدينة

ع�شرينية تقود
 �شبكة �إجر�مية 

لرتويج �ملخدر�ت باملدية
الحضري  باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  تمكنت 
حد  وضع  من  متفرقتين،  عمليتين  في  بالمدية  الثالث 
المؤثرات  ترويج  في  مختصة  اجرامية  شبكة  لنشاط 
تستغل  كانت  عشرينية،  فتاة  أفرادها  بين  من  العقلية 
لترويج  المدية  مدينة  أحياء  وسط  للتنقل  أجرة  سيارة 
السموم.فيما تم في عملية ثانية حسب ما كشف عنه بيان 
وهي  اإلثنين  أمس  المصالح  ذات  عن  صدر  إعالمي 
العملية التي جاءت في اطار مكافحة الجريمة بمختلف 
للمخدرات    الترويج  و  االتجار  جرائم  السيما  أشكالها 
طرف  من  لمعلومات  واستغالال  العقلية  المؤثرات  و 
عن  المصلحة،  لنفس  القضائية  الضبطية  عناصر 
المؤثرات  بترويج  يقومان  فيها  تواجد شخصين مشتبه 
العقلية بأحد احياء مدينة المدية، وبناء على المواصفات 
خطة  ليتم وضع  عليهما،  التعرف  تم  بشأنهما  المقدمة 
تلبس  حالة  في  توقيفهما  تم  اين  بهما،  لإلطاحة  أمنية 
وأسفرت  المدني،  بالزي  الشرطة  عناصر  طرف  من 
و  العقلية،  المؤثرات  من  كمية  حجز  عن  العمليتين 
الى  باالضافة  المخدرات،  تقطيع  في  تستعمل  ادوات 

مبالغ مالية من عائدات االتجار في السموم.
وكيل  أمام  المتورطين  تقديم  تم  فقد  المصدر  وحسب 
بإيداعهم  أمر  الذي  المدية  محكمة  لدى  الجمهورية 
مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالمدية عن قضية حيازة 

المؤثرات العقلية لغرض العرض والبيع.
حياة �سرتاح

اإثر عمليات نوعية بـ 4 وليات

�جلمارك ت�شرتجع مو�د غذ�ئية، بنزين 
و�شفائح بال�شتيكية موجهة للتهريب

جنح عنا�سر وحدات اجلمارك مرفقني باأفراد من وحدات اجلي�س الوطني ال�سعبي يف كبح 

عمليات تهريب ملواد مدعمة غذائية واأخرى برتولية خمتلفة، مكنت من توقيف متورطني يف 

هذه العمليات التي متت بـ 4 وليات.

�أوريدو تفتتح مركز� ملحو �لأمية 
و�لتكوين و�لإدماج يف ولية ب�شار 
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