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رئي�س الجمهورية يوقع على قانون المالية ل�سنة 2023
وزير الداخلية ي�ستقبل

 �سفير دولة قطر ب�لجزائر

توقيع اتفاقية بتمويل 
قطري لإنجاز م�سلحة 
الأمومة والطفولــــة

فيم� ين�سط 430 األف حرفي في مختلف الأن�سطة ال�سن�عية

مليون و140 األف من�سب �سغل يوفره قطاع ال�سناعات التقليدية
04

"قرارات اجتم�عية" اتخذه� الرئي�س تبون خالل اجتم�ع مجل�س الوزراء  

 هكذا �ستكـــون الزيــــادات يف اأجـــــور 
الموظفين ومنح التقاعد بداية من 2023
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ترأس، أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، 
يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة 

العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع 
األجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة 

الصيدالنية وآفاقهما، باإلضافة إلى قطاعات الطاقة، 
التكوين والتعليم المهنيين، الصيد البحري والمنتجات 

الصيدية.

رفع اجور املوظفني بن�سبة 47 باملائة يف اآفاق 

2024
وفي حديثه عن ملف رفع األجور، أعلن رئيس 

الجمهورية عن زيادة الرواتب، على مدى السنتين 
2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 
دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل 

الزيادات التي تُقر خالل السنوات الثالثة 2022، 
2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

زيادات ت�سل اإىل 5 اآالف دينار على منح التقاعد

وبالنسبة للمتقاعدين، امر رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، برفع الحد األدنى لمنح التقاعد في 

الجزائر إلى )15000 دج( خمسة عشر ألف دينار 
لمن كان يتقاضى أقل من )10000 دج( عشرة آالف 
دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى )15000 
دج( خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد األدنى 
لألجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف 

إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.

15 األف دينار قيمة منحة البطالة بداية من 
2023

من جهة أخرى، امر الرئيس تبون برفع منحة البطالة 
من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل 

الرسوم باإلضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية 
الصحية للبّطالين خالل فترة استفادتهم من المنحة.

اإقرار مزيد من الت�سهيالت خللق موؤ�س�سات 

اقت�سادية

أمر الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيالت 
لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، 

تدفع بالجزائر نحو االقتصاد الذكّي، بهدف امتصاص 
البطالة وسط الشباب، شريطة أاّل يزيد المسار الزمني 
إلنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى اإلدارة شهًرا 

واحدا.
وفي نفس السياق، شّدد رئيس الجمهورية على 

ضرورة مواءمة شبكة األجور، مع القدرة الشرائية 
أوال، ثّم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، 

وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة اإلنتاج، 
كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.

امل�سكل االأ�سا�سي يف قطاع ال�سحة يكمن يف 

الت�سيري

وفيما يتعلق بوضع القطاع الصحي، أشاد الرئيس 
بمجهودات األطباء وعمال الصحة على ما بذلوه، 
طوال السنوات الماضية خالل األزمات الصحية 

التي مّرت بها البالد، موضحا أن الوضع العام، الذي 
عاشته البالد انعكس سلبا على قطاع الصحة، لكن 

وضعه الداعي لمراجعة جذرية، ال تعني بالضرورة 
إعادة بنائه من الصفر، كما أكد رئيس الجمهورية أن 
المشكل األساسي في قطاع الصحة ال يتعلق بالهيكلة، 
وإنما بالتسيير، وأن اإلصالح ينبغي أن يستمر طوال 

السنة، وليس خالل فترة محددة.
وفي هذا الشأن، شدد الرئيس على ضرورة تحفيز 

األطباء وشبه الطبيين من خالل خلق األجواء المهنية 
واالجتماعية الُمثلى، ليمارسوا مهامهم في ارتياح 

نفسي تام، يساعد على أداٍء أفضَل للواجب المهني، 
كما أمر بضرورة إعادة تأهيل مهني لألعوان شبه 

الطبيين، من خالل دورات تكوينية، بهدف إدماجهم، 
ضمن آلية الترقيات اإلدارية والمهنية، وإعادة 
النظر في القوانين األساسية لكل الفئات المهنية 

المشّكلة لقطاع الصحة، مع ترقية وعصرنة الرعاية 
االستشفائية والخدمات الصحية، وفق نوعية موحدة 

واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات، يسمح 
بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات 

عالج المريض، وتخفيفا للضغط على األطباء، مشددا 
على ضرورة الفصل بين التسيير اإلداري والطبي 
والتوجه، نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب 

عالج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات 
وطنيا، وتدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص 

بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة، إلجراء 
العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحاالت 

الَمرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة.

اإنتاج لقاح االأطفال واالأن�سولني باجلزائر بدءا 

من 2023

وفي سياق ذي صلة، نوه رئيس الجمهورية فيما 
يخص الصناعة الصيدالنية بالمجهودات التي تُبذل 
حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع االستراتيجي، 

مؤكدا أن توفير األدوية للمواطنين مهمة سامية، داعيا 
إلى إعادة االعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية 

جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما 
تقهقرت إلى 5 بالمائة، وهي التي كانت تحوز على 

حصة سوقية تقدر بـ 47 بالمائة، ليعلن عن االنطالق 
في إنتاج لقاح األطفال واألنسولين بالجزائر بدءا من 

2023، مع ضرورة مكافحة تهريب األدوية بكل 
أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.

رئي�س اجلمهورية ياأمر بزيادة اإنتاج الغاز

وواصل الرئيس بشأن ورقة الطريق لتطوير 
الهيدروجين بالجزائر، حيث ثّمن إستراتيجية خلق 

مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم 
يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، لكنه شّدد بالمقابل 
على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع 
هذه اإلستراتيجية، كما وّجه القطاعات المعنية بهذه 

االستراتيجية، باالعتماد على محطات تحلية مياه 
البحر لتطوير الهيدروجين، فيما وّجه وزير الطاقة 

والمناجم، بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز 
بغرض المحافظة على معدل االستهالك الوطني من 

جهة،وتقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا اللتزامات 
الجزائر مع شركائها األجانب.

  من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمشروع قانون 
القرض والنقد المصرفي، ومشروع قانون قواعد 

المحاسبة العمومية والتسيير المالي، فقد حظيا 
بموافقة مجلس الوزراء بعد أن بارك الرئيس فتح 
بنك اإلسكان وفتح فروع بنكية بالخارج، في كل 

من فرنسا موريتانيا السينغال والنيجر، كما أوضح 
رئيس الجمهورية القيمة القانونية لمشروعي القانون 
والتي تأتي امتدادا لإلصالحات التي عرفتها عموما 

المنظومتين المالية واالقتصادية طيلة السنوات الثالث 
األخيرة، ليثمن بشأن حصيلة األنشطة والمحاور 

االستراتيجية لقطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين 
في آفاق 2030، المستوى الذي وصلت إليه سياسة 

التكوين والتعليم المهنيين، إذ َتُعدُّ الجزائر 1300 
معهد ومركز تكوين عبر التراب الوطني، في عديد 
التخصصات مما يجعلها نموذجا حقيقيا، خاصة وأن 
نوعية التكوين أصبحت مرتبطة بالنشاط االقتصادي 

بمختلف تخصصاته.
وبشأن ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات 

الصيدية، ثمن الرئيس المجهودات المبذولة من قبل 
الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم 

اإلمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية 
تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة، كما دعا إلى 
مواصلة هذا النهجوأال يكون هذا النشاط ظرفيا، 
وشجع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدالت 

االنتاج، موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من 
أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في 

الموانئ.

�سهدت �سنة 2022 انت�سارات متتالية على 

ال�سعيدين الدبلوما�سي والق�سائي للق�سية 

ال�سحراوية, رغم �سعي املغرب انكار حقيقة �سعب 

ينا�سل من اأجل حقه امل�سروع يف تقرير امل�سري 

وب�سط �سيادته على جميع ربوع اجلمهورية 

ال�سحراوية.

ع.ط

واتحدت كلمة أبناء الشعب الصحراوي في التصدي 
لالحتالل المغربي ومؤامرته لتكريس مطامعه التوسعية 

وفرض األمر الواقع في الصحراء الغربية, كما التفوا 
حول ممثلهم الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, 
في مسيرة ظفروا في اطارها بالكثير من المكاسب 

النضالية.
ويمضي الشعب الصحراوي متجندا وراء جبهة 

البوليساريو في نضاله التحرري, في ظل واقع يتميز 
باستمرار الكفاح المسلح الذي فرض عليه نهاية عام 
2020 بعد نسف المغرب التفاق وقف إطالق النار 

بالمنطقة العازلة بالكركرات, وبتشبثه بممارسة حقه في 
تقرير المصير على أساس اللوائح األممية و الشرعية 

الدولية.
وما يزيد هذا الشعب عزيمة و اصرارا تلك المكاسب 

الدبلوماسية والقضائية التي حققتها الجمهورية 
العربية الصحراوية, وفي مقدمتها االعتراف الدولي 

المتزايد بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, 

وحضورها في العديد من المحافل القارية والدولية 
الهامة.

وقد ساهمت عدالة القضية الصحراوية في حشد التأييد 
والدعم الدولي, على غرار قرار جنوب السودان شهر 

سبتمبر الماضي استئناف عالقاته الدبلوماسية مع 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتجديد 

كينيا مؤخرا تمسكها بالعالقات الدبلوماسية "المتميزة" 
مع الصحراء الغربية وبحق الشعب الصحراوي في 

تقرير المصير.
كما شكل تعيين كل من أنغوال وبوتسوانا بداية العام 

الجاري ألول سفير لهما لدى الجمهورية الصحراوية, 
رفضا صريحا ومباشرا لجميع محاوالت نظام االحتالل 

المغربي فرض سياسات األمر الواقع بالصحراء 
الغربية ولضغوطاته. من جهة أخرى, جددت العديد 
من الدول, أمام لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية 
بإنهاء اإلستعمار, موقفها التاريخي من النزاع في 

الصحراء الغربية ودعوتها بضرورة تسريع عملية 
إنهاء االستعمار في آخر مستعمرة بالقارة, تحت إشراف 
األمم المتحدة, مما شكل ضربة قوية للدعاية والتضليل 

المغربي.
كما تلقت مزاعم االحتالل المغربي ضربة موجعة 

حينما رفض الكونغرس األمريكي االعتراف 
ب"السيادة" المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, 

و ادرج المساعدات المقدمة للصحراء الغربية بشكل 
منفصل عن تلك المتعلقة بالمغرب.

فعلى عكس السنوات األخيرة, لم يدرج الكونغرس 
الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بالمغرب في قانون 

المالية لسنة 2022 الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن, 
وهو ما يفسر رفض المؤسسة الدستورية األولى في 

الواليات المتحدة األمريكية الصريح للمحاوالت الهادفة 
الى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.

وتعرضت الدبلوماسية المغربية, التي لم تهدأ عن 
وضع العراقيل وتقديم الرشاوي لعرقلة الدعم المتزايد 
لصالح القضية الصحراوية, لصفعة أخرى عبر تنامي 

االعتراف الدولي بالقضية الصحراوية بأمريكا الالتينية, 
التي أبدت دولها دعمها لحق الشعب الصحراوي 

في تقرير المصير و أكدت التزامها بمساندة الجهود 
المبذولة للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في 
الصحراء الغربية, على غرار بيرو و كولومبيا.

هزيمة اخرى مني بها المغرب, اثر اخفاقه في مراهناته 
لتحييد مشاركة الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, في 

اشغال القمة المشتركة بين االتحاد االفريقي واالتحاد 
االوروبي شهر فبراير الماضي بالعاصمة البلجيكية 

بروكسل وكذا في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا 
"تيكاد 8" المنعقدة بتونس في أغسطس الفارط.

وتأتي هذه االنتصارات لتنضاف لقائمة المكتسبات 
الدبلوماسية الصحراوية التي حققتها جبهة البوليساريو 

على المستوى األممي, خاصة ترسيخ قضية النزاع في 
الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار, 

وعلى المستوى األوروبي, ال سيما في خضم المعركة 

القانونية لحماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب.
هذا, باإلضافة الى قرار المحكمة اإلفريقية لحقوق 
اإلنسان والشعوب الصادر شهر سبتمبر الماضي 

والذي تضمن دعوة لجميع الدول األطراف في الميثاق 
االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكول 

الخاص بهذا الميثاق وكذا جميع الدول األعضاء في 
االتحاد االفريقي, ألن تتحمل المسؤولية بموجب القانون 
الدولي إليجاد حل دائم لالحتالل وضمان التمتع بالحق 
في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي 
شيء من شأنه االعتراف بأن هذا االحتالل "شرعي" 

أو االعتراض على التمتع بهذا الحق.
وعلى الصعيد القضائي دائما, جاء القرار الصادر عن 

مجلس الدولة الفرنسي, على ضوء اإلجراءات التي 
باشرها اتحاد الفالحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات 

الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا, 
ليضيف انتصارا آخر للدبلوماسية الصحراوية, اذ 

سيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل األوروبية 
لعامي 2016 و 2018 الذي صنف الصحراء الغربية 

والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين و أكد أن اإلتحاد 
األوروبي ال يمكنه اعتماد "سلطة" المغرب المزعومة 

في اإلقليم, بالنظر إلى افتقاره إلى السيادة. واختتمت 
سنة 2022 بتأكيد المشاركين في الندوة الـ 46 للتنسيقية 

األوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي )اكوكو(, 
التي جرت بالعاصمة األلمانية برلين, دعمهم لحق 

تقرير المصير الستقالل الصحراء الغربية.

اإميان. �س

"قرارات اجتماعية" اتخذها الرئي�س تبون خالل اجتماع جمل�س الوزراء  

هكذا �ستكون الزيادات يف اأجور املوظفني ومنح التقاعد بداية من 2023
اأ�سدى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, خالل تروؤ�سه اأم�س اجتماعا ملجل�س الوزراء, جملة من االأوامر ت�سب جلها يف خانة حماية الطبقة املتو�سطة من املواطنني, واحلفاظ 

على الطابع االجتماعي للدولة اجلزائرية, حيث اأعلن عن حجم الزيادات يف االأجور التي �سي�ستفيد منها املوظفون بداية من 2023, والتي �سيرتاوح م�ستواها �سنويا مابني 

4500 دينار اإىل 8500 دينار ح�سب الرتب, كما اأعلن عن رفع احلد االأدنى ملنح التقاعد يف اجلزائر, مع زيادة قيمة منحة البطالة لت�سل اإىل 15 األف دينار �سهريا.

رغم �سعي املغرب انكار حقيقة ال�سعب ال�سحراوي من اأجل حقه امل�سروع يف تقرير امل�سري

ال�سحراء الغربية.. 2022, �سنة االجنازات واالنت�سارات الدبلوما�سية والق�سائية



كشف بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس تبون وقع على قانون 
المالية لسنة 2023، بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه مؤخرا، وتمت 
مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من رئيس مجلس 

األمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، 
الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني 

الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، 
عبد العزيز خلف، إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي، ويعزز النص 

القانوني امكانية إعطاء ديناميكية جديدة لالقتصاد الوطني من خاللمحافته 
على التوازنات المالية للدولة، كما من شأنه أن يعزز جهود ادلولة في 
مجال السياسة االجتماعية عبر الحفاظ على الطابع االجتماعي لدلولة 

الجزائرية.
وسجلت بالدنا خالل السنتين األخيرتين ارتفاعا محسوسا في النمو 

االقتصادي مرده التحسن الملموس في أداء مختلف القطاعات االقتصادية، 
ويتميز قانون المالية للسنة المقبلة عن سابقيه من حيث أنه يتضمن ميزانية 

مالية وصفت بأنها األضخم منذ االستقالل، حيث تصل نفقاتها إلى 13 
ألف و786 مليار دينار، موّزعة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز، 

فيما تم إعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل 
النفط مقدر بـ 60 دوالرا ما بين 2023 و2025، ومعدل نمو اقتصادي بـ 

4.10 بالمائة سنة 2023، ثم 4.4 بالمائة في 2024 فـ 4.6 خالل سنة 
.2025

من جهة أخرى، أخذ الطابع االجتماعي للدولة الجزائرية، حيزا هاما من 
قانون المالية لسنة 2023، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ودعم 

الطبقة العمالية من خالل تعديل الدرجة االستداللية للرواتب ورفع أجور 
الموظفين وقيمة منحة البطالة ومنحة التقاعد إلى جانب التكفل بدمج 

المستفيدين من جهاز المساعدة على اإلدماج المهني حيث ستصل كتلة 
األجور في هذا القانون إلى 4 آالف و629 مليار دينار جزائري وهو ما 
يمثل 47.39 بالمائة من ميزانية التسيير، كما تم التركيز في هذا النص 

على تعزيز اإلجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم 
االستثمار لتنويع النشاط االقتصادي، الحفاظ على المكاسب االجتماعية 

وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية 
الداخلية والتمويل الداخلي لالقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية 

وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وفي هذا الشأن، يتضمن النص الجديد تحفيزات جبائية موجهة لالستثمار، 

وعلى رأسها االعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء 
عمليات التصدير التي يقوم بها األشخاص الطبيعيون من كل الضرائب 

والرسوم، إلى جانب تأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات 
بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات 

اإلنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على 
النشاط المهني على مؤسسات اإلنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات 

لدعم النشاط الفالحي، فيما ينتظر أن تواصل الدولة دعم أغلب المنتجات 
الغذائية األساسية كالسميد، الزيت، الخبز والحليب إضافة للكهرباء، الماء، 
الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن 
ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات 
المستوردة، األمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البالد.

اأعلنت الغرفة اجلزائرية للتجارة 

وال�ضناعة, اأم�س, يف بيان لها, عن اإم�ضاء 

العديد من االتفاقيات االقت�ضادية 

والتجارية على هام�س افتتاح الطبعة 

36 لتظاهرة االأ�ضيهار الدولية, املنظمة 
من 23 دي�ضمرب اىل 6 يناير بتمرنا�ضت, 

باالإ�ضافة لعقد عدة لقاءات عمل ثنائية 

بني امل�ؤ�ض�ضات اجلزائرية, النيجريية 

والت�ضادية, لبحث فر�س التعاون 

امل�ضرتك.

ر.ن

وتميزت فعاليات افتتاح  تظاهرة "األسيهار" 
االقتصادية, يضيف البيان, بتنظيم المنتدى 
االقتصادي "الجزائر- دول الساحل", الذي 

نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, 
والذي توج باإلمضاء على أربع اتفاقيات, 

إحداها بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
ومؤسسة التسيير السياحي بتمنراست, حيث 

وقع على االتفاق كل من المديرة العامة 
للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, فتحي 

نضيرة, والمدير العام لمؤسسة تسيير السياحة 

بتمنراست, فيما وقعت إتفاقية أخرى بين 
مؤسستين تجاريتين جزائرية وتشادية, حسب 

ذات البيان.
كما تم اإلمضاء على إتفاقية ثالثة بين مؤسسة 
تسيير السياحة لتمنراست وبين مجمع تجاري, 

وتمثلت االتفاقية الرابعة في اإلمضاء على 
تأسيس مجلس أعمال جزائري-تشادي بين 

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها 
التشادية. 

وتم, في نهاية أشغال المنتدى, عقد لقاءات عمل 
ثنائية بين المؤسسات الجزائرية, النيجيرية 

والتشادية, لبحث فرص التعاون ذات االهتمام 
الثنائي المشترك, بحضور وزير التجارة 

وترقية الصادرات, كمال رزيق, يضيف البيان. 
وأوضحت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
في بيانها أنه "من ثمار هذه اللقاءات تم االعالن 

عن اتفاق بين شركة جزائرية تنشط في مجال 
النسيج والجلود لتصدير قيمة 3 مليون أورو من 

منتوجاتها إلى جمهورية التشاد".
وكان رزيق قد افتتح, يوم الجمعة الفارط 

بتمنراست, منتدى اقتصادي " الجزائر- دول 
الساحل", بحضور وزير السياحة والصناعة 

التقليدية, ياسين حمادي, ووزير التجارة و 
الصناعة بدولة مالي واألمين العام لوزارة 

التجارة بدولة النيجر وأعضاء السلك 
الدبلوماسي لكل من دول مالي والنيجر 

وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو.
وأكد الوزير, خالل مراسيم االفتتاح أن 

"تمنراست تحتضن أول لقاء لرجال األعمال 
+الجزائر- دول الساحل, وألول مرة تجتمع 

كل دول الساحل في عاصمة الساحل تمنراست 
لمناقشة سبل تطوير و تدعيم التجارة البينية 

بين هذه الدول", حسب البيان، كما أشاد وزير 
التجارة وترقية الصادرات "بالدور الذي تؤديه 

غرف التجارة الصناعة ومجالس رؤساء 
األعمال في مرافقة المتعاملين االقتصاديين من 

أجل تطوير التبادالت فيما بينهم".
من جهته, أوضح رئيس الغرفة الوطنية للتجارة 

والصناعة, كمال حمني, حسب البيان, أن هذا 
الملتقى "يعتبر منصة الستحداث ديناميكية 

للتبادالت التجارية في منطقة الساحل, مؤكدا 
على أهمية "إيجاد مرجعية قانونية و تشريعية 

قوية لتنظيم هذه التبادالت لبلوغ األهداف 
المنتظرة".
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يكر�س منطا جديدا للح�كمة املالية ويحافظ على الطابع االجتماعي للدولة

 رئي�س اجلمهورية يوقع 
على قانون املالية ل�سنة 2023

وقع رئي�س اجلمه�رية, عبد املجيد تب�ن, اأم�س, على قان�ن املالية ل�ضنة 2023, الذي من �ضاأنه اأن 

يحافظ عل الت�ازنات املالية للدولة وطابعها االجتماعي من خالل تكري�س منط جديد من احل�كمة 

املالية العم�مية قائم على تخ�ضي�س ميزانية للربامج واالأهداف, تعد االأكرب يف تاريخ اجلزائر.

اإميان. �س

وزير الداخلية ي�ضتقبل �ضفري دولة قطر باجلزائر

 توقيع اتفاقية بتمويل قطري
 لإجناز م�سلحة الأمومة والطفولة 
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, 

أمس, سفير دولة قطر بالجزائر, عبد العزيز علي النعمة, حسب ما أفاد 
به بيان لذات الوزارة. وأوضح نفس المصدر أن الطرفين تباحثا, خالل 

هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة, سبل تعزيز عالقات التعاون بين البلدين. 
وبالمناسبة, أشرف مراد على "توقيع اتفاقية تمويل قطري لمشروع إنجاز 
مصلحة األمومة والطفولة بوالية البيض من طرف السفير القطري ووالي 

والية البيض".
ع.ط

 ا�ضتعم�ا اإىل عر�س ح�ل تاريخ

 هذه امل�ؤ�ض�ضة الد�ضت�رية

تالميذ من ولية غرداية يوؤدون 
زيارة اإىل املجل�س ال�سعبي الوطني

   
أدت مجموعة من تالميذ والية غرداية، أمس، زيارة إلى المجلس الشعبي 
الوطني بهدف اطالعهم على مكانة ودور هذه الهيئة التشريعية في الحياة 

السياسية للبالد، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد استمع هؤالء التالميذ -يضيف البيان- إلى عرض قدمه مساعد تشريعي 
بقاعة الجلسات تناول فيه "تاريخ هذه المؤسسة الدستورية انطالقا من تحوله 

من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين"، كما قدمت لهم "لمحة عن 
تشكيلته ومهامه وكذا شروح عن آلياته الرقابية ومهامه المخولة له دستوريا.”
بعدها، قام التالميذ بجولة إلى مختلف مصالح المجلس، من بينها نيابة مديرية 

السمعي البصري وقاعة المحاضرات "رابح بيطاط" والتقطت لهم صورة 
تذكارية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي.

تجدر االشارة إلى أن هذه الزيارات البيداغوجية تندرج في إطار "تمكين 
الطلبة والتالميذ من مختلف األطوار التعلمية وعبر كل واليات الوطن من 

االطالع على مكانة ودور المجلس الشعبي الوطني في الحياة السياسية 
للبالد"، وفقا لما أورده ذات المصدر.

ر.ن

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 ت�ضدر قرارا يحدد ال�حدات االأفقية

ا�ستحداث م�سامني برامج موحدة للتكوين 

التكميلي ت�ستهدف طلبة الدكتوراه
اأ�ضدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قرارا يحدد ال�حدات 

االأفقية من اأجل تدعيم التك�ين يف الط�ر الثالث, مت مب�جبه 

ا�ضتحداث م�ضامني برامج م�حدة للتك�ين التكميلي ت�ضتهدف طلبة 

الدكت�راه, ح�ضب ما اأفاد به اأم�س بيان لل�زارة.

ع.ط

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار ترقية التكوين في الطور الثالث وضبط 
جودة ومعيارية الخدمة في التعليم العالي، أصدرت وزارة التعليم العالي 
"القرار رقم 1419 المؤرخ في 24 ديسمبر 2022 الذي يحدد الوحدات 

األفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث"، والذي يهدف إلى "تحديد 
عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات األفقية التي تأتي تكملة 

لتكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي".
وتم بموجب هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى مؤسسات التعليم 
العالي، "اعتبارا من السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث"، 

استحداث "مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه 
تسمح لهم اكتساب المعارف األفقية الالزمة لتحضير األطروحة وكذا اكتساب 

المهارات البيداغوجية"، وهي مهارات "التواصل باالندماج في الوسط 
الجامعي والوسط المهني والتدريس واالنفتاح على المجاالت ذات الصلة 

بالبحث".
وأضافت الوزارة أن التكوين التكميلي يعتمد على "ملحقين اثنين مترابطين، 
يتعلق األول بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر)16( 

مهارة، منها احترام الملكية الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، تحرير محتوى 
علمي موثوق بجودة فائقة واالنضمام إلى الشبكات األكاديمية والقيام ببحث 
علمي معمق على الويب والتحسيس بأهمية اآلداب واألخالقيات في البحث 

العلمي".
أما بخصوص الملحق الثاني، فيتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل 

في ثمانية )08( مواضيع تتمحور حول "تعريف التكوين في الدكتوراه، 
استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا، 

اليقظة الوثائقية والبحث البيبليوغرافي، أهمية التعليمية في البحث العلمي، 
تعزيز المهارات في اللغة اإلنجليزية )مستوى B2  أو C1(، الفلسفة، 

منهجية البحث وأخيرا إدارة االبتكار والمقاوالتية".

 املدير العام لالأمن الوطني يقف 
بولية وهران على �سري وجاهزية 

امل�سالح العملياتية لل�سرطة
وقف المدير العام لألمن الوطني، فريد بن شيخ، خالل زيارة العمل 

التي قام بها أمس إلى أمن والية وهران، على سير وجاهزية المصالح 
العملياتية للشرطة بالوالية، حسب ما أورده بيان للمديرية العامة لألمن 

الوطني.
وخالل هذه الزيارة، أثنى بن شيخ على "جهود والتزام قوات الشرطة في 
أداء مهامهم الدستورية بكل تفان لمكافحة شتى أنواع الجريمة"، كما قدم 

توجيهات بضرورة "تعزيز المرافقة المهنية واالجتماعية لكل منتسبي 
الجهاز بهدف تقديم خدمة أمنية ترقى الى تطلعات المواطن وحمايًة 

الممتلكات". وتأتي هذه الزيارة --يضيف نفس المصدر-- في إطار "تنفيذ 
مخطط عمل المديرية العامة لألمن الوطني لسنة 2022، ومواصلًة لسلسلة 

اللقاءات التوجيهية لفائدة قوات الشرطة".
ع.ط

الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�ضناعة تعلن

الم�ساء على العديد من التفاقيات القت�سادية والتجارية



القناة  أمواج  على  له  تصريحات  في  هادف  وأضاف 
اإلذاعية األولى أنه من المنتظر أن تكون سنة 2023 
حافلة بالمشاريع والورشات في الجزائر، منوها إلى أّن 
بالنسبة للجزائر،  2022 كانت سنة اقتصادية بامتياز 
خصوًصا على المستوى اإلصالحي، من خالل مراجعة 
النقد والقرض  قانون  بتفعيل  التي ستتدعم  التشريعات 
بالمزيد من  الجبهة االجتماعية  قريًبا، وتعزيز ركائز 
المكتسبات، وهي خطوات يتعين تكثيفها برفع مستوى 
القدرات اإلنتاجية. وأبرز هادف أّن الجزائر في صدد 
بامتياز،  االقتصادي  للتحّول  شامل  مشروع  تجسيد 
نموذج  من  التنموي  النموذج  في  التغيير  ظّل  في 

ومستدام.  متنّوع  تنموي  نموذج  إلى  الريع  على  قائم 
جديدة  آليات  إيجاد  وجوب  على  الخبير  ذات  وحّث 
لالستدامة في التنمية وذاك يقوم على ركيزتي: تثمين 
أدوار  تفعيل  من  بها  يتّصل  وما  الوطنية،  المقومات 
المعرفة،  القطاعات االقتصادية وال سيما اقتصاد  كل 
إضافة إلى قدرة الجزائر على االندماج في سلسلة القيم 
فعلية مع  تحالفات وشراكات  العالمية من خالل ربط 
دول تحترم مبدأي احترام السيادة والمصلحة. وانتهى 
ومنطقة  إفريقيا  على  منفتحة  الجزائر  أّن  إلى  هادف 
البحر المتوسط والعالم العربي، مثلما هي منفتحة على 

الصين والواليات المتحدة األمريكية.  

التي  التوقعات  العديد من  التوقعات مع  وتتوازي هذه 
أطلقها مع نهاية السنة خبراء اقتصاديون أين اجمعوا 
أن سنة 2023 ستعرف مواصلة اإلصالح االقتصادي 
وهو ما سيعطي نتائج إيجابية على أرض الواقع وعلى 
هؤالء  ويراهن  االقتصادية،   القطاعات  من  العديد 
الخبراء على مساعي الحكومة والقيادة العليا في البالد 
مواصلة دعم عدد من القطاعات في مقدمتها الصناعة 
والتجارة وأيضا مساعي اقتحام عدد من األسواق منها 
السوق اإلفريقية وهو ما سيساهم في تسحين العديد من 
المؤشرات التي بدأت سنة 2022 في التعافي وينتظر 

أن تعرف قفزة نوعية خالل السنة الجديدة المقبلة.

السياحة  بوزارة  والحرف  التقليدية  للصناعة  العام  المدير  األول  أمس  كشف 
والصناعات التقليدية كمال الدين بوعام أن قطاع الصناعة التقليدية يوفر أكثر من 1 

مليون و140 ألف منصب شغل على مستوى الوطن.
 وأفاد بوعمام في تصريح له في تصريح لوأج على هامش افتتاح الصالون الوطني 
المتخصص لدعم إنتاج منتجات الصناعة التقليدية في طبعته التاسعة المقام بوهران 
من  أكثر  الوطن  مستوى  على  حاليا  يحوي  والحرف  التقليدية  الصناعة  قطاع  أن 
430 ألف حرفي في مختلف أنشطة الصناعة التقليدية واستحدث أكثر من 1 مليون 
و140 ألف منصب شغل. وأضاف أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية تعمل على 
إلى  للولوج  التقليدية  الصناعة  المشاريع في مجال  الحرفيين ودعم حاملي  مرافقة 
عالم المقاوالتية وذلك من خالل مرافقتهم في مجاالت التأهيل والتكوين وكذا على 
التابعة للدولة إلنشاء ورشات خاصة بنشاطات الصناعة  مستوى مؤسسات الدعم 
التقليدية بغية االرتقاء بمنتجات القطاع. وتعرف هذه التظاهرة، التي اعتادت والية 
28 والية وتعتبر  100 عارض من  أزيد من  تنظيمها كل سنة، مشاركة  وهران 
منتجات  لتطوير  والتجارب  الخبرات  وتبادل  لمنتجاتهم  للترويج  للحرفيين  فرصة 
الصناعة التقليدية، كما أشار إليه المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بالوزارة 
افتتاح  على  إشرافه  لدى  سعيود،  سعيد  وهران،  والي  قال  جهته،  من  الوصية. 
الصعوبات  وحلحلة  الحرفيين  دعم  على  تعمل  الوالئية  السلطات  أن  الطبعة،  هذه 

تحت  ووضع  الحرفيين  مع  نتعاون  أن  مستعدون  و"نحن  الحرفيين  يواجهها  التي 
ديوان  مع  نسعى  األمر  استدعى  وإذا  لسلعهم  للترويج  الالزمة  المحالت  تصرفهم 
الترقية والتسيير العقاري أو وكالة عدل من أجل إيجاد صيغ لتبسيط عملية تسديد 
المستحقات". وأضاف الوالي في تصريح إعالمي بالمناسبة أن هذا الصالون يكتسي 
أهمية كبيرة خاصة في هذا التوقيت وأن الجزائر مقبلة على تنظيم بطولة أمم افريقيا 
القدم )شان( في جانفي المقبل وستكون مشاركة الحرفيين قوية في  للمحلين لكرة 
هذه التظاهرة الرياضية للتعريف بمنتجات الصناعة التقليدية الجزائرية، مثلما كان 
إعجاب  وكان  المتوسط وهران-2022  األبيض  البحر  ألعاب  في  قوي  حضورهم 
هذه  نجاح  زاد  مما  التقليدية  الصناعة  ومنتجات  وتقاليد  بعادات  كبيرا  المشاركين 
التظاهرة. ويعرض المشاركون في الطبعة التاسعة للصالون الوطني المتخصص 
لدعم إنتاج منتجات الصناعة التقليدية، منتجاتهم في 29 نشاطا حرفيا منها المواد 
المصنعة  والمنتجات  الفضية  والنسيج والحلي  الصوف  والحلويات وعمل  الغذائية 
من الطين والجبس والجلود ومنتجات صناعة الصابون والزيوت والعسل وزيت 
الزيتون والعجائن التقليدية. ويشرف على تنظيم هذه التظاهرة، التي تتواصل الى 
غاية 2 جانفي القادم، مديرية السياحة والصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية 

والحرف لوهران.
�ش.زمو�ش

الجزائري  اإلنتاج  لمعرض  الثالثون  الطبعة  عرفت 
التي اختتمت أول أمس, إقباال منقطع النظير حيث تم 
حسبما  المعرض,  أيام  طيلة  زائر  ألف   300 تسجيل 
أفاد به اليوم السبت بيان للشركة الجزائرية للمعارض 
"إقبال  أن  البيان  في  "صافكس".وجاء  والتصدير 
اخر  اكتشاف  من  تمكن  حيث  كبيرا,  كان  الجمهور 
الممثلة,  القطاعات  مختلف  في  الجزائرية  المنتجات 
االقتصادية  بالمؤسسات  خاص  اهتماما  أبدى  كما 
المباشر  البيع  فضاء  من  أيضا  واستفاد  العسكرية 
الذي تزامن مع تخفيضات نهاية السنة".كما جلب هذا 

رئيس  تدشينه  على  اشرف  الذي  االقتصادي,  الحدث 
عديد  اهتمام  تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية, 
والخاص  العام  القطاعين  من  االقتصاديين  المتعاملين 
عارض,   600 من  أكثر  المشاركين  عدد  بلغ  حيث 
الكبير" من  "االهتمام  أبرزت  التي  حسب "صافكس" 
طرف المتعاملين ورجال األعمال والجمهور العريض 
لهذه الطبعة.وزيادة على ذلك, شهدت األيام الدراسية 
المنظمة على هامش المعرض "مشاركة واسعة" حيث 
كانت فضاء للنقاشات ولتحليالت الخبراء والمختصين 
في مختلف مواضيع الساعة, يضيف ذات البيان.وتميز 

بقصر  ديسمبر  و24   13 بين  نظم  الذي  المعرض 
العاصمة(  بالجزائر  البحري  )الصنوبر  المعارض 
أيضا بزيارات قام بها عديد المسؤولين والوفود على 
المعتمدة  الديبلوماسية  التمثيليات  ممثلي  زيارة  غرار 
نائب  في  المتمثل  الكوبي  الوفد  وزيارة  الجزائر,  في 
الوزير األول ووزير الصناعة والمناجم, وكذا زيارة 
عميد مسجد باريس الكبير الذي تسلم بالمناسبة مقرر 
التفويض في مجال اإلشهاد "حالل", من طرف وزير 

التجارة وترقية الصادرات, يضيف نفس المصدر.
ع.ط

�ش.زمو�ش
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بداية من 2 جانفي 2023

�إطالق من�صة رقمية 
لتعليم اأ�ساتذة التعليم

 العايل اللغة االجنليزية
كشفت أمس األول وزارة التعليم العالي، أنه تم إطالق 
كسند  االنجليزية  اللغة  بتعليم  خاصة  رقمية  منصة 

بيداغوجي لفائدة أساتذة التعليم العالي.
"إطار  في  أنه  لها  مراسلة  في  الوزارة،  وأوضحت 
تعزيز تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة االنجليزية 
مستوى  على  إجراءات  من  اتخاذه  تم  لما  وتكملة 
المؤسسات الجامعية، مجندين في ذلك كل من مراكز 
التعليم المكثف للغات، وكذا أقسام اللغة االنجليزية". 
المنصة  النطالق   2023 جانفي   2 يوم  تحديد  وتم 

الرقمية.
مؤخرا  العالي  التعليم  وزارة  قررت  فقد  لإلشارة 
الذي  االنجليزية  اللغة  تعزيز  أجل  من  قدما  المضي 
يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية لترقية التربية 
المشروع  هذا  وبدأت  البالد،  في  العالي  والتعليم 
يضم  تفكير  فوج  إنشاء  خالل  من   ،2019 سنة  في 
مختصين في الميدان، ومسؤولين باإلدارة المركزية، 
اللغة  تعزيز  تقديم مقترحات عملية بخصوص  قصد 
االنجليزية، وتحسين مرئية النشاط التعليمي، والبحثي 
على  وتفتحها  الجزائرية،  العالي  التعليم  لمؤسسة 

المحيط الدولي.
�ش.ز

بعد توقف ل�سنتني 

ب�سبب جائحة كورونا  

م�ساركة 25 عار�سا
 يف املعر�ض الوطني

 الإنتاج الع�سل بال�سلف 
انطلقت الطبعة التاسعة للمعرض الوطني إلنتاج 
الوطني  بالمتحف  أمس  الخلية  ومنتجات  العسل 
عارضا   25 حوالي  بمشاركة  بالشلف  العمومي 
لدى  علم  حسبما  الوطن،  واليات  مختلف  من 

المنظمين.
النحل  لتربية  الوالئية  الجمعية  رئيس  وأوضح 
األنباء  لوكالة  حمودة  آيت  العزيز  عبد  بالشلف، 
التاسعة  في طبعته  المعرض  هذا  أن  الجزائرية، 
يشهد  كورونا،  جائحة  بسبب  لسنتين  توقف  بعد 
مشاركة 25 عارضا من عدة واليات على غرار 
البليدة، تيبازة، قسنطينة، المدية، البيض و الشلف. 
منتجات  لتسويق  يهدف  النشاط  هذا  أن  وأضاف 
لدى  العسل  استهالك  ثقافة  ترسيخ  و  الخلية 
المبتدئين  النحالين  المواطن باإلضافة إلى تكوين 
المشاركين من  المحترفين  و احتكاكهم بنظرائهم 

مختلف واليات الوطن.
ومن جهته،  قال رئيس المجلس المهني المشترك 
أن  أمين،  محمد  بوفريدي  النحل،  تربية  لشعبة 
الفارطة  بالسنة  مقارنة  السنة  هذه  المنتوج  وفرة 
عرض  و  للنحالين  النوعية  المشاركة  في  ساهم 
وأشار  العسل.  أنواع  مختلف  المحلي  للمستهلك 
أول  خالل  للمواطنين  المعتبر"  "اإلقبال  أن  إلى 
غاية  إلى  يستمر  الذي  المعرض  هذا  من  يوم 
يضعها  التي  الثقة  على  يؤكد  المقبل  يناير   2
في  السيما  المشاركين  العارضين  في  المستهلك 
ظل تسويق العسل بمختلف األحجام و األنواع مع 

إمكانية التذوق.
"وكالة  استقت  الذين  النحالون  عبر  جانبهم،  من 
األنباء الجزائرية” آراءهم عن ارتياحهم لمردود 
لتحسن األجواء  السنة نظرا  المحقق هذه  اإلنتاج 
و  األشجار  مختلف  إزهار  فترة  خالل  المناخية 
النباتات التي يرعى بها النحل. وفي هذا السياق، 
أنواع  أن  بلقاسمي  لويزة  النحل  مربية  ذكرت 
و  الغابة  عسل  بين  تنوعت  المعروضة  العسل 
و  األزهار  متعدد  عسل  و  البري  الجزر  عسل 
مقبولة،- و  تنافسية  بأسعار  وهذا  البرتقال  عسل 

على حد قولها-.
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من عسل الحمضيات 
2800 دج و عسل الجبل 4000 إلى 4500 دج 
4000 دج و عسل  إلى   3800 البري  الجزر  و 
الخلية  منتجات  استقطبت  ما  دج.   5000 السدر 
الطاقوية و  التجميل و األغذية  على غرار مواد 
الغذاء الملكي، زوار المعرض الذين أكدوا على 
"أهمية هكذا نشاطات في التعرف على هذه الشعبة 

و إقتناء العسل بأسعار تنافسية و ترويجية".
ر.ن

خبري اقت�سادي يوؤكد موا�سلة اجلزائر جت�سيد م�سروع �سامل للتحّول االقت�سادي

توقعات ب�سنة اقت�سادية ا�ستثنائية ..
توّقع اأم�س اخلبري االقت�سادي الدكتور عبد الرحمن هادف، اأن حتمل �سنة 2023 مزيد من االإ�سالحات االقت�سادية خا�سة على م�ستوي الت�سريعات 

حيث قال اإنه ينتظر اأن يتم مراجعة قانون النقد والقر�س قريًبا وهو ما �سي�سمح موا�سلة التحّول االقت�سادي وجت�سيده يف اأر�س الواقع.

اختتام معر�س االإنتاج اجلزائري:

 الطبعة الـ 30 ت�سجل اأكرث من 300 األف زائر

فيما ين�سط 430 األف حريف يف خمتلف االأن�سطة ال�سناعية

مليون و140 األف من�سب �سغل يوفره قطاع ال�سناعات التقليدية
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تن�شط حتت غطاء جمعيات حملية وثقافية

ريـــا�ض اأطفال موازيـة 

"تبزن�ض" بـ"الرباءة"..!
حتقيق: �ش.زمو�ش

حتولت مئات اجلمعيات ذات الطابع املحلي التي تعني بالطفولة على مدار ال�شنوات الأخرية لريا�ش اأطفال ودور ح�شانة موازية ت�شتقبل مئات الأطفال من كل الأعمار كل مو�شم 

بدوام كامل دون اأن تخ�شع لأي رقابة من مديريات الن�شاط الجتماعي التابعة لوزارة الت�شامن الوطني والأ�شرة ب�شبب غياب الإطار القانوين الذي يخول لهذه الأخرية املتابعة 

والردع ، فيما ُتار�ش عرب ريا�ش الأطفال املوازية هذه العديد من التجاوزات التي تهدد �شحة وهوية الطفل وهو ما ي�شتدعي حتركا من ال�شلطات املعنية لوقف هذه الفو�شى 

واملمار�شات غري ال�شرعية من طرف اأ�شحاب جمعيات "يبزن�شون" على ح�شاب الطفولة.

من  عدد  عبر  أجريناه  استطالع  وخالل 
بلديات والية الجزائر بداية من بلدية جسر 
لبلديات  القبة وصوال  خادم،  بئر  قسنطينة، 
غرب العاصمة على غرار سطاوالي أوالد 
فايت ومعالمة، وقفنا على انتشار غير مسبوق 
والثقافي  المحلي  الطابع  ذات  للجمعيات 
والتي حّولت نشاطها لتصبح رياض أطفال 
ودور حضانة موازية تستقبل مئات األطفال 
األعمار  كل  ومن  كامل  وبداوم  موسم  كل 
من  مراقبة  األخيرة  هذه  تكون  أن  دون 
التابعة  االجتماعي  النشاط  مديريات  طرف 
بمراقبة  المكلفة  الوطني  التضامن  لوزارة 
الواليات،  عبر  األطفال  رياض  عمل  سير 
أي  تطبق  ال  الجمعيات  هذه  فان  بالمقابل 
وال  األطفال  برياض  خاص  شروط  دفتر 
تخضع ألي من الشروط والمعايير وال حتي 
البرامج والمناهج التي تطبقها نظيرتها من 
رياض األطفال القانونية والمتعمدة، وتنشط 
هذه  والجمعيات  الموازية  األطفال  رياض 
لعدد  زيارتنا  خالل  عليه  اطلعنا  ما  حسب 
من  تسجيل  وصوالت  طريق  عن  منها 
المصالح البلدية ضمن ملف جمعية بلدية أو 
محلية غير أن نشاطها ال يتماشى ونشاطات 
الجمعيات البلدية التي تعني بالطفولة والتي 
يكون نشاطها في الغالب عبارة عن تنظيم 
لتظاهرات ونشاطات لصالح األطفال وليس 
ساعات   8 من  ألزيد  مقرات  في  استقبالهم 

في اليوم.
 برامج بيداغوجية على الورق فقط

جمعية الغيث، نادي الطفولة، نادي العباقرة، 
جمعية الطفل الصغير وإن اختلفت التسميات 
هي كلها عناوين لجمعيات تحولت دون أي 
من  واتخذت  أطفال،  لرياض  قانوني  سند 
للترويج  سبيال  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ألنشطتها وبرامجها واستقطاب الزبائن من 
أولياء األمور، حيث تعرض هذه الجمعيات 
برامج بيداغوجية و تربوية مميزة و مغرية، 
الذهني  الحساب  و  اللغات  تعليم  تتضمن 
الفكرية  األطفال  قدرات  تنمية  آليات  و 
العكس  هو  الواقع  أن  غير   ، الذهنية  و 
لألطفال  فعليا  تدرسها  التي  فالبرامج  تماما 
مع  متكيفة  وغير  منهجية  غير  برامج  هي 
واألسرة  الوطني  التضامن  وزارة  برامج 
بالنسبة  الوطنية  التربية  وزارة  برامج  وال 
العديد  خصصتها  التي  التحضري  لألقسام 
من هذه الجمعيات للفئة أقل من 6 سنوات، 
البرامج هو  كما أن بعض ما تتضمنه هذه 
تتجاهل  حيث  األطفال  لهوية  حقيقي  تهديد 
الدينية  القيم  األطفال  تلقين  الجمعيات  هذه 
واألخالقية واالجتماعية، والثوابت الوطنية.
اكتظاظ رهيب و�شروط غري منا�شبة 

ل�شتقبال الأطفال

فان  المعتمدة  القانونية  للجمعيات  وبالنسبة 
دفتر الشروط الذي وضعته وزارة التضامن 
أنه  ينص  المرأة  وقضايا  واالسرة  الوطني 
يمنح لكل طفل مساحة 1.4 متر مربع،  بناء 
على المساحة اإلجمالية للروضة، حيث  يتم 
احتساب العدد اإلجمالي  لألطفال، بناء على 
الروضة  لمقر  المساحة اإلجمالية  تتيحه  ما 

االجتماعي  النشاط  تقوم مديريات  في حين 
مخالفة  روضة  أي  بغلق  الواليات  عبر 
التي  للجمعيات  بالنسبة  لكن  البند،  لهذا 
تنشط كرياض أطفال موازية فأن المساحة 
يتم  الذين  األطفال  عدد  تحديد  في  تهم  ال 
لعدد  قادتنا  التي  الجولة  فخالل  استقبالهم، 
على  وقفنا  بالعاصمة  الجمعيات  هذه  من 
مناسبة  غير  وشروط  رهيب  اكتظاظ 
الستقبال األطفال في أغلب الجمعيات التي 
وبئر  القبة  قسنطينة  جسر  ببلدية  زرناها 
خادم حيث هناك جمعيات تستقبل ازيد من 
30 طفل في مساحة ال تتعدي الـ 12 متر 
عبارة  جمعيات  مقرات  هناك  بينما  مربع، 
شقق  عن  عبارة  وأخري  مستودعات  عن 
ذات  عمارات  في  غرف  الثالثة  تتعدي  ال 
طوابق كما ال تحتوي مقرات هذه الجمعيات 

لمساحات اللعب وهو البند اإلجباري األخر 
لمخارج  حتى  وال  القانونية  لتلك  بالنسبة 
لحياة  حقيقي  تهديد  يعتبر  ما  وهو  نجدة 
األطفال في حال وقوع أي حادث أو طارئ 

على غرار تسربات الغاز او الحرائق.
اأ�شعار مرتفعة لتكاليف وهمية

التي تنشط  الجمعيات  البعض أن  وقد يظن 
كرياض أطفال وبما أن نشاطها غير قانوني 
مقارنة  منخفضة  تكون  قد  أسعارها  فأن 
برياض األطفال القانونية والتي تطبق دفتر 
شروط صارم يلتهم ميزانية كبيرة غير أن 
الحقيقة هي العكس تماما حيث تصل أسعار 
هذه الجمعيات حدود المليون سنتيم وقد تزيد 
في بعض المناطق حسب المقر الذي تشغله 
هذه الجمعية كما تفرض هذه الجمعيات او 
تسجيل  أسعار  الموازية  األطفال  رياض 

أجل  من  الشهرية  التكاليف  لمبلغ  تصل 
من  العديد  يطرح  ما  وهو  األطفال  تأمين 
عالمات االستفهام حول ماهية هذا التأمين، 
هذه  وتبرر  سنة  كل  األسعار  ترتفع  بينما 
رصدناه  ما  حسب  األسعار  هذه  الجمعيات 
لدى عدد من أولياء األطفال الذين التقت بهم 
"الرائد" على أبواب هذه الجمعيات بارتفاع 
بينما  اإلطعام  تكاليف  خاصة  التكاليف 
يفرض على االولياء قائمة أدوات ال تنتهي 
يحتاجه  ما  كل  القتناء  إضافية  ومصاريف 
الطفل خالل سنة كاملة من منتجات النظافة 

الشخصية ومستلزمات أخرى.
 نق�ش النظافة .. نقطة �شوداء

هذه  محيط  داخل  النظافة  نقص  أو  غياب 
أخري  سوداء  نقطة  يعتبر  الجمعيات 
ينعكس  ما  وهو  األخيرة    هذه  عمل  في 
ويحتم  األطفال،  وصحة  سالمة  على  سلبا 
األطفال  لرياض  المسير  الشروط  دفتر 
األطفال  رياض  إدارة  على  الجزائر  في 
االحتفاظ يوميا بعينات من األكل المحضر 
المبرد،  داخل  ساعة   72 لمدة  لألطفال 
غذائية  تسممات  وقوع  حال  في  لتحليله 
لألطفال، أو في حال تقديم شكوى من قبل 
بعض األولياء وهو إجراء إلزامي. وتركز 
النشاط  لمديريات  التابعة  المراقبة  لجان 
االجتماعي على هذا الجانب ، كأهم عنصر 
المباشر،  الغلق  إلى  به  اإلخالل  يؤدي  قد 
التي  األواني   بالمطبخ و  يتعلق  ما  خاصة 
تشترط نوعية معينة من البالستيك ، إضافة 
نوعية   وكذا  والتخزين،  الحفظ  شروط  إلى 
وحجم المراحيض واألفرشة، لتجنب انتشار 
المعدية  خاصة  األطفال،  بين  األمراض 
الموازية  األطفال  رياض  أن  غير  منها، 

وال  الحائط  عرض  الشروط  هذه  تضرب 
خالل  عليه  وقفنا  ما  وهو  منها  بأي  تلتزم 
قيامنا  أساس  على  منها  لعدد  زيارتانا 
بتسجيل طفل في إحدى هذه الجمعيات أين 
طلبنا من مسيري هذه األخيرة اطالعنا على 
ظروف االطعام والتي أقل ما يقال عنها أنها 
كارثية حيث هناك جمعيات من تقوم بإطعام 
األطفال في  أروقة الشقق وليس في صاالت 
أو غرف مخصصة كما أن هناك جمعيات 
الغداء في مطابخ غير  من تحضر وجبات 

مجهزة وليس بها أي شروط نظافة.
الألية القانونية للرقابة غائبة

االجتماعي  النشاط  بمدرية  اتصالنا  ولدى 
"محل"  عن  االستفسار  لمحاولة  بالعاصمة 
هذه الجمعيات أو رياض األطفال الموازية 
أن  المديرية  مسؤولو  لنا  أكد  اإلعراب  من 
مهمة اإلدارة هو مراقبة الروضات المعتمدة 
التي  عبر  االعتماد  على  الحصول  ويكون 
تقديم ملفات إدارية والموافقة عليها من قبل 
األخرى  الهيئات  عديد  بإجماع  المديرية 
غير  روضات  بوجود  اقراراهم  ورغم 
ثقافية  جمعيات  إطار  في  تنشط  معتمدة 
وال  قانونية،  غير  هي  وعموما  خيرية  أو 
بها،  المعمول  المعايير  أصحابها  يحترم 
طرف  من  المراقبة  مجال  خارج  فتبقى 
القانوني  اإلطار  غياب  بسبب  المديرية، 
االجتماعي  النشاط  لمديريات  يخول  الذي 
المتابعة والردع في حق هذه الجمعيات. من 
جهتهم رفض مسؤولو بلدية جسر قسنطينة 
التعقيب على الموضوع معتبرين أن نشاط 
البلديات  مصالح  اعتمدها  التي  الجمعيات 
يبقي "مرن" وفق األهداف التي تحددها كل 

جمعية.



 بناء على اإفادة اأوردها مواطن عرب

 الرقم الأخ�سر 1548، اأمن �سطيف:

حجز م�ضتح�ضرات جتميل منتهية 
ال�ضالحية معّدة للبيع والت�ضويق

نوعية، كمية معتبرة من  أمن والية سطيف خالل عملية  استرجعت مصالح 
مستحضرات التجميل التي كانت معدة للتسويق بعضها يحمل تاريخ صالحية 
منتهي، وحسب بيان أمن لذات المصالح أمس فقد جاءت هذه العملية بناء على 
إفادة أوردها مواطن عبر الرقم األخضر 1548، وشهدت تدخال مباشرا بعد  
تجند أفراد األمن الحضري التاسع مدعمين بأفراد الشرطة العامة، لتسند فيما 
يعد ألفراد الفرقة االقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
وذلك نظرا ألهمية وخطورة القضية، لتثبت التحريات أن 20514 وحدة من 
إنتهاء  تواريخ  طباعة  إعادة  تمت  السوق  في  متداولة  لماركة  الحالقة  رغوة 
صالحيتها، كما تم حجز 3885 عبوة زيوت منتهية الصالحية، و276805 
قارورة بالستيكية فارغة لغسول شعر شتى العالمات تجارية المعروف و18 
لفيفة تستعمل لوضع وسم وعالمات المصنِّع ومستحضرات مختلفة أخرى تم 
حجزها  وإتالفها بمعية المصالح المختصة علما أن القيمة النقدية للمحجوزات 

فاقت المليار سنتيم.
هذا وقد تم إعداد ملف جزائي ضد المخالف وشركائه الذي أحيلوا على وكيل 

الجمهورية لدى محكمة سطيف صبيحة أمس األحد.
حياة �سرتاح

 جمعية اأولياء التالميذ

 �سطرت برناجما ثريا للناجحني

جنباء ابتدائية بق�ضي�ش
 علي بالأغواط 

يف زيارة لولية اجللفة
رمل  حاسي  بليل  ببلدية  علي  بقشيش  البتدائية  التالميذ  أولياء  جمعية  قامت 
باألغواط بمعية نجباء المدرسة بزيارة لوالية الجلفة وهذا في إطار تكريمهم 
المدرسية.وحسب  النجاح في حياتهم  اكبر و  وتحفيزهم من اجل بذل مجهود 
رئيس جمعية أولياء التالميذ "خطوي مسعود" فلقد سطرت الجمعية برنامجا 
ثريا لنجباء المدرسة وهذا بزيارة مختلف األماكن المشهورة بالوالية كالمتحف 
الوالئي للمجاهدين لتعريف هؤالء التالميذ بتاريخ الثورة التحريرية ورجالها 
ونسائها حيث قدمت لهم شروحات من طرف أحد موظفي ومرشدي المتحف 
باإلضافة الى زيارة حديقة الحيوانات بوسط المدينة والمتحف البلدي. واختتمت 
الزيارة بفطور في الهواء الطلق بغابة الشبيكة المتواجدة في الطريق الوطني 

االول بين عين المعبد وحاسي بحبح.
لعجاج عزيز

بح�سور اأزيد من 80 م�ساركا

 اإفتتاح اأ�ضغال امللتقى اجلهوي الأول 
حول الذاكرة والهوية بق�ضنطينة 

 يشارك أزيد من 80 أستاذا وباحثا في الملتقى الجهوي األول حول الذاكرة 
أمس  افتتح  الذي   " الهوية  وبناء  ذاكرة  الحفاظ على  بين  السيادة  إسترجاع   "
بالمقاطعة االدارية علي منجلي )قسنطينة.(وعلى هامش جلسة االفتتاح، صرح 
لـوأج رئيس الجمعية الوطنية ><جسور<< لحفظ الذاكرة إبراهيم عباس أن 
إحياء ستينية  إطار  الجمعية في  المنظم من طرف ذات  الجهوي  الملتقى  هذا 
االستقالل يشارك فيه أساتذة قدموا من عدة واليات على غرار: عنابة و قالمة و 
باتنة و جيجل و سطيف و الطارف و سكيكدة باإلضافة إلى الجزائر العاصمة. 
تنظيم هذا  الهدف من  بأن  الملتقى  أيضا رئيس  المتحدث و هو  ذات  أبرز  و 
الملتقى الجهوي األول هو مناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالذاكرة الوطنية و 
طرق حفظها و تمريرها لألجيال من خالل تمجيد الثورة الجزائرية و طرق 
ترسيخ أمجاد التاريخ في أوساط الجيل الصاعد. كما تتضمن أشغال هذا الملتقى 
تقديم مداخالت تشمل العديد من المحاور مثل: " الثورة الجزائرية ومكانتها بين 
الثورات العالمية" و " التعذيب والجريمة المسكوت عليها " و "خفايا اتفاقيات 

إيفيان" و "تحضيرات تفجير الثورة التحريرية".
�س.ز/واج

ب�سبب اأ�سغال تهيئة وجتديد اخلطوط

اإلغاء رحلتني للنقل
 بال�ضكة احلديدية 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمس أنه بشكل خاص واستثنائي 
تم إلغاء، رحلة الجزائر -تبسة ليوم أمس األحد، ورحلة تبسة -الجزائر لنهار 
اليوم اإلثنين. وأوضحت الشركة، أنه بسبب أشغال تهيئة وتجديد خط السكة 
مشروع  إطار  في  تدخل  والتي  يحي،  سيدي  ومحطة  تبسة  بين  ما  الحديدية 
الرحلتين، كما  الغاء  تم  الحديدية ما بين واد كبريت وتبسة،  السكة  ازدواجية 
أكدت الشركة، أن فرقها تعمل على إستئناف السير على الخط في أقرب اآلجال.

بالمقابل كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت القطار عبر 
الخط السككي الجديد بين تيسمسيلت – المسيلة – برج بوعريريج الذي سيدخل 
الخدمة بداية من 27 ديسمبر الجاري. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الخط 
الجديد يربط ست واليات عبر 10 واليات من تيسمسيلت إلى برج بوعريريج، 
الليلية نحو تقرت، تبسة  القطارات  للمسافرين اختيار الوجهة عبر  كما يمكن 

وعنابة.
�س.ز
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حياة �سرتاح

إعالمي  بيان  حسب  العملية  تفاصيل  وتعود 
إلى  واردة  لمعلومات  إستغالال  أمس  صدر 
إلى  فيهم  المشتبه  أحد  تنقل  مفادها  الفرقة 
من  معتبرة  كمية  إقتناء  قصد  سطيف  والية 
بجاية  والية  إقليم  إلى  وإدخالها  المهلوسات 
على متن مركبة من نوع أكسنت قصد بيعها 
وترويجها على طول الشريط الساحلي الشرقي 
تم  المعلومات  هاته  إثر  على  بجاية،  لمدينة 
نقاط  وضع  مع  محكمة  عملياتية  خطة  إعداد 
الساحلي  الشريط  طول  على  وتفتيش  مراقبة 
الترصد تم  الشرقي لوالية بجاية وبعد عملية 
بمدينة  ليال  توقيفها  ليتم  المركبة  مسار  تحديد 
الفرار  حاول  الذي  سائقها  توقيف  مع  درقينة 

وأبدى مقاومة شديدة إتجاه عناصر الشرطة.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط وحجز 64 
مشط من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 
بإحكام  مخبأة  كانت  كبسولة   960 بمجموع 
تم  التحقيق  إستمرارا  المركبة،  محرك  داخل 
المقيم  الرئيسي  الممون  شريكه  هوية  تحديد 
تمديد  وبعد   سطيف  بوالية  العلمة  بمدينة 
اإلختصاص والقيام بعملية الترصد تم توقيفه 
وسط مدينة العلمة على متن مركبة سياحية من 
األخيرة  هذه  تفتيش  وبعد  سينيك،  رونو  نوع 
 40 بداخله  بالستيكي  كيس  بداخلها  تم ضبط 
علبة من الدواء المهلوس بريغابالين بمجموع 
تم  والذي  مسكنه  وبتفتيش  قرص،   2400
المختصة  القضائية  السلطات  إشراف  تحت 
من  متلف  مهلوس  قرص   180 إسترجاع  تم 

حوض  فوهة  داخل  مرمية  بريغابالين  نوع 
التحقيق  منها،  التخلص  حاولوا  المرحاض 
آخر  شريك  هوية  تحديد  إلى  أفضى  أيضا 
جنوبية  بوالية  والمقيم  القضية  في  متورط 

والذي يبقى في حالة فرار.
وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم ألجل 
غير  بطريقة  العقلية  المؤثرات  حيازة  قضية 
منظمة،  إجرامية  جماعة  إطار  في  مشروعة 
طريق  عن  محظورة  أجنبية  بضاعة  حيازة 
لغرض  مهيأة  نقل  وسيلة  بإستعمال  التهريب 
التهريب، وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات 
أمر  ضدهما  صدر  أين  المختصة  القضائية 
إيداع أما المشتبه فيه الثالث يبقى محل بحث 

وهو في حالة فرار.

بين  الرابط  الحديدية  السكة  خط  تدشين  اليوم  يتم  أن  المنتظر  من 
تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة الذي يبلغ طوله 290 كلم.

المدير  مازار،  القادر  عبد  لوأج،  األول  أمس  الصدد صرح  هذا  في 
النقل  وزارة  انتدبتها  التي  الوكالة  لدى  باالتصال  المكلف  المركزي 
للتكفل بمشاريع الدراسات والمتابعة والمراقبة واالشراف على اشغال 
انجاز االستثمارات في السكك الحديدية، ان هذا الخط الذي انجزه بشكل 
كلي مجمع مؤسسات عمومية سيمر بخمس واليات هي )تيسمسيلت - 
تيارت- الجلفة-المدية والمسيلة( , وذلك في اطار خط السكة الحديدية 

االجتنابي للهضاب العليا الموازي لخط شمال البالد.
واوضح مازار ان االشغال في اطار خط السكة الحديدية الذي يعتبر 
مسافة  االول على  انشاء شطرين,  تركزت حول  "مشروعا ضخما", 
151 كلم, و يربط بين مسيلة وبوغزول, والثاني بطول 139 كلم بين 
بوغزول وتيسمسيلت و بسرعة تقدر ب160 كلم /ساعة. وكانت اشغال 
انجاز الشطر االول )المسيلة-بوغزول( قد اوكلت الى مجمع مؤسسات 
و   , الرئيسية(  )الشركة  الفنية  للمنشآت  كوسيدار  من  تتكون  عمومية 
ايكاله  تم  فقد  الثاني  الشطر  اما  رايل,  وايستل  وسيرور  انفرا-رايل 
الرئيسية( و  انفرافير )المؤسسة  لمجمع مؤسسات عمومية يتكون من 
جي سي بي و سابتا و المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى و ايستل 
رايل وسيتي رايل. اما اعمال متابعة ومراقبة هذا المشروع  فقد كلف 
بها ايضا مجمع المؤسسات العمومية المتكون من شركات سيتي-رايل 
و سيدام و سيتور بالنسبة للشطر االول, فيما كلف مجمع سايتي و سيدام 
للدراسات  الوطنية  الوكالة  مسؤول  واضاف  الثاني.  بالشطر  سيتا  و 
ومتابعة انجاز االستثمارات في السكك الحديدية, ان "هذه المؤسسات 
الجزائرية التي لديها تجربة طويلة في انجاز مشاريع المنشآت الكبرى, 
قد قامت بتسليم خط سكك حديدية جديد تتوفر فيه المواصفات الحديثة 
الخط  هذا  يتوفر  كما  واالتصال".  االشارات  انظمة  بجميع  ومجهز 
العليا", على  للهضاب  اإلجتنابي  الحديدية  السكة  المدرج ضمن "خط 
مستوى  على  والبضائع(  المسافرين  )نقل  مختلطة  كبيرتين  محطتين 
محطات   7 و  )المدية(  بوغزول  مدينة  و  تيسمسيلت  والية  عاصمة 
الجلفة  و  بوقرة(  )العقيد  تيارت  واليات  مستوى  على  بلدية  و  والئية 

)حاسي فدول, سيدي لعجال و البيرين( و المدية )الشهبونية( والمسيلة 
)بوطي سايح وعين الحجل(. 

الحديدية هذه بجميع  السكك  أيضا تجهيز محطات  تم  أنه  وذكر مزار 
و  األرض،  تحت  ممرات  و  )مصاعد  الالزمة  والمعدات  الخدمات 
و  سيارات،  مواقف  و  تجارية،  محالت  و  التذاكر،  حجز  فضاءات 
وغيرها(،  إدارية،  مجمعات  و  والحافالت،  األجرة  سيارات  محطات 
مؤكدا أن "كل شيء جاهز لسير القطارات في أفضل ظروف األمن 
أكد  الخط،  لبداية تشغيل هذا  المتوقع  التأثير  فيما يخص  والراحة". و 
في  االستثمارات  إنجاز  متابعة  و  للدراسات  الوطنية  الوكالة  مسؤول 
السكك الحديدية، أن األمر يتعلق بفك العزلة عن مناطق بأكملها كانت 
حتى اآلن بعيدة عن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. وأوضح أيضا  أن 
"هذه المنشئة القاعدية الجديدة ستستحدث حركية اقتصادية وتوفر وسيلة 
آمنة لنقل الركاب والبضائع". وأضاف أن "استغالل هذا الخط سيكون 
أيضا مساهمة كبيرة في شبكة الطرق"، مشيرا بشكل خاص إلى تقليص 
عدد حوادث المرور وتقليل مدة السفر بين الواليات، فضال عن تحسين 

خدمات النقل داخل البلد. 
الحديدية  للنقل بالسكك  من جهته أكد مدير االتصال بالشركة الوطنية 
جمال شعالل، أن الرحلة االفتتاحية على خط السكة الحديدية مقرر اليوم 
االثنين انطالقا من مدينة تيسمسيلت إلى غاية مدينة المسيلة بحضور وفد 
المكلفة  الحديدية،  بالسكك  للنقل  الوطنية  رسمي. وقد برمجت الشركة 
الجديد، رحلتين يوميا، اعتبارا  من اآلن فصاعدا باستغالل هذا الخط 
من يوم غد الثالثاء، حيث من المقرر أن تكون نقطة انطالق القطار 
على الساعة 5 صباحا من محطة برج بوعريريج مرورا بوالية المسيلة 
والجلفة وبوغزول )المدية( وتيارت إلى غاية تيسمسيلت خالل رحلة 
المقرر  العودة، فمن  بالنسبة لرحلة  مدتها 4 ساعات و 11 دقيقة. أما 
أن تنطلق بعد الظهر على الساعة 4:30 زواال، من محطة تيسمسيلت 
لدى  باالتصال  المكلف  حسب  بوعريريج،  برج  محطة  إلى  الرئيسية 
الرحالت  برنامج  أن  مؤكدا  الحديدية،  بالسكك  للنقل  الوطنية  الشركة 

سيعدل حسب تطور الطلب.
�س.ز/واج

ا�ستغالله �سيكون م�ساهمة كبرية يف �سبكة الطرق

تد�ضني خط ال�ضكة احلديدية الرابط
 بني تي�ضم�ضيلت-بوغزول-امل�ضيلة اليوم

اأ�سفرت عن حجز 3540 قر�س مهلو�س ومركبتني، اأمن بجاية:

الإطاحة ب�ضبكة اإجرامية منظمة 
خمت�ضة يف املتاجرة باملهلو�ضات

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�ستى اأنواعها خا�سة ظاهرة املتاجرة باملخدرات واملوؤثرات العقلية، متكنت عنا�سر فرقة البحث 

والتدخل التابعة للم�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية بجاية، خالل هذا الأ�سبوع من و�سع حد لن�ساط �سبكة 

اإجرامية منظمة تتكون من 03 اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 38 و 42 �سنة حترتف بيع وترويج املهلو�سات.



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

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

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

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

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

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

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

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

لمضخة  المثبطة  الهيستامين H2 واألدوية  مستقبالت  وحاصرات 
البروتون.

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

المفتوحة والتي قد تصل إلى ستة أسابيع.

جمال ور�شاقة

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

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

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

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

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

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

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

جسمها.

تنظيف �سطح املوقد
 با�ستخدام املُنتجات التجارّية

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

بالطريقة اآلتية:
املواد الالزمة:

والمواقد  األفران  تنظيف  ُمنتج   
قطعة  الغاية.  لهذه  الُمخصص 

قماش نظيفة. 
إسفنجة تنظيف ناعمة.

فرشاة أسنان قديمة. 
وعاء عميق. 

طريقة التنظيف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

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

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

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

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

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

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

األغذية التي يتناولها. 

تناول الطعام أمامه، وتشجيعه على مشاركة 
ذلك مع األهل. 

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرق بني زيت اللوز احللو وزيت اللوز املر



الجماهير  األرجنتيني  المنتخب  مشجعو    حث 
خسارة  بعد  البكاء  عن  التوقف  على  الفرنسية 
منتخب "الديوك" في المباراة النهائية لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم "قطر 2022«.وأطلقت جماهير 
منتخب فرنسا حملة ضخمة إلجبار االتحاد الدولي 
لمونديال  النهائية  المباراة  إعادة  على  القدم  لكرة 
خسر  "الديوك"  منتخب  أن  بداعي   ،2022 قطر 
نتيجة األخطاء التحكيمية أمام نظيره األرجنتيني 
في   )3-3( التعادل  بعد   )4-2( الترجيح  بركالت 
ومثيرة  ماراثونية  جاءت  التي  النهائية  المباراة 
ملعب  على   ،2022 ديسمبر   18 األحد  يوم 
"لوسيل" في قطر.ونصح األرجنتينيون المشجعين 
نهائي  في  الخسارة  بسبب  البكاء  بعدم  الفرنسيين 
وعريضة  مضادة،  حملة  خالل  من  المونديال، 
منشورة جاء فيها: "بعد الهزيمة في نهائي كأس 
والتذمر  البكاء  عن  الفرنسيون  يتوقف  ال  العالم، 

وال يعترفون بأن األرجنتين هي بطلة العالم.
عن  للتوقف  للفرنسيين  موجهة  العريضة  هذه   

البكاء وقبول أن ميسي هو األفضل في تاريخ كرة 
التوقيع على  تم  وقد  ابنه"،  مثل  مبابي  القدم وأن 

شخص،  ألف   536 من  أكثر  قبل  من  العريضة 
غوميز  فالنتين  الكلمات.وقال  هذه  كتابة  حتى 
 570 جمعت  التي  العريضة  إطالق  إلى  المبادر 
ألفا و768 توقيعا على موقع "تشاينج دوت أورغ" 
إنه "منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء 
بطلة  هي  األرجنتين  أن  يقبلون  وال  والشكوى 

العالم«.
الذي  مارسينياك  سيمون  البولندي  الحكم  وأثار 
أدار المباراة النهائية األحد الماضي، انتقادات في 
جزاء  ركلة  منح  قراره  حيال  خصوصا  فرنسا، 
ل"ألبيسيلستي" بعد خطأ من عثمان ديمبلي على 

أنخيل دي ماريا في الشوط األول.
لياقة"  ل"انعدام  أسفهم  عن  فرنسيون  وأعرب 
عقب  االحتفال  في  األرجنتينيين  الالعبين  بعض 

التتويج، وال سيما الحارس إيميليانو مارتينيز.
الوكاالت 
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بعد دخوله مرحلة متقدمة من املر�ض

عائلة الأ�سطورة بيليه
 جتتمع حوله يف امل�ست�سفى

عائلة  أفراد   اجتمع 
القدم  كرة  أسطورة 
في  بيليه،  البرازيلية، 
أينشتاين  ألبرت  مستشفى 
حيث  باولو،  ساو  في 
البالغ  العالمي  النجم  يرقد 
منذ  عاما   82 العمر  من 
نهاية نوفمبر.وأعلن أطباء 
الذي  السرطان  أن  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  في  المستشفى 
الفائز  النجم  أن  مؤكدين  متقدمة،  مرحلة  دخل  بيليه  منه  يعاني 
بكأس العالم 3 مرات يخضع لـ "رعاية مكثفة" إلصابته "بخلل 

في وظائف الكلى والقلب". 
األطباء  الحين.وقام  ذلك  منذ  بيانات  أي  المستشفى  يصدر  ولم 
دو  أرانتيس  إدسون  منه  عانى  الذي  القولون  في  ورم  بإزالة 

ناسيمنتو، المعروف عالميا باسم بيليه، في سبتمبر 2021. 
إلى  انتشر  قد  الورم  كان  إذا  ما  المستشفى  عائلته وال  تعلن  ولم 
الجهاز  عدوى  إلى  المستشفى  بيان  يشر  ولم  أخرى،  أعضاء 
بسبب  تفاقمت  والتي  مؤخرا،  بيليه  بها  أصيب  التي  التنفسي 

كوفيد-19.
األسبوع  نهاية  ذكرت  باولو"،  ساو  دي  "فولها  صحيفة  وكانت 
الماضي أن العالج الكيميائي لبيليه بات غير مجدي، وأن األطباء 
هذا  نفت  بيليه  عائلة  لكن  التلطيفية،  الرعاية  في  وضعه  قرروا 
و1962   1958 العالم  بكأس  للفوز  البرازيل  بيليه  التقرير.وقاد 
و1970 وال يزال أحد أفضل هدافي الفريق على اإلطالق برصيد 
خالل  لبيليه  القياسي  الرقم  معادلة  من  نيمار  وتمكن  هدفا،   77

نسخة كأس العالم األخيرة التي أقيمت في قطر.
الوكاالت 

ب�سبب رامو�ض وكاأ�ض العامل

مدرب اإ�سبانيا اجلديد 
ي�سفع لوي�س اإنريكي

وجه لويس دي ال فوينتي، 
الجديد  الفني  المدير 
صفعة  إسبانيا،  لمنتخب 
لويس  لمواطنه  قوية 
"الروخا"  مدرب  إنريكي 

السابق.
وتحدث دي ال فوينتي عن 
العديد من األمور الخاصة 
عن  تماما  مختلف  أسلوبه  أن  أكد  حيث  إنريكي،  لويس  بسياسة 
المدرب السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" اإلسبانية، 
وقال: "سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان لديه فرصة 
اإلسباني  المنتخب  بات  إسبانيا،  لمنتخب  العودة  أجل  من  كبيرة 
مفتوحا أمامه وال يمكنني استبعاده، سوف أتحدث معه خالل األيام 
الصغر وقت ما كان العبا في  الُمقبلة، ألنني أعرفه منذ  القليلة 

صفوف إشبيلية«.
واعترض دي ال فوينتي على اختيارات إنريكي في بطولة كأس 
العالم، حيث قال: "مع كامل االحترام الختيارات إنريكي، ولكنني 
مختلف معها بشدة، ولدي سياستي الخاصة، هناك بعض الالعبين 
الذين لم يشاركوا في مراكزهم ومن ضمنهم رودري، فهو لعب 
كقلب دفاع وهذا ليس مركزه، أنا أؤمن بالتخصص وردري يلعب 

في وسط الملعب، وسأقوم بإشراكه في هذا المركز«.
"أحب  بقوله:  به،  الخاصة  اللعب  سياسة  عن  للحديث  وتطرق 
التغيير واللعب حسب ظروف  المرونة في  االستحواذ ولكن مع 
المنتخب  كان  منها،  خرجنا  التي  المغرب  مباراة  في  المباراة، 

يحتاج ألسلوب لعب معين وليس االستحواذ«.
وسبق وأن اعترف إنريكي بأن األهم بالنسبة له في مركز حراسة 
بناء  في  ليساعد  القدمين  بكلتا  اللعب  يجيد  الحارس  أن  المرمى 
الهجمة، وهو ما يختلف مع دي ال فوينتي، حيث قال: "أهم ميزة 
ثم  التصدي،  على  قدرته  هي  المرمى  حارس  يمتلكها  أن  يجب 

ننظر للمزايا األخرى".
الوكاالت 

زين  أن  أمس،  فرنسي،  صحفي  تقرير   كشف 
ومنتخب  مدريد  لاير  أسطورة  زيدان،  الدين 

فرنسا، مرشح لقيادة منتخب البرازيل.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان من 
التعاقد  البرازيلي  االتحاد  يدرس  التي  األسماء 
أي  بعقد مع  يرتبط حاليا  أنه ال  معها، خصوصا 
طويلة  لفترة  زيدان  ارتباط  منتخب.ورغم  أو  ناد 
بات  ديدييه ديشان  الفرنسي، لكن  المنتخب  بقيادة 
قريبا من تجديد عقده، والبقاء مع منتخب الديوك، 
وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن االتحاد البرازيلي 
لاير  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  مع  التعاقد  حاول 
مع  عقده  استكمال  على  مصر  لكنه  مدريد، 

الميرنجي حتى 2024.
يذكر أن زيدان يرتبط بذكريات ليست سعيدة مع 
الجمهور البرازيلي، بعد أن كان سببا في خسارة 
راقصي السامبا لنهائي مونديال 1998، باإلضافة 

إلى إقصاء السيليساو من كأس العالم 2006.

من جهة أخرى، تعرض منزل المدير الفني السابق 
للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، تيتي، للسرقة على 
في  فشله  بسبب  أمس،  أول  برازيلية  عصابة  يد 

الفوز بلقب بطولة كأس العالم "قطر 2022«.
منزل  بأن  البرازيلية،  "غلوبو"  صحيفة  وأفادت 
برازيلية  عصابة  يد  على  للسرقة  تعرض  تيتي 
في  فشله  بسبب  السبت،  صباح  من  السادسة  في 
تحقيق لقب بطل مونديال قطر 2022، وأوضحت 
تيتي  مغادرة  أثناء  تمت  السرقة  أن  الصحيفة 
مدينة ريو دي جانيرو، وكان الهدف منها معاقبة 

المدرب البرازيلي.
ترك  اللصوص  أحد  أن  إلى  "غلوبو"  وأشارت 
رسالة للمدرب البرازيلي، وأبلغه أنه جعل الشعب 
من  والخروج  الخسارة  بسبب  حزينا  البرازيلي 
الدور ربع النهائي لمونديال قطر، حسبما أشارت 

إليه الصحيفة البرازيلية.
الوكاالت 

"ر�سالة �ساخرة" وعري�سة وقعها اأكرث من 500 األف �سخ�ض

منحت لعبي الأرجنتني 

ن�سخة طبق الأ�سل 

الفيفا ياأخذ كاأ�س 
العامل من مي�سي

على  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد    حصل 
العالم، من منتخب  النسخة األصلية من كأس 
ميسي  ليونيل  األسطورة  يمنح  ولم  األرجنتين 

فرصة االحتفال بها.
أثناء  الطائرة  متن  على  بالكأس  ظهر  ميسي 
رحلة العودة من قطر إلى األرجنتين األسبوع 
الجماهير  وسط  الحافلة  في  وكذلك  الماضي، 
لكن  والميادين،  الشوارع  في  احتشدت  التي 
الحقيقة أن ميسي ورفاقه احتفلوا بنسخة "طبق 

األصل" من كأس العالم، وفق لوائح الفيفا.
وحصل الفيفا على النسخة األصلية من البطولة 
لوسيل،  التتويج في ملعب  انتهاء مراسم  فور 
نسخة  القدم  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  ومنح 
مخاوف  بسبب  القرار  هذا  األصل.يأتي  طبق 
الفيفا من سرقة الكأس األصلية، بعد واقعتين 
إنجلترا  مونديال  هامش  على  األولى  سابقتين 
"كلب«،  بمساعدة  عليها  العثور  قبل   1966
في  الكأس  سرقت  حين  الثانية  والواقعة 
لالنصهار  وتعرضت   ،1983 عام  البرازيل 
واختفت لألبد، وهي المعروفة بـ "كأس جول 

ريميه"، وهي الشكل القديم للبطولة. 
الوكاالت

الربازيل تتنا�سى جرح 98 وتدر�س 
ال�ستعانة بزيدان 

 الأرجنتينيون يردون على دعوات 
الفرن�سيني باإعادة نهائي مونديال قطر

حاليلوزيت�ض يخرج عن �سمته بعد اإجناز املغرب يف املونديال: 

"نزعوا مني كربيائي ولن اأ�ساحمهم"
للمغربي  للمنتخب  ال�سابق  املدرب   خرج 
لكرة القدم، البو�سني وحيد حاليلوزيت�ض، 

عن �سمته بعد الإجناز الذي حققه "اأ�سود 

الذين   2022 قطر  مونديال  يف  الأطل�ض" 

اأنهوا م�ساركتهم فيه باحتالل املركز الرابع.

الكرواتي  الأخبار  ملوقع  ت�سريح  ويف 

حاليلوزيت�ض:  قال  اآر"،  "تيبورتال.اإت�ض 
اأن  ميكنني  ال  كربيائي.  مني  نزعوا  "لقد 
اأن�سى ذلك، ول ميكنني اأن اأ�ساحمهم؛ لأنه 

كان يجب اأن يكون )املونديال( مبثابة نهاية 

م�سريتي التدريبية اأي�سا«.

للم�سدر  ت�سريحات  يف  حاليلوزيت�ض  واأكد 

بها  اأدىل  التي  االإ�سادة  حتى  اأنه  ذاته، 

اأو  مرارته  تداِو  "مل  حقه  يف  خليفته 

تعّو�ض حرمانه من الوجود يف املونديال«.

�سان  لباري�ض  ال�سابق  املدرب  واأقيل 

الإدارة  ا�ستلم  الذي  الفرن�سي  جريمان 

من   ،2019 عام  الأطل�ض"  لـ"اأ�سود  الفنية 

على  اإ�سراره  ب�سبب  اأوت،  اأواخر  من�سبه 

ب�سبب  زيا�ض  حكيم  ا�ستبعاد  يف  ال�ستمرار 

عدم  اإىل  اإ�سافة  ان�سباطية"،  "م�ساكل 
الالعبني  اأداء  عن  املغربية  اجلماهري  ر�سا 

البو�سني،  املدرب  مع  مبارياتهم  اآخر  يف 
املنتخب  اأمام  الثقيلة  الهزمية  خ�سو�سا 

اأهداف  بثالثة  ودية  مباراة  يف  الأمريكي 

يف  الأنف�ض  ب�سق  الفوز  عن  ف�سال  ل�سفر، 

جنوب  من  كل  على  ر�سميتني  مباراتني 

الدار  يف  وليبرييا  الرباط  يف  اأفريقيا 

البي�ساء، وتطرق االحتاد املغربي وقتها اإىل 

وجهات  ب�سبب "اختالف  انف�سال "ودي"، 

النظر حول ا�ستعداد اأ�سود الأطل�ض«.

املرحب"  "غري  العنا�سر  من  زيا�ض  وكان 

بها من حاليلوزيت�ض، فاأعلن اعتزاله دوليًا 

ب�سبب ذلك، بل اإنه كان اأحد الأ�سباب التي 

اأدت اإىل اإقالة املدرب البو�سني الفرن�سي من 

من�سبه.

الوكاالت

ع�سابة برازيلية ت�سطو على منزل

 تيتي واأحد اأفرادها يرتك ر�سالة



09الإثنني  26 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 03 جمادى الثانية 1444هـ

 www.elraed.dz

ريا�ضي
ي�شعر بالإحباط من رئي�س الفريق 

 ديلور يفكر يف مغادرة 
ني�س يف املريكاتو ال�شتوي

 
ك�شفت تقارير �شحفية فرن�شية، 

اأندي  اجلزائري  الدويل  اأن 

نادي  مغادرة  يف  يفكر  ديلور، 

االنتقاالت  فرتة  خالل  ني�س 

عدة  هناك  اأن  واأ�شافت  املقبلة، 

بينها  من  �شمه،  تريد  اأندية 

فريق �شعودي.

ماتان"  "ني�س  موقع  واأكد 

ي�شعر  ديلور  اأن  الفرن�شي، 

بالإحباط يف ني�س، ب�سبب عدم 

رئي�س  ريفيري  بيري  جان  وفاء 

له،  قدمها  التي  بوعوده  النادي، 

واأ�شاف  راتبه،  رفع  بخ�شو�ص 

االنتقاالت  فرتة  خالل  املغادرة  يف  يفكر  الوطني  املنتخب  ل�شفوف  العائد  املهاجم  اأن 

ال�شتوية املقبلة، وذلك باخلروج على �شبيل الإعارة.

وتابع اأن هناك اأندية ترغب يف �شمه، مثل الهالل ال�شعودي وفيونتينا و�شالرينيتانا من 

اإيطاليا، ومار�شيليا ورين ولن�س يف فرن�شا.

فرتة  بداية  اقرتاب  مع  القادمة،  االأيام  خالل  موقفه  ديلور  يح�شم  اأن  املنتظر  ومن 

االنتقاالت ال�شتوية املقررة يف جانفي املقبل، وميلك املهاجم القوي عقدا مع نادي ني�س 

حتى �شيف 2024.

ق.ر

اجلولة الـ15 من الرابطة االأوىل موبيلي�ص: 

�شباب بلوزداد بطال ملرحلة الذهاب 
و�شبيبة القبائل توا�شل "الغرق"

 
بطال  بلوزداد  �سباب  فريق  توج 

انتقا�شه  رغم  الذهاب،  ملرحلة 

ملباراة، عقب فوزه الثمني خارج 

القبائل،  �سبيبة  اأمام  الديار 

حل�شاب  "غرقها"،  توا�شل  التي 

لبطولة  واالأخرية  الـ15  اجلولة 

"موبيلي�ص"  االأوىل  الرابطة 

احتاد  حقق  فيما  القدم،  لكرة 

يف  له،  فوز  اأول  اجلزائر 

الفارط،  اأكتوبر  منذ  البطولة، 

القمة  مواجهة  انتهت  حني،  يف 
و�سبيبة  �شطيف  وفاق  بني 

ال�ساورة دون فائز.

وا�شتطاع �سباب بلوزداد فر�ص منطقه اأمام الكناري، وحتقيق الفوز الذي منحه اللقب 

"ال�شتوي" بالرغم من اأنه يبقى منقو�شا من لقاء متاأخر اأمام اأمل االأربعاء، باملقابل، 
حقق  جهته،  التوايل.من  على  خ�شارة  ثالث  ي�شجل  الذي  و�شعية "الكناري"،  تتعقد 

ق�سنطينة،  �سباب  اأمام  جوالت،  �شت  منذ  البطولة  يف  له  انت�شار  اأول  اجلزائر  احتاد 

ال�ساورة  �سبيبة  و�شيفه  �شطيف  وفاق  بني  اجلولة،  هذه  من  االأخرى  القمة  وانتهت 

عاد  فقد  خن�شلة،  احتاد  اأما  طرف،  اأي  تخدم  ل  التي  النتيجة  وهي  ال�شلبي،  بالتعادل 

اىل �شكة االنت�شارات، حيث تفوق على ال�شيف جمعية ال�شلف بثنائية، كما ا�شتغلت 

مولودية البي�ص فر�شة ا�شت�شافتها ملولودية اجلزائر لتفوز عليها بهدف دون مقابل.

عليه  ليق�شو  "اله�شة"  العيد  �شلغوم  هالل  و�شعية  مقرة  جنم  ا�شتغل  جهته،  من 

لحتاد  ا�شتقبالها  عند  وهران  مولودية  اأجنزتها  تقريبا  املهمة  نف�ص  كاملة،  بخما�شية 

ب�شكرة، لتفوز عليها، لكن ب�شعوبة )1-0(، ويف لقاء اآخر، تعرث نادي بارادو اأمام اأمل 

االربعاء بـ)1-1(.

ق.ر/واج

ت�شوية لرزنامة اجلولة الـ 12 

من الرابطة الثانية لكرة القدم: 

 احتاد عنابة يقرتب من الريادة 
وعني مليلة واحلمراء توا�شالن الغرق

 
الثانية  الرابطة  بطولة  من  ال12  للجولة  االأخرية  الثالث  املقابالت  ام�س  اول  جرت 

لكرة القدم )هواة( جمموعة و�شط -�شرق، حيث كانت يف �شالح احتاد عنابة الفائز على 

�سباب باتنة )2-0(، وهو الفوز الذي �شمح له من االرتقاء اىل ال�شف الثالث يف الرتتيب 

العام على بعد 3 نقاط من الرائد جمعية اخلروب.

بثنائية  باتنة  �سباب  ح�ساب  على  ثمني  من  اأكرث  فوز  ت�شجيل  من  بونة  اأبناء  ومتكن 

يف  اخلروب  جمعية  �شرق"  "و�شط  جمموعة  رائد  مطاردة  يوا�شلون  جعلهم  نظيفة، 

انتظار اجراء مباراتهم املتاأخرة، يوم الثالثاء على ميدان �سبيبة برج منايل.باملقابل 

يوا�شل �سباب باتنة الغرق حيث اأ�شحى يحتل املركز الثاين ع�شر بر�شيد 12 نقطة، 

وغري بعيد عن املراتب املوؤدية لق�شم ما بني اجلهات، نف�ص املعاناة تتوا�شل لدى جمعية 

عني مليلة وحمراء عنابة املتواجدين يف املركزين االأخريين للمجموعة ال�شرقية.

اأما  العلمة،  يف  انهزامها  بعد  االأ�شفل  الق�شم  م�شارف  على  توجد  مليلة،  عني  فجمعية 

حمراء عنابة فهي ت�شري بخطى ثابتة نحو ق�سم ما بني اجلهات بعد �شقوطها اجلديد 

يف �شكيكدة اأمام ال�شبيبة )0-2(. 
ق.ر

�شي�شاعده زميتي وبلمالط يف مهامه اجلديدة

بن �شيخة يخلف �شارف
 يف تدريب احتاد العا�شمة

العا�شمة  احتاد  اإدارة   قررت 
اأم�س تعيني عبد احلق بن �شيخة 

لبوعالم  خلفا  للفريق  مدربا 

عقده  ف�شخ  مت  الذي  �سارف، 

بالرتا�شي مع اإدارة الحتاد.

زميتي  فريد  �شيخة  بن  واختار 

بلمالط  وفريد  له،  م�ساعدا 

مدربا للحرا�ص، و�شيتم تقدميه 

اليوم اأمام و�شائل االإعالم مبلعب 

عمر حمادي بولوغني.

الو�شيف  اأمام  الفوز  ورغم 

اجلولة  يف  ق�سنطينة  �سبيبة 

االأخرية من مرحلة الذهاب، اإل 

اإيجابية  نتائج  يحقق  مل  ح�سبها  الذي  �سارف  عن  اال�شتغناء  ف�شلت  الحتاد  اإدارة  اأن 

واختارت بن �شيخة ليقود الفريق يف مرحلة العودة.

ق.ر

المقبل  الشتوي  الميركاتو  يكون  أن  ينتظر 
الجزائريين  الدوليين  لالعبين  بالنسبة  ساخنا 
األوروبية،  البطوالت  مختلف  في  الناشطين 
خوض  عن  والباحثين  منهم  المتألقين  سيما 
تجارب جديدة، في الوقت الذي ال يبدو على 

بقيتهم أي إشارة لرغبتهم تغيير األجواء.
الوطني  المنتخب  بعض العبي  أسهم  وتشهد 
النصف  خالل  تألقهم  بعد  ملحوظا  ارتفاعا 
يبحث  حين  في  الحالي،  الموسم  من  األول 
جديد  دفع  إعطاء  على  اآلخر  البعض 

التي  المصاعب  بعد  الكروية  لمسيرتهم 
الماضية.ويتقدم  األشهر  خالل  لها  تعرضوا 
نبيل  الثنائي  الموسم  هطا  المتألقين  الالعبين 
اللذان يتواجد  بن طالب ورامي بن سبعيني، 
على رادار عدة أندية ترغب في التعاقد معهما 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية بعد المستويات 
أنجيه  مع  منهما  واحد  كل  قدمها  التي  القوية 
الفرنسي وبوريسيا مونشغالدباخ األلماني منذ 
بداية الموسم الحالي.وشارك بن طالب في 12 
مباراة في مختلف المسابقات أسهم خاللها في 

بين صناعة وتسجيل، وترغب  ما  أهداف   3
ليل  غرار  على  معه  التعاقد  في  أندية  عدة 
أتاالنتا  بجانب  فرنسا،  من  ومارسيليا  ورين 
اإليطالي، ووفقا لتقارير صحفية فرنسية فإن 
الحصول  في  يرغب  الفرنسي  أنجيه  نادي 
بيع  عملية  من  يورو  ماليين   10 مبلغ  على 

نبيل بن طالب في ميركاتو الشتاء.
كما أن أسهم بن سبعيني ارتفعت في الموسم 
مع  خاضها  التي  الموسم  بداية  بعد  الحالي، 
العديد  اهتمام  محل  جعله  ما  الحالي،  فريقه 
دورتموند  بوريسيا  غرار  على  األندية  من 
األلماني، جوفنتوس اإليطالي وليل الفرنسي.

ولفرهامبتون  نادي  العب  نوري  آيت  ريان 
اإلنجليزي هو اآلخر يتواجد على رادار نادي 
نيس الفرنسي الذي يسعى الستقدامه على سبيل 
ولفرهامبتون  إلى  انضمامه  ومنذ  اإلعارة، 
عام 2021، شارك النجم الجزائري في 64 
مباراة في مختلف المسابقات أسهم خاللها في 

11 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.
نادي  لمغادرة  فهو مرشح  رامز زروقي  اما 
فترة  من  انطالقا  الهولندي  أنشخيده  تفينتي 
االنتقاالت الشتوية، ويتواجد على رادار نادي 
ويملك في سجله  الهولندي،  فينورد روتردام 
أسهم  الهولندي  الدوري  ضمن  مباراة   77
خاللها في 5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
ق.ر

 وافقت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم على 
إفريقيا  لبطولة  المحلية  التنظيم  لجنة  طلب 
لألمم لالعبين المحليين المقررة بالجزائر بين 

الـ13 جانفي والـ4 فيفري، على اجراء تعديل 
على برنامج المنافسة، حسب ما أفاد به أمس 

بيان لالتحادية الجزائرية لكرة القدم.

االفتتاحية  المقابلة  فان  التعديل،  هذا  ووفق 
وليبيا  الجزائر  بين  )أ(  االولى  للمجموعة 
 2023 جانفي   13 ليوم  المبرمجة  الوحيدة 
والتي كانت مقررة آنفا على الساعة الخامسة 
مساء  الثامنة  الساعة  على  ستنطلق  زواال، 
بملعب براقي، وتكون الوحيدة المبرمجة في 

هاذ اليوم.
أما المقابلة الثانية لذات المجموعة بين إثيوبيا 
وموزمبيق، فتم تأخيرها ليوم 14 جانفي على 
الساعة الثانية ظهرا، حسب ما أوضحه نفس 

المصدر.
من جهة أخرى، أكد موقع الفاف أن الكشف 
المقبل،  الـ"شان" سيكون الخميس  عن تميمة 
المنظمة  اللجنة  مقر  يحتضنه  حفل  خالل 
المحلية، بمقر الفاف، بداية من الساعة الثالثة 
زوال، وسيكون الحفل متبوعا، بندوة صحفية 
لشان  المنظمة  المحلية  اللجنة  رئيس  ينشطها 

الجزائر، رشيد أوكالي.
ق.ر/واج

أصول  من  الفرنسيون  الالعبون   واصل 
جزائرية، سيما الشباب منهم إبداء رغبتهم في 
سعيد  فبعد  الوطني،  المنتخب  قميص  حمال 
الدور  جاء  سي،  أف  باريس  العب  عراب 
لفائدة شبان  يلعب  الذي  ياسين سليماني  على 
باريس سان جرمان.ياسين ويبلغ سليماني من 
العمر 18 عاما، وينشط حاليا مع فئة أقل من 
21 عاما لفريق باريس سان جيرمان، ويطمح 
المنتخب  مسؤولي  أنظار  للفت  اآلن  ومن 
الوطني، والحصول على فرصة حتى لو مع 

الفئات السنية في المستقبل القريب.
طموحاته  عن  الصغير"،  "سليماني  وتحدث 
رغبته  خالله  مؤكدا  صحفي،  مع  حوار  في 
إسالم  للخضر،  التاريخي  الهداف  خالفة  في 
سليماني، باعتبارهما يلعبان في نفس المركز، 
الجزائر،  لمنتخب  ألعب  أن  "أريد  وقال: 

ولكن قبل ذلك أريد أفرض نفسي مع فريقي 
المهمة،  باريس سان جيرمان، رغم صعوبة 
مع وجود إمكانية لتغيير األجواء هذا الشتاء، 
خاصة وأنني أمتلك عروضا من فرنسا ومن 

الدوري األلماني«.
منتخب  مع  اللعب  هو  "طموحي  وأضاف: 
شاء  إن  سليماني  إسالم  وخالفة  الجزائر، 
هللا«، وأتم: "حتى اآلن لم أتلق أي اتصال من 
طرف االتحاد الجزائري لكرة القدم، ولكنني 
أعمل وبقوة من أجل التألق مع فريقي ولفت 

األنظار«.
الصغير،  سليماني  من  المقترح  هذا  وجاء 
تزامنا مع التراجع في مستوى إسالم سليماني 
بالخروج  مهددا  أصبح  والذي  الخضر،  نجم 

من حسابات المدرب جمال بلماضي.
ق.ر

تاألقهم يف بداية املو�شم يفتح لهم باب االن�شمام الأندية اأقوى

الك�شف عن متيمة "ال�شان" يوم اخلمي�ص املقبل: 

يا�شني �شليماين يوؤكد انه يعمل جاهدا لفر�ص نف�شه مع ناديه وي�شرح:

املريكاتو ال�شتوي �شيكون 
�شاخنا بالن�شبة لبع�ض العبي اخل�شر

تعديل ب�شيط على برنامج كاأ�ض اإفريقيا للمحليني 2023

"طموحي هو اللعب مع منتخب اجلزائر 
وخالفة اإ�شالم �شليماين"
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من هو حممد ع�سايل؟

هو مواطن جزائري من والية الجلفة، 45 سنة 
وموظف في الشبكة االجتماعية ببلدية الجلفة 

ورب أسرة كبيرة ويتكلم 3 لغات أجنبية، 
باإلضافة إلى القليل من اإليطالية واإلسبانية.

كيف متت الرحلة من اجللفة اإىل قطر؟

بعد تقدمنا بطلب المشاركة في مونديال قطر 
للفيفا كمتطوع تم إجراء مقابلة معنا عن طريق 

أحد التطبيقات ومن خالل هده المقابلة تم اختبار 
قدراتنا اللغوية، وبعد قبولنا تم إرسال دعوات من 

طرف الفيفا.

ما كانت مهمتك يف قطر؟

عملت في خدمات المتفرجين. 

كيف كان ا�ستقبالكم بدولة قطر؟

تم التكفل بنا معنويا وماديا وتدريبنا على كيفية 
التعامل مع الجماهير الحاضرة في المالعب، 

بحيث كان دوري هو مرافقة ومراقبة الجماهير 
وتوجيهها ومن المهام كذلك مساعدة وتسهيل 

دخول ذوي االحتياجات الخاصة للملعب. ولقد كان العمل 
شاق نوعا ما، ولكنه ممتع في نفس الوقت، حيث تم ربط 

صداقات وعالقات مع اإلخوة العرب واألجانب.

ماذا تقولون عن املونديال؟

لقد كان هذا المونديال مختلفا عن سابقيه وهذا لما شاهدته 
بنفسي من حسن التنظيم من كل الجوانب وعدم وجود أي 
أحداث قد تفسد هذا العرس الكروي، وأحسست أنني في 
بلدي الثاني وهدا لما لقيناه من حسن المعاملة والضيافة 

والكرم من إخواننا القطريين.

ما هو ال�سيء الذي تعلمته من وجودك يف هذا 

املونديال ؟

تعلمنا الشيء الكثير، مثل الصداقات التي قمنا بربطها 
وطريقة التنظيم والعمل الخيري ولقد مثلنا الجزائر والجلفة 

أحسن تمثيل وهدا بشهادة المنظمين، كما تم استدعاؤنا 
لتأطير منافسات دولية أخرى من طرف الفيفا مثل 

أولمبياد ذوي االحتياجات الخاصة ببرلين 2023 وكأس 
العالم للسيدات في استراليا ونيوزيالندا 2023 ولقد تلقينا 

الدعوات مسبقا. 

لو اأردمت ان تن�سخوا اأ�سياء ونقلها اىل اجللفة، فما 

�ستكون تلك الأ�سياء؟

لو استطعت لنسخت كل المالعب الجميلة الموجودة هناك 
وروعة المشجعين وتفاعلهم في المبارايات، باإلضافة إلى 

األهازيج وكل ما تعلمناه في ذلك المونديال وكذا توطيد 
العالقات بين اإلخوة العرب.

ما �سر الرق�سة النايلية التي اجتاحت 

و�سائل التوا�سل الجتماعي؟

لقد طلب من الحاضرين اختيار أغنية من 
التراث الفني لبلدانهم والرقص عليها حتى 

يتعرفوا بذلك على هذا التراث وكان ذلك في 
القصار وهي منطقة تابعة للفيفا، ولما جاء 

دوري قمت باالستعانة بهاتفي الذكي من 
أجل تشغيل الموسيقى النايلية والرقص عليها 
وبالمقابل رفضت الرقص على أغاني الراي 
ألنها ال تمثل التراث الفني والموسيقي لوالية 

الجلفة. وقد لقيت األغنية والرقصة النايلية 
تجاوبا كبيرا من طرف الحاضرين وبعدها تم 

تسليم جوائز رمزية لنا .

ماهي اأهم ذكريات املونديال التي ل 

ت�ستطيع ن�سيانها؟

حتى أكون صريحا معك، من الصعب أن 
تكون متواجدا بالملعب وتستمتع بكل وقتك 

ألنك تؤدي مهامك وبالتالي ال تستطيع 
التشجيع خاصة عندما يكون هناك فريق 

عربي يلعب ضد فريق أوربي على غرار 
مقابلة النصف النهائي التي جرت بين المغرب وفرنسا 
والتي كانت األصعب من حيث كتمان الحماس وحبس 

األنفاس، كما ال أنسى صمت المشجعين االنجليز وتوقفهم 
عن التشجيع في مقابلتهم ضد ايران في المقابلة األولى 

ضمن المجموعة الثانية عندما رفع صوت األذان.

كلمة اأخرية اخي حممد ع�سايل..

أوجه شكري الخالص للشعب القطري على حسن الضيافة 
والكرم والمعاملة الحسنة، كما أنني اشتقت الى والدي 
الكريمين وإلى أسرتي الكبيرة وإلى األطباق المحلية 

بالجلفة. وفي األخير أهدي هذا االنتصار المعنوي الذي 
حققته بكل تواضع من خالل مشاركتي في مونديال قطر 

إلى بلدي الجزائر وإلى كل الجزائريين وتحديدا سكان 
والية الجلفة.

“الرائد“ حتاور ال�ساب حممد ع�سايل 

من اجللفة اإىل قطر..املونديال بعيون جزائرية
حممد ع�سايل �ساب جزائري طموح يقطن بولية اجللفة، فرغم الظروف املعي�سية ال�سعبة التي يعي�سها اإل انه اأبى اإل اأن ميثل اجلزائر يف املحافل 

الدولية كمونديال قطر، عني من طرف الفيفا لي�سغل من�سب منظم يف املونديال، فكان خري �سفري لهذا الوطن بتفانيه يف العمل وهذا ب�سهادة 

املنظمني اأنف�سهم.. يف هذا احلوار �سيق وك�ساهد عيان يبوح لنا حممد ع�سايل مبا اختلج يف نف�سه ويروي ق�سة جميلة من اجللفة اإىل قطر، رواية عن 

م�ساهد املونديال بعيون جزائرية وقفت على حلظات رائعة وذكريات جميلة مل تكن اإل لترتك انطباعا ح�سنا يف نف�سية هذا املغامر .

اإ�سـهـــار

مدير الثقافة والفنون لولية 

م�ستغامن الدكتورحممد مرواين للرائد :

"عملية النهو�ض باملوروث 
 الثقايف تتم وفق

 اقرتاحات اأهل الإخت�صا�ض"    
�سرح مدير الثقافة والفنون لولية م�ستغامن  

الدكتورحممد مرواين جلريدة "الرائد"، اأن 

ال�سرتاجتية امل�سطرة للنهو�ض بالقطاع متت 

وفق اقرتاحات املثقفني والفنانني ناهيك عن 

ال�سركاء واملتعاملني، وللجمعيات املخت�سة التي 

تركت ب�سمة مميزة يف هذا املجال.

مناد حممد

 وتعتمد العملية حسب المتحدث على تفعيل كل انواع 
الموروث الثقافي والفني حسب قوله، مضيفا ان خالل السنة 

نظمت العديد من النشاطات سواء في المسرح الطرب 
والغناء بكل طبوع المهرجانات المختلفة، االمسيات الشعرية 
باالضافة الى الملحمات واالغاني والنشاطات الوطنية وحتى 

برامج الطفل كانت حاضرة بقوة، وحسبه فإن دار الثقافة 
ولد عبد الرحمان كاكي، المسرح الجهوي، المكتبة الرئسية، 
قاعة افريقيا السينمائية، موستا الند  كانت فضاءات لعرض 
االنشطة حتى التي ال عالقة لها بالقطاع، ويبقى في كل هذا 

يضيف المتحدث الحضور الجماهيري المتذوق.
وبما ان مستغانم عاصمة الفن والثقافة يقول محمد مرواني 
يجب التفتح على البلديات والواليات االخرى حتى يتسنى 

للجميع االستمتاع باالبداع واالبتكار في كل المجاالت مادام 
هناك مواهب يجب تشجيعها ودعمها وتحفيزها  خاصة وان 
بدار الثقافة ورشات تكون وتؤطر وكذلك المعهد الموسيقي 

وجمعيات فاعلة لها مقرتها في هذا المجال على غرار 
الموجة، االشارة وولد عبد الرحمان كاكي وبعين تادلس 

واستيديا وجهات اخرى واالبواب مفتوحة يختم به تصريحه.
للتذكير، فإن الدكتور محمد مرواني مختص في االعالم 
والصحافة وله تدخالت وكتابات اكاديمية في هذا المجال 

وتعامل مع عدة صحف نهيك عن االذاعة المحلية، وهو من 
عائلة مثقفة ومحافظة تنحدر من ساللة مداح الرسول صلى 

هللا عليه وسلم الوالي الصالح المجاهد سيدي لخضر ابن 
خلوف ووالده رحمه هللا امام على مدار سنوات ، وبالمقابل 

تم تعيين ا بن مستغانم وبالضبط الطواهرية الفنان عبد القادر 
قوعيش المحنك ثقافيا فنيا واعالميا كمدير لدار الثقافة علي 

معاشي بوالية تيارت والذي بدوره اكد انه في الخدمة ووالي 
الوالية علي بوقرة يعطي للقطاع اهمية خاصة وسكان 

تيارت ذوقون للفن والثقافة حسب موروثهم الثقافي. 
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وأبرز الباحث الجامعي, أحمد شنيقي, خالل 
لجبهة  الفنية  بالفرقة  خاصة  احتفائية  ندوة 
الدورة  فعاليات  إطار  في  الوطني,  التحرير 
ال 15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف, 
التحقوا  الذين  الفنانين  أن  أول  أمس  نظمت 
باألساس  "كانوا  التاريخية  الفنية  الفرقة  بهذ 
نفس  في  الوطنية  الحركة  في  مناضلين 
وخدمتهم  هوايتهم  فيه  مارسوا  الذي  الوقت 

للمسرح.«
وأكد, في ذات السياق, أن ثمة "إجحاف" في 
الجزائر  في  المسرحية  التجارب  بعض  حق 
وهي "بحاجة لمن يسلط الضوء عليها"  بدءا 
الحسني  حسن  و  بشطارزي  الدين  بمحي 
المكي  وشباح  حوحو  ورضا  رضا  وحبيب 
التحقوا  الذين  كل  أن  إلى  مشيرا  وغيرهم, 
مباشر  السياسي  "التزامهم  كان  بالفرقة 
على  حركات  عدة  في  معروف  ونضالهم 
الديمقراطية  الحريات  انتصار  حركة  غرار 

أو جمعية العلماء المسلمين أو الحزب الشيوعي الجزائري.«
واعتبر شنيقي, في هذا الشأن, أن المسار النضالي والفني لطه العامري, 
النضالية  المراحل  بين  وصل  همزة  يشكل  الذي  للفنان  حي  "نموذج 
األرشيف  عن  بحثه  خالل  من  أنه  المناسبة,  بذات  وأكد  المتعاقبة", 
"محاضر  على  عثر  الوطني,  التحرير  لجبهة  الفنية  بالفرقة  الخاص 
بشطارزي  الدين  محي  مسرحيات  عن  آنذاك  تتحدث  فرنسية  بوليسية 

والخطاب الذي كانت تحمله.«
وتأسست الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, في نظر إبراهيم نوال, 
أستاذ بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري, بتونس سنة 
1958 وفق "رؤية سياسية وفنية وجمالية مميزة حيث تشبع المنتسبين 
الكشافة  مثل  فكرية وسياسية  والنضال في كنف حركات  بالوعي  إليها 

اإلسالمية الجزائرية وجمعية العلماء المسلمين وغيرها.«
وقد لعبت الفرقة الفنية "دورا بارزا في الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية 
بحق  فكانت  السياسية",  الدبلوماسية  عن  أهمية  تقل  لم  التي  الشعبية 
مدرسة نضالية تخرج منها فنانين وشهداء منهم حبيب رضا والشهيدين 

مجيد حطاب ومحمد التوري.

وتتكون الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, 
يردف المتحدث, "من 35 فنانا حسب القائمة 
اإلسمية التي تظهر في الوثيقة األرشيفية التي 

سلمها طه العامري للباحثين والدارسين.«
من جهته, عاد الفنان والمجاهد عبد الرحمن 
بسطانجي, المعروف ب "طه العامري" إلى 
ظروف التحاقه بالفرقة الفنية لجبهة التحرير 
الوطني, حينما تلقى كغيره من الفنانين "نداء 
مؤتمر  انعقاد  بعد  الوطني  التحرير  جبهة 
الصومام 1956 يدعوهم لاللتحاق بالفرقة", 
ينشطون  وزمالئه  العامري  كان  حيث 
الجزائري  الشعب  حزب  كنف  في  "سرا" 
انتصار  حركة  مع  العلن  إلى  الخروج  قبل 
فرقة  الى  مشيرا  الديمقراطية,  الحريات 
و  الحزب  لذات  التابعة  فراح  الرازي محمد 
"روايات  العمل  من  سنة  طيلة  قدمت  التي 

هامة.«
أداه  الذي  "المميز"  الدور  المجاهد,  وسجل 
الراحل محي الدين بشطارزي ومصطفى كاتب إلى جانب البصمة التي 

تركها آخرون من شاكلة رشيد قسنطيني وعاللو.
وعلى عكس ما تتداوله بعض األبحاث والدراسات, أوضح طه العامري, 
أو  1947 كانت عبارة عن "مسرحيات  يقدمه ورفاقه في  ما كان  بأن 
روايات يصل مدتها ساعة ونصف و لم تكن أبدا سكاتشات", مشددا في 
ذات اآلن, على الجهد الكبير الذي كان يبذله الممثل في تلك الفترة, من 
أجل "تقديم مسرحية جديدة كل أسبوع واالشتغال بريتم سريع وتمارين 

متعبة.«
التحرير الوطني كممثل مسرحي  العامري إلى فرقة جبهة  وانضم طه 
سنة 1958 حيث كان مصطفى كاتب المنسق العام, وعبد الحليم رايس 
المكلف  وهبي  أحمد  و  النصوص,  وكتابة  الفني  بالبرنامج  المكلف 

بالمجموعة الموسيقية بينما كان هو )العامري( مكلفا بالتسيير والنظام.
ويتواصل برنامج النشاط الفكري واألكاديمي, بفضاء محمد بن قطاف, 
إلى  المحترف, وذلك  للمسرح  الوطني  المهرجان  المسطر على هامش 

غاية الفاتح جانفي 2023.
حياة �سرتاح

صورية  والفنون,  الثقافة  وزيرة  إستقبلت 
الوزارة,  بمقر  المنصرم  السبت  مولوجي, 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة  العام  المدير 
حيث  أعمر,  ولد  محمد  "األلكسو",  والعلوم 
تناول اللقاء المشاريع الثقافية والفنية المشتركة 
بين وزارة الثقافة والفنون و المنظمة, حسبما 

جاء في بيان للوزارة.
الذي  العمل  االطار  هذا  في  الوزيرة  ثمنت  و 
المركز  بشأن  المشتركة  اللجنة  به  قامت 
بمدينة  الحضاري  والتراث  لآلثار  العربي 
الجزائـــر,  طــرف  مــن  والمقترح  تيبــــازة 
في  فنيا  ذرعا  االخير  هذا  يكون  أن  أجل  من 

للمنطقة  الحضري  والتراث  اآلثــــار  مجال 
العربيــة.

العربية  الملفات  بعض  الى  تطرقت  كما 
المشتركة األخرى التي ساهمت فيها الجزائر, 
على غرار الملف المشترك حول فنون الخط 
النقش  مهارة  المعادن,  على  النقش  العربي, 

على الخشب والعمارة بالطين.
الخماسية  العمل  خارطة  الوزيرة  تناولت  و 
الملفات  من  مجموعة  إعداد  إلى  تهدف  التي 
التمثيلية  القائمة  على  لترشيحها  المشتركة 
لدى  للبشرية  المادي  غير  الثقافي  للتراث 
إستضافة  بالمناسبة,  إقترحت  اليونسكو, حيث 

الوطن  في  الثقافة  رواد  إلجتماع  الجزائر 
قدم  جهته,  البيان.من  ذات  حسب  العربي, 
المدير العام للمنظمة عرضا عن واقع التعاون 
مؤكدا  والمنظمة,  الوزارة  بين  والفني  الثقافي 
والتنسيق  التعاون  هذا  "تعزيز  أهمية  على 

مستقبال لتطوير القطاع بالوطن العربي.«
إلى  دعوة  أعمر  ولد  محمد  وجه  وبالمناسبة, 
المنظمة  مقر  لزيارة  والفنون  الثقافة  وزيرة 
في دولة تونس, قبل أن يسلمها ذرع المنظمة 
على  القطاع  لخدمة  المبذولة  جهودها  نظير 

الصعيد الوطني والعربي, حسب البيان.
حياة �سرتاح

كشفت وزارة الثقافة و الفنون في بيان لها أمس أول عن منح اعانات 
و  السينما  مجاالت  في  مشاريع  لتمويل   2022 سنة  بعنوان  جديدة 
المسرح و الموسيقى الفنون التشكيلية وذلك بموجب "رخصة استثنائية" 
والفنون  الثقافة  وزارة  ان  المصدر  ذات  وضيعتها.واوضح  لتسوية 
استفادت من رخصة استثنائية من مصالح الوزارة األولى, قصد تسوية 
األشطر المتبقية من المشاريع المتكفل بها سابقا من حساب التخصيص 
والصناعة  والتقنية  الفن  لتطوير  الوطني  الصندوق  بعنوان  الخاص 
السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب, المغلق في31 ديسمبر .2021

أشطر  من  سينمائي  إنتاج  مؤسسة   21 إستفادت  السينما,  مجال  ففي 
 14 استفاد  حين  في  105.314.600دج  بـ  تقدر  اجمالية  بقيمة  مالية 
عمال مسرحيا جديدا بإعانات تقدر بـ 74.200.000 دج  الى جانب  

قدرها  مالية  بقيمة  ثقافية,  جمعيات  إنتاج  من  مسرحية  فنية  نشاطات 
6.400.000 دج.

اما في مجال الموسيقى, يضيف البيان, فقد تم تسجيل ألبومات غنائية من 
طرف مؤسسات نشر وتوزيع منتجات سمعية بصرية, بغالف مالي قدره 
1.310.000 دج كما اعلنت وزارة الثقافة والفنون أنه تم تسوية الشطر 
الثاني المتبقي لـ33 إنتاجا مسرحيا وتسجيل ألبومات غنائية  باإلضافة 

الى تنظيم صالون للفن التشكيلي.
وأكدت وزارة الثقافة والفنون انها تسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في 
الدعم, و الشفافية في إنتقاء المشاريع الفنية الهادفة ومرافقة جميع مراحل 

إنجاز األعمال الفنية.
حياة �سرتاح

بح�سور �سخ�سيات وطنية مهتمة 

بال�شاأن الثقايف وحركيته

حمام ال�ضلعة حتتفي بالعربية وبكتابها 
ومبدعيها و�ضط اأجواء بهيجة 

مركز  مقر  أمس،  أول  احتضن، 
سليمان  والتمهين  المهني  التكوين 
والية  في  الضلعة  بحمام  عميرات 
المسيلة، تظاهرة إحياء اليوم العالمي 
للغة العربية، من تنظيم مكتبة حمام 
بالتعاون  العمومية  للمطالعة  الضلعة 
والنشر  للطباعة  الخلدونية  دار  مع 
والتوزيع .وعرفت التظاهرة تعريف 

كتاب من المنطقة بمؤلفاتهم في مختلف التخصصات على غرار األدب والتاريخ 
وكذا الرياضة والطب بحضور مسؤولي المنطقة من سلطات مدنية وأمنية ، 
يتقدمهم رئيسا الدائرة والبلدية وممثل األمن الوطني والحماية المدنية بالبلدية 
وكذا حضور بعض نواب المجلس الشعبي الوطني رفقة بعض اإلطارات على 
مستوى الوالية باإلضافة إلى وجوه ثقافية وفنية مهتمة بالشأن الثقافي وحركيته 
شرف  جوادي ضيف  سليمان  الشاعر  الجزائري  الشعر  بيت  رئيس  وكان   ،
االحتفائية ، وقد صفق له الجمهور الحاضر وهو يتلو من أروع قصائده تمجيدا 

للغة الضاد.
فيه  استعاد  بهيج،  المعلمين واألساتذة في جو  بآبائهم  األبناء  الذي جمع  اللقاء 
الجميع ماضي األجيال، اغتنمت من خالله دار الخلدونية الفرصة لتكرم العديد 
الراحلين معروف  إلى تكريم  المنطقة، باإلضافة  من كتاب وشعراء ومبدعي 
سنوات  قدماه  ما  نظير  الكبير،  عبد  علجية  والمعلمة  حماني  المدعو  بوخالفة 
الستينات والسبعينات في سببل نشر العلم والمعرفة.وأكد كمال بن حليمة مدير 
المكتبة أن إحتفائية اليوم العالمي للغة العربية كانت في مستوى الحدث وذلك 
بحضور قامات أدبية محلية ووطنية ، مردفا أن المكتبة العمومية تسعى إلى 
الشابة  للمواهب  دعما  والمعرفة  والعلم  بالكتاب  المتعلقة  المناسبات  إحياء كل 
تحريك  المستقبلية  المكتبة  آفاق  فإن  المتحدث  ذات  التأليف .ووفق  مجال  في 
المناسبات  إحياء  من خالل  الضلعة  حمام  منطقة  تعيشه  الذي  الثقافي  الركود 
الثقافية والوطنية والدينية، وتنظيم المسابقات العلمية واألدبية وإقامة الندوات 
والتعليمية،  التربوية  المؤسسات  جميع  على  على  واإلنفتاح  واألدبية  الفكرية 
لضمان خدمة كافة فئات المجتمع وجعل الكتاب جزء ال يتجزأ من حياة أفراد 
المجتمع.وحسب عامر جعيجع مدير دار الخلدونية للنشر والتوزيع فإن إحياء 
التربية  رجال  إنجازات  وتوريث  والفكر  للثقافة  تكريسا  جاء  المناسبة  هذه 
والتعليم ببلدية حمام الضلعة، موضحا أن دار الخلدونية تكفلت بطبع 9 مؤلفات 
والطب  األدب  التخصصات على غرار  الضلعة في مختلف  لنخب من حمام 
وكذا التاريخ والرياضية مجانا.وفي ذات السياق أبدى األستاذ عامر استعداده 
التام، لدعم كل التظاهرات الثقافية والفكرية بمسقط رأسه، سواء من ناحية نشر 
وتوزيع األعمال أو المساهمة في إحياء المناسبات التي تخلد أهل العلم ليتوارثها 
ڨرين:"كان  المالك  عبد  والكاتب  الشاعر  األديب  قال  االحتفالية  األجيال.وعن 
والمفكرين  الكتاب  من  اإلبداع  أهل  فيها  يلتقي  التي  األيام  أجمل  من  يوما 
والمبدعين ، وقد كانت صاحبة الجاللة اللغة العربية_يضيف_ تزدهي طربا 
بأشعار سليمان جوادي ، وبأناشيد منشد الجزائر زهير فارس ، موضحا أن 

المداخالت في مستوى الحدث.
حممد قرين

عر�شت �شمن فعاليات

 مهرجان امل�شرح املحرتف 

"بانتورا �ضبي�ضيال" حينما 
يحكى الواقع بطريقة كوميدية

استمتع جمهور قاعة "الشباب"، مسرح الجزائر الوسطى، أمس أول بالعرض 
التعاونية  إنتاج  من  خاص(  )طالء  سبيسيال"  "بانتورا  الموسوم  المسرحي 
الثقافية "تافتيكا للمسرح وفنون العرض" بالتعاون مع المسرح الجهوي للعلمة 
بسطيف وذلك في إطار برنامج العروض خارج المنافسة الرسمية للمهرجان 
الرابع  الفن  جمهور  رحل  .15و  ال  طبعته  في  المحترف  للمسرح  الوطني 
على مدار أكثر من ساعة من الزمن الركحي الى أحداث العرض المسرحي 
الهزلي الذي وقع إخراجه سفيان عطية وكتب نصه بالل لعرابة فيما صمم 
السينوغرافيا وساعد في اإلخراج بوراس عاشور.و تدور أحداث المسرحية 
بين  الوطنية،  الجوائز  العديد من  2017 وحازت على  انتاجها سنة  تم  التي 
لجدار  إسمنتي  بمهمة طالء عمود  تكليفهما  تم  الدهن  مهنة  يمارسان  شابين 
إحدى مؤسسات التعليم الثانوي و عوض إنهاء عملهما يدخالن في حوارية 
مستفيضة يستحضران بلغة دارجة وعبر لوحات أدائية ما يشغلهما من قضايا 
تبرز من خاللها أهم المشاكل والسلوكات السلبية التي يعيشها المواطن كطغاء 
الماديات والثراء السريع و زواج المصلحة وتراجع القيم األخالقية و مشاكل 
التربية والتعليم و المخدرات.و اشتغل فريق المسرحية, المقتبسة  عن فكرة من 
كتاب "األمير" لميكافيللي, على جماليات اللغة الشعبية المشحونة بقاموس ثري  
لتكون عنصرا حاسم في بناء روح العمل الكوميدي, كما اعتمد على بساطة 
التي  الدهن  وأدوات  كالمكنسة  المستعملة  بعناصرها  السينوغرافية  الرؤية 
تحولت إلى كائنات حية تتحرك وساهمت في تمرير خطاب كوميدي يتحدث 
بعفوية و يتناول بعمق ما يدور في المجتمع.و تتواصل فعاليات الطبعة ال 15 
للمهرجان الوطني للمسرح المحترف, التي تحتفي هذه السنة بالفنان المجاهد 
و عضو فرقة جبهة التحرير الوطني طه العامري, الى غاية 1 يناير 2023 
بالمسرح الوطني محي الدين-بشطارزي, مسرح الجزائر الوسطى و قاعة ابن 
خلدون, ببرمجة 13 مسرحية في المنافسة الرسمية و 30 عرضا خارجها منها 
االذاعي,  المسرح  في  تكوينية  المهرجان ورشات  ينظم  الشارع.كما  مسرح 
فن الحكواتي, النقد الصحفي و الموسيقى في المسرح باالضافة لندوات حول 

عالقة المسرح بالرواية و الفنون و حول تجارب مسرحية متنوعة.
حياة �سرتاح

الإثنني  26 دي�شمرب 2022 املـوافق لـ 03 جمادى الثانية 1444هـ

اأثنوا على الب�شمة التي تركها ب�شطارزي

 م�شطفى كاتب، ر�شيد ق�شنطيني وعاللو

خمت�ضون يوؤكدون اأن امل�ضرح يف اجلزائر 
رافق احلركة التحريرية بكل مراحلها

 اأجمع م�شرحيون وباحثون، على البعد الن�شايل للم�شرح يف اجلزائر، كونه "مدر�شة ن�شالية رافقت احلركة الوطنية

 بكل مراحلها وتنوعها" من خالل "التزام ثلة من الفنانني املنا�شلني يف احلركة الوطنية بق�شية ا�شرتجاع ال�شيادة".

نظري جهودها املبذولة خلدمة القطاع الثقايف على ال�شعيد الوطني والعربي

يتعلق الأمر بامل�شتفيدة �شابقا من الدعم العمومي

اجلزائر تت�ضلم ذرع منظمة "الألك�ضو"

وزارة الثقافة ت�ضرع يف ت�ضوية
 و�ضعية امل�ضاريع الفنية والثقافية العالقة
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يف وقفات تنديدية اأمام حمالت 

جتارية باإ�سبانيا 

متظاهرون ينددونبا�سترياد 
وبيع منتجات م�سروقة 

من ال�سحراء الغربية املحتلة
نظم افراد من الجالية الصحراوية ونشطاء, أول أمس, 
تعرف  بإسبانيا  تجارية  محالت  أمام  تنديدية  وقفات 
الغربية  الصحراء  من  مسروقة  منتجات  وبيع  باستيراد 
الصحراوية  االنباء  وكالة  به  افادت  ما  وفق  المحتلة, 
األعالم  الوقفات,  هذه  في  المشاركون  وحمل  )واص(. 
محالت  مرتادي  على  مطويات  ووزعوا  الصحراوية, 
مفصلة  تلقوا شروحات  الذين  المارة  وكذا  "ميركادونا" 
وبيع  استيراد  في  التجارية  المساحة  هذه  تورط  حول 
المنتجات المنهوبة من الصحراء الغربية المحتلة."وتبيع 
محالت +ميركادونا+ بعض المنتجات من أنواع مختلفة, 
والمجمدة  الطازجة  البحرية  والمأكوالت  األسماك  من 
بما فيها أجود أنواع األخطبوط في العالم الذي مصدره 
منتجات  أو  إسبانية  منتجات  أنها  على  المحتلة,  الداخلة 
هي  بينما  الجوار,  دول  من  شرعية  بطرق  مستوردة 
منتجات منهوبة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة", 

حسب "واص".
من  الطبيعية  الثروات  سرقة  أن  المتظاهرون  وأكد 
لحق  "انتهاكا  تمثل  الغربية  للصحراء  المحتلة  المناطق 
الطبيعية,  موارده  استغالل  في  الصحراوي  الشعب 
الشرعية  ومنحه  المغربي  لالحتالل  مباشرا  ودعما 
التي يفتقدها بحكم الواقع والقانون الدولي".وفي الختام, 
منتجات  استيراد  على  موافقتهم  عدم  المتظاهرون  أكد 
أو  "ميركادونا"  من  سواء  المحتلة  الغربية  الصحراء 
أي محل تجاري آخر, كما رفعوا شعارات تضامنية مع 
الشعب  حقوق  احترام  الى  تدعوا  الصحراوية  القضية 
والتصرف  السياسي  مستقبله  اختيار  في  الصحراوي 
حتى  العادل  نضاله  وكذا  الطبيعية  خيراته  في  الكامل 

تحقيق النصر واالستقالل.

اجلي�ش ال�سحراوي ي�ستهدف 
قوات االحتالل املغربي 

بقطاع املحب�ش
استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي, أول 
المحبس,  بقطاع  المغربي  االحتالل  قوات  مواقع  أمس, 
الصادر   703 رقم  العسكري  البيان  به  أفاد  ما  حسب 
عن وزارة الدفاع الصحراوية.وأكد البيان, الذي أوردته 
الجيش  وحدات  أن  )واص(,  الصحراوية  االنباء  وكالة 
الصحراوي استهدفت تخندقات قوات االحتالل المغربي 
بقطاع  تنوشاد  وسبخة  لعكد  بمنطقتي  مركزة  بأقصاف 

المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي قد استهدفت في وقت سابق, مواقع القوات 
روس  وبمناطق  المحبس  بقطاع  المحتلة,  المغربية 
قوات  هجمات  الفرسيك.وتتواصل  أكرارة  و  السبطي 
جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد مواقع االحتالل 
المغربي, منذ استئناف الحرب, ردا على الخرق المغربي 
السافر التفاق وقف إطالق النار في 13 نوفمبر 2020, 
والمعدات  األرواح  في  فادحة  خسائر  االحتالل  و"تكبد 

على طول الجدار الرملي", يضيف البيان.

وجاء تنظيم الوقفة االحتجاجية بإضاءة الشموع 
اإلسباني,  بالجيب  تشينو"  "باريو  معبر  أمام 
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين, الذي تخلده 
شعار  تحت  السنة  هذه  الحقوقية  الجمعية 
"الكرامة والحرية والعدالة لجميع المهاجرات 
بالناظور  الجمعية  فرع  وندد  والمهاجرين". 
في بيان له, بقرار منع الوقفة التضامنية الذي 
يؤكد مضي الدولة في التستر على المسؤولين 
التضييق  في سياسة  واستمرارها  المأساة  عن 
بالحقيقة  المطالبة  الحرة  األصوات  كل  على 
قرار  المحلي,  الفرع  استنكر  كما  والمحاسبة، 
التظاهر  في  الحق  يمس  الذي  الممنهج  المنع 
السلميين وأكد على استمراره في  واالحتجاج 
االنتهاكات  جميع  وفضح  رصد  على  العمل 

التي تطال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وكافة حقوق اإلنسان ومطالبة الدولة 
المغربية بوقف لعب دور الدركي خدمة لسياسات الهجرة القاتلة.

يذكر أن الجمعية نظمت أول أمس, ندوة من أجل تسليط الضوء على الخروقات 
التي شابت محاكمات طالبي اللجوء والمهاجرين المعتقلين على خلفية مأساة مليليه 
والناظور, والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين األفارقة على أيدي الشرطة 

المغربية التي حاولت وبكل وحشية منعهم من دخول الجيب االسباني.
وكانت الجمعية الحقوقية قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من تخليد اليوم الدولي 
فتح تحقيق  الملف دون  العمل على "عدم إغالق هذا  السنة, هو  لهذه  للمهاجرين 

نزيه من طرف جهات مستقلة من أجل تحديد 
المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في هاته 
واإلسباني",  المغربي  الجانبين  من  الجريمة 
ومدريد  الرباط  مسؤولية  على  التأكيد  مجددة 
عن االختفاء القسري لمجهولي المصير ممن 

فقدوا أثناء أحداث الجمعة االسود.
وأبرزت في السياق أن "سنة 2022 تميزت 
أساسا  المرتكزة  الهجرة  سياسات  بتكريس 
العسكرة  وتعزيز  األمنية,  المقاربة  على 
تحركات  على  المراقبة  وتشديد  الحدود  على 
لتدهور  فقط  ليس  أدى  مما  المهاجرين, 
والثقافية,  االقتصادية واالجتماعية  أوضاعهم 
و انتهاك حقوقهم األساسية في السكن والصحة 
إلى  بل  والتنقل,  الشغل  في  وحقهم  والتعليم 
المس بالحق المقدس في الحياة وإلى فقدان العديدين ممن ال زال مصيرهم مجهوال, 
باإلضافة إلى المحاكمات الجائرة واالعتقاالت التعسفية والترحيالت القسرية وإلى 

انتهاكات ال حصر لها".
وأكدت أن "ملف الهجرة واللجوء بالمغرب عرف تراكمات من االنتهاكات الخطيرة 
مست بشكل خاص المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء, لعل أبرزها األحداث 
االسباني",  بالجيب  مليلية  مع  الحدود  على  الناظور  منطقة  شهدتها  التي  المؤلمة 
الحياة وسقوط  المقدس في  بالحق  المساس  بأن هاته األحداث وصلت حد  مبرزة 

العديد من الجرحى كانت إصابات بعضهم خطيرة.

الدولية  العفو  منظمة  انتقدت  ذلك,  مع  وبالموازاة   
حفظ  اإلسبانية,  العامة  النيابة  قرار  )أمنيستي( 
التحقيق بشأن مأساة 24 يونيو الماضي على الحدود 
اإلفالت  "يشجع على  أنه  معتبرة  المغربية-اإلسبانية, 
إستيبان  إسبانيا  في  المنظمة  مدير  العقاب".وأكد  من 
للضرب  تعرضوا  األفارقة  "المهاجرين  أن  بلتران, 
على  الشغب  مكافحة  معدات  ضدهم  واستخدمت 
نطاق واسع, بما في ذلك رذاذ الفلفل, علما أن المئات 
منهم ظلوا محاصرين تحت رحمة الشرطة المغربية 
واإلسبانية", معربا عن القرار رغم خطورة ما حدث 

في الجمعة األسود.
فإنه  الملف  حفظ  بقرار  العام  "المدعي  أن  واعتبر 
أي  مقاضاة  تتم  لم  ألنه  العقاب,  من  اإلفالت  يشجع 
أفعال  في  التحقيق  توسيع  يتم  ولم  الملف  في  شخص 
خطيرة مثلت انتهاكا لحقوق اإلنسان, ويمكن تصنيفها 
كجرائم بموجب القانون الدولي".وكانت النيابة العامة 

أنها أغلقت  الفارط,  الجمعة  قد أعلنت يوم  اإلسبانية, 
تحقيقها في مقتل المهاجرين األفارقة خالل مأساة الـ 
العثور على  وفقها,  يتم,  لم  الماضي, ألنه  يونيو   24
"مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات 

األمن اإلسبانية خالل هذه المأساة".
ويأتي قرار إغالق هذا الملف, رغم المطالب الدولية 
للوقوف  ونزيه  وشفاف  حر  تحقيق  إجراء  بضرورة 
على حيثيات هذه الجريمة النكراء.وكان ما يقرب من 
حاولوا  الصحراء  جنوب  من  إفريقي  مهاجر   2000
دخول جيب مليلية من الناظور )شمال المغرب( في 
الـ 24 يونيو الماضي. وقد أثارت مأساة هؤالء في ما 
يعرف بـ"الجمعة االسود", سخطا دوليا, حيث نددت 
جانب  من  للقوة  المفرط  ب"االستخدام  المتحدة  األمم 

السلطات المغربية واالسبانية".
خبراء  أكد  فقد  الدولية,  العفو  منظمة  جانب  وإلى 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  عينهم  مستقلون 

المتحدة, أن عدد القتلى ال يقل عن 37, وشجبوا عدم 
وجود مسؤوليات محددة في المغرب وإسبانيا على حد 
سواء.وكان خبراء أمميون أكدوا أن الصور المأساوية 
الحادثة  هذه  خالل  قتلوا  الذين  األفارقة  للمهاجرين 
العميقة  العنصرية  التحيزات  عن  كشفت  المأساوية, 
والممارسات  السياسات  من  العديد  بها  تتميز  التي 

المعاصرة لمراقبة الحدود.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها 
األمن  قوات  استخدام  االجتماعي,  التواصل  مواقع 
وثقت  كما  المهاجرين,  ضد  المفرطة  للقوة  المغربية 
بعضها  فوق  المكدسة  المهاجرين  جثث  الفيديوهات 
إلكتروني  البعض. وكان تحقيق صحفي أجراه موقع 
مغربي أكد أن مقتل المهاجرين األفارقة على يد قوات 
المغرب  المخزنية كان "أمرا مدروسا وبصمة  القمع 
فيه واضحة", كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن 

جثث القتلى دون تشريح "لطمس الحقيقة".

التي  الحقوقية  الندوة  في  المشاركون  حذر 
من  واإلحسان"  "العدل  جماعة  نظمتها 
الذي  السياسي  لالعتقال  الباهظة  الكلفة 
أصبح يمعن فيه المخزن مؤخرا، مؤكدين 
الذي  النظام  هذا  جوهر  هو  االستبداد  ان 
يعبث بالمملكة المغربية ويستهدف أحرارها 

ممن يدفعون ضريبة التصدي للفساد.
االئتالف  منسق  أبرز  الصدد،  هذا  وفي 
اإلله  عبد  الحقوقية،  للهيئات  المغربي 
بنعبد السالم، في مداخلته خالل ندوة حول 
 : بالمغرب  السياسي  "االعتقال  موضوع 
النظام  أن  والمآل"،  والكلفة  الذاكرة  سؤال 
المخزني "حافظ على جوهره االستبدادي" 
وقمع  "اعتقاالت  من  السنين،  مر  على 
صفوف  في  والتعبير  الرأي  حرية 
في  والصحافيين".واستدل  المعارضين 
للنظام  االستبدادي"  "الجوهر  عن  حديثه 

من  اإلفالت  سياسة  "باستمرار  المخزني 
المسؤولين  ان بعض  الى  العقاب"، مشيرا 
زالوا  ما  الماضي  في  االنتهاكات  عن 
األمنية  األجهزة  في  رئيسة  مواقع  يحتلون 

والمخابراتية المختلفة، بل وتمت ترقيتهم.
الوسيلة  أن  على  الحقوقي  الناشط  وشدد 
"هو  فيه  والتحكم  المجتمع  لضبط  الوحيدة 
بنهب  عليه  والتسلط  والقمع  والقهر  القوة 
التوزيع  دون  والحيلولة  وخيراته  ثرواته 
المخزن،  عليه  ما عمل  لها"، وهو  العادل 
من  المغرب  عرفه  ما  استعرض  كما 
في  والزج  جسدية  وتصفيات  "اختطافات 
السرية، واالستهداف  السجون والمعتقالت 
تعمل  كانت  التي  الوطنية  المشاريع  لكل 
من أجل بناء دولة الحق والقانون، و انفرد 
التي  السياسية  بالسلطة  المخزني  النظام 
أطلقت يده ليعبث بالبالد ويواجه كل حركة 

بالقمع واالعتقال والقتل خارج إطار القانون 
)...(".ونبه المتحدث الى أن "المواجهة بين 
القوى الحية المغربية من مختلف المشارب 
تتوقف  ولم  استمرت  المخزني،  والنظام 
المغربية  "السلطات  أن  على  مشددا  أبدا"، 
الشعبية  االحتجاجات  قمع  عن  تتوان  لم 
لمختلف الفئات الشعبية على مر تاريخها، 
ومن مظاهر ذلك االعتقاالت واالختطافات 
عاهات  أو  الموت  إلى  المؤدي  والتعذيب 
الحي في  مستديمة، و استعمال الرصاص 
حتى  تستثن  ولم  التدخالت،  تلك  من  عدد 

األطفال".
من جهته، سجل رئيس فرع التحالف الدولي 
بالمغرب،  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع 
ارتكاب  مداخلته،  في  الزهاري،  محمد 
في  كبيرة  النتهاكات  المخزنية  الدولة 
مجال حقوق اإلنسان، منبها الى أن "كلفة 

االعتقال السياسي في المملكة باهظة ماديا 
و معنويا".وأوضح في هذا االطار أن "هذا 
بسمعة  كثيرا  أضر  الممارسات  من  النوع 
البالد، بالرجوع إلى مقررات األمم المتحدة 
إدانة  كلها  التي  السياسي  االعتقال  بشأن 
للسياسات العمومية المتبعة في مجال حقوق 
حاولت  التي  المادية،  الكلفة  اإلنسان".أما 
تلك  معالجة  المخزنية  الدولة  خاللها  من 
االنتهاكات، يضيف، "فهي كبيرة وكبيرة"، 
إذ أصدرت هيئة التحكيم المستقلة، مقررات 
تعويض باآلالف تجاوزت قيمتها أكثر من 
مستدركا  أمريكي،  دوالر  مليون   100
بالقول "نتحدث عن هذه التعويضات بغض 

النظر عن مآالتها".
الحقوقي  والناشط  المحامي  سلط  بدوره، 
محمد أغناج، الضوء على "تجربة جماعة 
السياسي"،  االعتقال  في  واإلحسان  العدل 

أربعين  من  ألكثر  تاريخها  يعود  والتي 
بحق  المخزن  "بطش  ان  الى  الفتا  سنة، 
والشباب،  والكهول  الشيوخ  طال  الجماعة 
القياديين  طال  كما  أيضا،  واألطفال  بل 

واألعضاء والمتعاطفين دون تمييز".
صفوف  في  االعتقال  أساليب  وتنوعت 
أو  ليلي  اختطاف  "بين  يضيف،  الجماعة، 
من أماكن العمل أو عن طريق نصب كمين 
دون اإلدالء بأية وثيقة أو مبرر لالختطاف 
بالمعتقل،  االحتفاظ  مكان  عن  اإلخبار  أو 
ذات  داع.وعبر  دون  العنف"  استعمال  مع 
المحامي عن اسفه "للعقوبات الثقيلة" بحق 
لهم سوى  ذنب  "ال  الذين  الجماعة  قيادات 
هذا  أحرار  جانب  إلى  ويؤدون،  أدوا  أنهم 
والتصدي  الرسالة  حمل  ضريبة  الوطن، 
لالستبداد والفساد والنضال من أجل مستقبل 

الحرية والكرامة والعدل".

يف ماأ�شاة اإن�شانية حقيقية راح �شحيتها الع�شرات

 من املهاجرين الأفارقة مبليلية والناظور

 ال�سلطات املغربية متنع وقفة احتجاجية 
تنديدا ب�سيا�سات الهجرة القاتلة

منعت ال�شلطات املغربية باإقليم الناظور, الوقفة الحتجاجية التي دعت اإليها اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان, اأم�س, على احلدود مع جيب مليلية 

الإ�شباين, للتنديد ب�شيا�شات الهجرة القاتلة املتبعة من طرف املغرب واإ�شبانيا وت�شامنا مع �شحايا ماأ�شاة الـ 24 يونيو املا�شي.

 الوكالت

"اأمني�ستي" تنتقد قرار الق�ساء االإ�سباين 
حفظ التحقيق ب�ساأن ماأ�ساة الـ 24 يونيو



 فيم� مت ت�أجيل جل�سة

 حم�كمة خليل عواودة

نقل الأ�سري حممد داود
 اإىل امل�ست�سفى 

بعد تدهور و�سعه ال�سحي
قال نادي األسير، إن المعتقل محمد عادل داود )61 عاما( 
من قلقيلية، نقل إلى مستشفى "برزالي"، بعد تدهور على 
صحفي  بيان  في  األسير  نادي  وأوضح  الصحي،  وضعه 
في  آالم  من  أيام  منذ  يعاني  داود  المعتقل  أن  االحد،  أمس 

بطنه جّراء إصابته بمشاكل حادة في المعدة واألمعاء.
 ،1987 عام  ديسمبر  من  الثامن  في  اُعتقل  داود  واألسير 
منذ  متواصل  بشكٍل  المعتقلين  القدامى  األسرى  من  وهو 
إلى  أسيراً،   )25( اليوم  وعددهم  )أوسلو(،  اتفاقية  توقيع 
اعتقالهم عام  أعاد االحتالل  جانبهم مجموعة من األسرى 
2014 وهم من قدامى األسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة 
الذي  البرغوثي،  نائل  األسير  منهم   ،2011 عام  التبادل 
يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة األسيرة، حيث 

دخل مؤخًرا عامه الـ)43( في سجون االحتالل.
يواجهون  الذين  المرضى  األسرى  أحد  هو  داود  ويُعاني 
سياسة اإلهمال الطبّي المتعمد )القتل البطيء(، من مشاكل 
العام  جراحية  لعملية  خضع  وقد  واألمعاء  المعدة  في 
أنّه  كما  صعًبا،  صحًيا  وضًعا  يواجه  يزال  وما  الماضي، 
يُعاني من مرض الصدفية، ومشاكل حادة باألسنان، ويعتمد 

منذ سنوات على تناول السوائل.
في سجن  ويقبع  الحياة،  مدى  بالّسجن  المحكوم  داود  وفقد 
سلطات  وحرمت  األسر،  في  وهو  والديه  "عسقالن"، 
سنوات،  خمس  لمدة  زيارته  من  عائلته  أفراد  االحتالل 
وخالل العام الجاري استشهد ابن شقيقه الفتى عادل إبراهيم 

داود.
خليل  األسير  محاكمة  جلسة  االحتالل،  محكمة  أجلت  هذا 
عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا غرب الخليل، حتى 15 من 
شهر جانفي المقبل، للرد على الئحة االتهام المقدمة ضده.

وكان من المفترض أن يُفرج عن األسير عواودة في الثاني 
الطعام  عن  إضرابا  خاض  أن  بعد  الماضي،  اكتوبر  من 
استمر لمدة 172 يوًما ضد اعتقاله اإلدارّي، إال أّن سلطات 
له  وجهت  وجيزة،  بفترة  عنه  اإلفراج  وقبل  االحتالل، 
"تهمة" محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف 
هروفيه" إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى كتابة هذه 

األسطر.
"عوفر"،  سجن  إلى  مؤخرا  عواودة  األسير  نقل  وجرى 
علًما أن عائلته ومنذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته، 
بعد أن فرضت إدارة الّسجون عليه "عقوبة" الحرمان من 
من  يعاني  عواودة  األسير  زال  وال  لمدة شهرين،  الزيارة 

آثار اإلضراب الطويل الذي خاضه.

هيئة �سوؤون الأ�سرى تك�سف:

 الحتالل ال�سهيوين 
 اعتقل 100 فل�سطيني 

من قطاع غزة العام اجلاري
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني نحو 100 فلسطيني من 
الصيادين  من  معظمهم  الجاري،  العام  خالل  غزة  قطاع 
األسرى  شؤون  هيئة  به  أفادت  ما  وفق  والمزارعين، 
الفلسطينية.و قال رئيس اإلحصاء والتوثيق في هيئة شؤون 
األسرى عبد الناصر فروانة, في تصريح صحفي, إن قوات 
ومزارعا  91 صيادا  نحو  الجاري  العام  اعتقلت  االحتالل 
معبر  تسعة مرضى على  اعتقال  تم  كما  أثناء عملهم,  في 
بيت حانون شمال قطاع غزة, في أثناء توجههم للعالج في 

مستشفيات الضفة الغربية.
سجون  داخل  يقبع  أنه  إلى  فروانة  الناصر  عبد  أشار  و 
يمنع  غزة  قطاع  من  أسيرا   180 الصهيوني  االحتالل 
عدة  منذ  عائالتهم  زيارة  من  منهم  العشرات  االحتالل 
 6700 نحو  اعتقل  االحتالل  أن  إلى  النظر  الفتا  سنوات, 
خالل  العام  هذا  بداية  منذ  الغربية  الضفة  في  فلسطيني 

االقتحامات المستمرة للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية.
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دويل

خالل  كلمته  في  هولي،  أبو  وأشار 
االفتتاحية  الجلسة  رئاسة  تسليمه 
المشرفين  لمؤتمر   )109( الـ  للدورة 
مدير  من  الفلسطينيين  شؤون  على 
بالخارجية  فلسطين  شؤون  إدارة 
المصرية السفير أسامة خضر، والتي 
األمانة  مقر  في  األحد،  أمس  عقدت 
في  العربية  الدول  لجامعة  العامة 
العاصمة المصرية القاهرة، إن دورتنا 
سياسياً،  وقت حرج  في  تأتي  العادية 
يصعب  متسارعة  أحداث  ظل  وفي 
جديدة  وتحديات  بنتائجها،  التنبؤ 
إن  وشراسة.وقال:  حدة  أكثر  ستكون 
وعدواناً  شاملة،  حرباً  يواجه  شعبنا 
دموياً لم يتوقف لحظًة واحدة، يتبادل 
خاللها جنود اإلحتالل والمستوطنون 
األدوار في إرتكاب الجرائم واستباحة 
المقدسات.وشدد أبوهولي على أن تلك 
الدولي  المجتمع  من  تتطلب  الجرائم 
العملية  الخطوات  ووضع  تجريمها 
اإلحتالل  ومساءلة  محاسبة  على 
عليها، ووضع عصابات المستوطنين 
إلى  اإلرهاب.وأشار  قوائم  على 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أن 
القرارات  من  سلسلة  على  صوتت 
والتي  الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة 
تؤكد الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي 
مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة 
دولته المستقلة على خطوط الرابع من 
الالجئين  وحق   ،67 عام  حزيران 
القرار  وفق  ديارهم  إلى  العودة  في 
باعتباره  االستيطان  ورفض   ،194
وكالة  والية  وتمديد  قانوني،  غير 
 30 حتى  سنوات  ثالث  لمدة  الغوث 
حزيران 2026، وزيادة مخصصات 
لألمم  العادية  الميزانية  في  الوكالة 
تعتبر خطوة  تدريجياً، والتي  المتحدة 
في تحقيق االستقرار المالي لألونروا 

وتأمين التمويل.

المقبلة  المرحلة  أن  هولي  أبو  وأكد 
العمل  التركيز على ضرورة  تتطلب 
التي  المالية  األزمة  تطويق  على 
ظل  في  خاصة  االونروا،  تعيشها 
الكيان  قبل  من  محاوالت  وجود 
إيجاد  قبل  عملها  إلنهاء  الصهيوني 
الشرعية  وفق  الالجئين  لقضية  حل 
المساعي  آخرها  كان  الدولية 
إحباط  لمحاولة  الصهيونية  األميركية 
آلية  لتغيير  المتحدة  األمم  في  مبادرة 
زيادة  خالل  من  األونروا  تمويل 
مخصصات الوكالة في ميزانية األمم 
واالنتقال  تدريجي  بشكل  المتحدة 
إننا  ومنتظم.وتابع:  دائم  التمويل  الى 
مشتركة  سياسات  برسم  مطالبون 
التحديات  مواجهة  باتجاه  للتحرك 
التي تواجه األونروا والالجئين معاً، 
ووضع إستراتيجية موحدة متفق عليها 
لتحديد احتياجات الالجئين والمشاريع 
ذات األولية من رؤيتنا كدول مضيفة، 
ووضع عملية إعادة إعمار المخيمات 
الفلسطينية في سوريا ونهر البارد في 
خلفتها  التي  المدمرة  والبيوت  لبنان 
أولوية  الحروب اإلسرائيلية في غزة 
رئيس  القادمة.وقال  المرحلة  في 
دائرة شؤون الالجئين، إن الخطوات 
الفلسطينية  السياسية  والتحركات 
تواجه  التي  التحديات  أمام  المقبلة 
على  ترتكز  الفلسطينية،  القضية 
محمود  الرئيس  خطاب  تضمنه  ما 
لألمم  العامة  الجمعية  أمام  عباس 
في  خاصة  الـ77  بدورتها  المتحدة 
الصهيوني  الكيان  مع  العالقة  تحديد 
باعتبارها دولة قائمة على اإلحتالل، 
قبول  العامة  الجمعية  من  والطلب 
فلسطين،  لدولة  الكاملة  العضوية 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ودعوة 
قرارات  لتنفيذ  أممية  خطة  العداد 
الكيان  باعتبار  الدولية  الشرعية 

عملية  في  شريكا  ليست  الصهيوني 
السالم واللجوء الى المحكمة الجنائية 
الصهيوني  الكيان  لمحاكمة  الدولية 
بحق  ترتكبها  التي  جرائمها  على 
شعبنا الفلسطيني والتحرك باتجاه تنفيذ 
قراري 181 و.194وأضاف، نتطلع 
بمستويات  االرتقاء  نحو  أكبر  وبثقة 
التنسيق مع كل االشقاء العرب والتي 
يفرضها ليس فقط مواجهة السياسات 
الصهيونية الرافضة للحلول السياسية 
ضمن قرارات الشرعية الدولية وإنما 
حكومة  ظل  في  القومية  ًمصالحنا 
فكراً  تحمل  التي  المتشدد  اليمين 
دوامة  إلى  بالمنطقة  سيدفع  عنصرياً 

الحروب وعدم االستقرار.
الرئيس  بإسم  هولي  أبو  وشكر 
القيادة، رئيس  محمود عباس وعموم 
الفتاح  عبد  المصرية  الجمهورية 
مصر  وشعب  وحكومة  السيسي 
ومساندتهم  دعمهم  على  الشقيق 
لمشاريع  ودعمه  الفلسطينية،  للقضية 
اإلعمار في قطاع غزة، وتأكيداته في 
الفلسطينية  القضية  أن  المحافل  كل 
العام  واألمين  العرب،  كل  قضية 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 

على رعايتهم للمؤتمر.
بدوره، أكد السفير خصر، إن القضية 
العرب  قضية  ستظل  الفلسطينية 
يتحقق  أن  يمكن  ال  والتي  المركزية 
تسويتها  دون  بالمنطقة  اإلستقرار 
حل  أساس  على  والشاملة  العادلة 
ذات  الدولية  والمرجعيات  الدولتين 
حكومة  وصول  إن  الصلة.وقال، 
إلى  الصهيوني  للكيان  يمينية 
الفلسطينين  أمام  يخلق  الحكم  سدة 
وحدة  فيه  يتعين  تحديا  والمقدسيين 
المدينة  عن  دفاعا  الفلسطيني  الصف 
وكنيسة  األقصى  والمسجد  المقدسة 
اإلسالمية  المقدسات  وكافة  القيامة 

إلتزام  خضر  وأكد  والمسيحية، 
لدعم  والمستمر  التاريخي  مصر 
حقوقه  ينال  حتى  الفلسطيني  الشعب 
المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات 
السيادة على حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
الجلسة  خالل  المتحدثون  وجدد 
اإلفتتاحية للمؤتمر، تأكيدهم ضرورة 
الالجئين  أحوال  لتحسين  الدعم  تقديم 
عنهم،  والتخفيف  الفلسطينيين 
عودة  لحق  والداعم  الثابت  وموقفهم 
الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا 
أدانوا  كما   194 القرار  في  ورد  لما 
العدوانية  الصهيوني  الكيان  سياسات 

بحق الشعب الفلسطيني. 
مستجدات  المؤتمر  أعمال  وتناقش 
في  الفلسطينيين  الالجئين  أوضاع 
ونشاط  المضيفة  العربية  الدول 
اإلسرائيلية  واالنتهاكات  األونروا، 
لحقوق الشعب الفلسطيني وإعتداءات 

اإلحتالل على القدس.
وشارك في المؤتمر وفد دائرة شؤون 
برئاسة  التحرير،  بمنظمة  الالجئين 
أنور  الدائرة  ووكيل  هولي،  أبو 
حمام، ومدير عام اإلعالم والدراسات 
وأمين  المدهون،  رامي  واألونروا 
عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 
دواس،  دواس  والعلوم  والثقافة 
من  الزعانين  رزق  أول  والمستشار 

مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
العربية  الدول  المؤتمر  في  يشارك 
األردن  وهي:  لالجئين  المضيفة 
والمنظمة  ولبنان،  وفلسطين  ومصر 
والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمة 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
المتحدة  األمم  ووكالة  "األيسيسكو"، 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

في الشرق األدنى "األونروا".

هدمت سلطات االحتالل الصهيوني بحماية قوات معززة 
من الشرطة، أمس األحد، مساكن أهالي قرية العراقيب 
في  والتهجير  باالقتالع  والمهددة  االعتراف  مسلوبة 
النقب بأراضي الـ48، للمرة الـ211 على التوالي، منذ 

هدمها أول مرة يوم 27 جويلية .2010
للمرة 210، يوم 5 ديسمبر  العراقيب  وهدمت مساكن 

قرية  فيها  تهدم  التي  الـ15  المرة  وهذه  الجاري، 
العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن 

هدمتها 14 مرة في العام الماضي .2021
جديد  من  خيامهم  نصب  العراقيب  في  األهالي  ويعيد 
كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من 
البرد القارس في الشتــاء والحـــر الشديد في الصيف، 

وتصديا لمخططــــات اقتالعهم وتهجيرهم من أرضهم.
ويواصل االحتالل الصهيوني هدم قرية العراقيب منذ 
العام 2010 في محاوالتها المتكررة لدفع أهالي القرية 

لإلحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
وتبقى في القرية 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، 
الصحراوية،  والزراعة  المواشي  تربية  من  يعتاشون 

وحسب  الماضي  القرن  سبعينيات  في  السكان  وتمكن 
حقهم  إثبات  من  الصهيوني  المحتل  وشروط  قوانين 
من  الدونمات  آالف  أصل  من  دونما   1250 بملكية 
األرض، إضافة إلى العراقيب، تقارع القرى الفلسطينية 
مسلوبة االعتراف في منطقة النقب، مخططات االقتالع 

والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي.

من اإعداد: حي�ة �سرت�ح

رئي�س دائرة �سوؤون الالجئني �سدد على �سرورة

 تقدمي الدعم لهم للتخفيف عنهم ويوؤكد:

"الالجئون الفل�سطينيون 
يعي�سون اأو�ساعا �سعبة"

ق�ل ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، رئي�س دائرة �سوؤون الالجئني اأحمد اأبو هويل، اإن الالجئني الفل�سطينيني يف لبن�ن و�سوري�، 

وقط�ع غزة، يعي�سون اأو�س�ع� م�أ�س�وية ومعي�سية �سعبة للغ�ية، �سببه� النق�س يف اخلدم�ت التي تقدمه� وك�لة الغوث الدولية "الأونروا".

يف حم�ولت متكررة لدفعهم لالإحب�ط والي�أ�س وتهجريهم من اأرا�سيهم

تهدمي م�ساكن اأهايل العراقيب للمرة 211 على التوايل



دينيالإثنني  26 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 03 جمادى الثانية 1444هـ14

 www.elraed.dz

مهمة  وسيلة  تعالى  كتاب هللا  مع  التفاعل  عنصر  إن   
في حفظ كتاب هللا وإتقانه، ولقد كان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم – يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما 
صرح هو – صلى هللا عليه وسلم – بذلك البن مسعود 
حين سأله: يا رسول هللا أقرأ عليه وعليك أنزل؟ فقال: 

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

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

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

بها لحفظ كتابه: 

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

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

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

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

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

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

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

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

في عقلها.“

فقه املعامالت
مكانة كتب الزوائد يف علم احلديث والفقه 

قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

�صبع ن�صائح حلفظ كتاب اهلل

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

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

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

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

النافعة في مجال التخريج والفقه. 
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وأوضح العقيد بوعالم بوغالف في 
من  بها  أدلى  صحفية  تصريحات 
والية برج باجي مختار أمس األحد 
هذه  إلى  قادته  عمل  زيارة  خالل 
ضمن  الحدودية  المحلية  الجماعة 
جولته الميدانية عبر عدد من واليات 
األنباء  لوكالة  تقرير  وفق  الجنوب 
بتعزيز  يلتزم  القطاع  أن  الرسمية 
الحماية  ومراكز  وحدات  تواجد 
المدنية بالمناطق النائية و المعزولة 
بما يضمن تلبية متطلبات التدخالت 
في مجاالت النجدة واإلسعاف عبر 

تلك المناطق«.
بوغالف,  العقيــــــد  وعايـــــن 
برج  والية  إلى  الزيارة  هذه  خالل 
بصحراء  مرورا  مختار  باجي 
و  رقان  بين  الشاسعة  تانزروفت 
برج باجي مختار على مسافة 650 
كلم, مركزين متقدمين تم إنجازهما 
الكيلومتريتين  النقطتين  من  بكل 

200 و 400 عبر ذات المحــــــور.
وبالمناسبة, أوضح المسؤول األول 
متقدمة  مراكز  إنجاز  أن  للقطاع 
للحماية المدنية بهذا المقطع من ذات 
في  كبيرة  أهمية  يكتسي  الطريق 
مرافقة المسافرين عبر هذا الشريان 
حوادث  وقوع  خالل  سيما  الحيوي 
على  القطاع  عزم  مبديا  المرور, 
تدعيم تلك المراكز بمختلف الوسائل 
لتكون في مستوى التحديات الميدانية 

لظروف العمل بهذه المنطقة.
كما تفقد ظروف عمل فرقة أعوان 
للتدخل  الرئيسية  بالوحدة  الجهاز 
مختار,  باجي  برج  والية  بعاصمة 
مشروع  عن  وافية  شروحا  وتلقى 
التدخل  لوحدة  المؤقت  المقر  تهيئة 
ومعاينة  تيمياوين,  ببلدية  الثانوية 
المخصصة إلنجاز وحدة  األرضية 
ثانوية جديدة بذات الجماعة المحلية 
التي تبعد عن والية برج  الحدودية 

بأقصى  كلم   150 ب  مختار  باجي 
الحدود الجزائرية.

العقيد  أشرف  ذاته,  السياق  في  و 
السلطات  رفقة  بوغالف  بوعالم 
انطالق  على  للوالية,  المحلية 
أطباء  تضم  تضامنية  طبية  قافلة 
مختلف  تجوب  التي  ممرضين  و 
إلجراء  الرحل  البدو  تواجد  مواقع 
فحوصات طبية و توزيع أدوية على 
المدير  أوضح  حسبما  الفئة,  هذه 
اإلعالم  و  لإلحصائيات  الفرعي 
المدنية,  للحماية  العامة  بالمديرية 

العقيد فاروق عاشور.
آخر  تيميمون  والية  وكانت  هذا 
محطة في زيارة العمل للمدير العام 
خاللها  تفقد  التي  المدنية  للحماية 
واطلع على ظروف  القطاع  هياكل 
واليات  من  بعدد  األعوان  عمل 

جنوب البالد.
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الجزائرية،  لإلذاعة  العام  المدير  كشف 
مديرية خاصة  إنشاء  بغالي، عن  محمد 
وستتكفل  قريًبا،  اإلذاعة  في  بالرقمنة 
الوطنية،  اإلذاعة  بتطوير  المديرية  هذه 

مشيًرا إلى أّن األمر يبّشر بالخير.
به  أدلى  حوار  في  بغالي،  محمد  أبرز 
أمس في الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس 
نحو  التوجه  الجزائر من خنشلة،  إذاعة 
الوطنية  اإلذاعة  أستوديوهات  تزويد 
النقل  لضمان  جًدا  متطورة  بكاميرات 
بتقنية "الاليف ستريمينغ"، قائاًل: "جّربنا 
توزيع  حفل  في  الجديد  الخيار  هذا 
جوائز المسابقة الوطنية لألغنية الوطنية 
جًدا،  ناجحة  التجربة  وكانت  للشباب، 
وتمّكن مستمعو اإلذاعة من متابعة الحفل 
بالصوت  الرقمية  المنصات  كل  على 

والصورة«.
المحطات  من  "الكثير  المتحدث:  وتابع 

الجديد،  النظام  هذا  على  تشتغل  بدأت 
الوطنية  باإلذاعة  تتجه  خطوات  وكلها 
الرقمنة  على  القائم  المستقبل  نحو 
اإلذاعة  أّن  أيًضا«، وأضاف  والصورة 
ونبيلة،  وعريقة  كبيرة  مؤسسة  الوطنية 
في  تأثيًرا  األكثر  المؤسسات  من  وهي 
ليست  فهي  لذا  بالجزائر،  العام  الرأي 
قواعد  وفق  عملها  بإنجاز  فقط  مطالبة 
أيًضا  مطالبة  لكنها  وأخالقياتها،  المهنة 
بالمساهمة في الحفاظ على وحدة الوطن 
وانسجامه وأمنه، ومطالبة كذلك بمرافقة 
المستويات،  كل  على  الدولة  جهود  كل 
وهذا ما فعلته المؤسسة في كل المواعيد 
من  الجزائر  عاشتها  التي  الكبرى 
وستينية  المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب 
نستعد  كما  العربية،  والقمة  االستقالل 
للمحليين  إفريقيا  أمم  لمرافقة كأس  اآلن 
عشر  الثالث  بين  المرتقبة  )الشأن( 

بالجزائر،  القادم  جانفي  والرابع  جانفي 
مسّجاًل أّن اإلذاعة الوطنية وضعت كل 
أجل  من  والتقنية  البشرية  اإلمكانيات 

المساهمة في إنجاح هذا الموعد.
اإلذاعة  في  تقليد  "هذا  المتحدث:  ونّوه 
في  دائًما  متواجدون  ونحن  الوطنية، 
آمالهم  المواطنين  مع  لنعيش  الميدان، 
فيما هو  القاعدة  وآالمهم، ولن نشذ عن 

قادم من مواعيد«.
تطور  هو  يحدث  ما  أّن  بغالي  والحظ 
بحجم  إعالمية  لمؤسسة  جًدا  عادي 
التوجه  أّن  إلى  منّوًها  الوطنية،  اإلذاعة 
الصوت  بين  المزج  على  يقوم  العالمي 
والصورة، وأفاد أّن 2022 شهدت سنة 
إطالق المنصة الرقمية الجديدة لإلذاعة 

الوطنية، وإطالق التطبيق الجديد.
وانتهى المدير العام إلى التأكيد أّن اإلذاعة 
الوطنية تعيش حالة تكاد تكون مثالية من 

أساليب  من  الكثير  وطّورنا  االستقرار، 
ما  بكثير،  أفضل  قادم  وما هو  التسيير، 
ننجزه اليوم في مستوى الجزائر الجديدة 
والتزامات رئيس الجمهورية، ومستوى 
من  اليوم  الجزائر  تعيشه  ما  متطلبات 
أّن  مسّجاًل  المجاالت،  كل  في  نقالت 
في  والزميالت  الزمالء  من  المطلوب 
اإلذاعات الجهوية، مرافقة جهود الدولة 
لصيقين  يبقوا  وأن  المحلية،  التنمية  في 
كل  في  ورفعها  المواطنين،  بانشغاالت 
يوم وكل ساعة وكل لحظة، وبأن يأتون 
المحلية  للسلطات  الممكنة  باإلجابات 
اإلذاعة  ديدن  هو  وهذا  والمركزية، 

الوطنية.    
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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�ضمن م�ضاعي مكافحة التهريب

اجلمارك حتجز 7000 
علبة �سجائر بب�سكرة

إطار جهودها  الجمارك، في  تمكنت مصالح 
علبة   7000 حجز  من  التهريب،  لمكافحة 
أمس  به  أفاد  حسبما  بسكرة،  بوالية  سجائر 
األحد بيان للمديرية العامة للجمارك.وجاء في 
البيان أنه "في سياق مواصلة الجهود الميدانية 
المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية 
الفرقة  أعوان  تمكن  األمنية،  المصالح  مع 
مفتشية  لمصالح  التابعة  للجمارك  المتنقلة 
اختصاص  بإقليم  ببسكرة،  للجمارك  األقسام 
بقسنطينة،  للجمارك  الجهوية  المديرية 
من  الوطني،  الدرك  مصالح  مع  وبالتنسيق 
ضبطها  تم  السجائر  من  علبة   7000 حجز 
سيارات  ثالث  متن  على  بإحكام  مخبأة 
سياحية، مع توقيف المخالفين وإحالتهم على 
الجهات القضائية المختصة«.وتكرس العملية 
ألعوان  القصوى  البيان-"الجاهزية  -حسب 
سبيل  في  التام  وتجندهم  الجزائرية  الجمارك 
على  حفاظا  أشكاله  بشتى  التهريب  مكافحة 

صحة المواطن وسالمته".
حياة �سرتاح

مت حجز 540 كلغ 

من الدجاج املعد للتوزيع به

غلق مذبح 
غري �سرعي بالأغواط

األمنية  التدابير  و  اإلجراءات  إطار  في 
أمن والية األغواط  قبل مصالح  المتخذة من 
الرامية للحفاظ على أمن المواطن و المحافظة 
على الصحة العمومية ، و على إثر معلومات 
دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  لفرقة  واردة 
أفلو ، مفادها قيام أربع أشخاص مشتبه فيهم 
تترواح أعمارهم بين )30-45( سنة، بإنشاء 
مذبح غير شرعي للدواجن ، تمكنت عناصر 
المصلحة بعد عملية التحري من توقيف سالفي 
الذكر، وحجز كمية من الدجاج المعد للتوزيع 
المستعمل  العتاد  كذا  و  كلغ   540 بـ  قدرت 
ما  شرعي.وحسب  الغير  نشاطهم  مكان  في 
أمس  المصالح  لذات  إعالمي  بيان  أوضحه 
األحد تم على الفور و بالتنسيق مع الشركاء، 
إتالف الكميات المحجوزة مع اتخاذ  التدابير 

و اإلجراءات القانونية في حق المخالفين .
حياة �سرتاح

تقام حتت �ضعار

" �ضباب اجلزائر يعزف الأمل"

م�ساركون من 15 ولية 
يوؤطرون فعاليات املهرجان 

الوطني للفرق النحا�سية
انطلقت اأم�س الأحد من �ضاحة الت�ضامن بال�ضلف فعاليات 

النحا�ضية  للفرق  الوطني  للمهرجان  الرابعة  الطبعة 

مب�ضاركة فرق من 15 ولية، ح�ضبما علم لدى املنظمني، 

وجرت مرا�ضم الفتتاح الر�ضمي لهذه التظاهرة ال�ضبابية 

و الفنية بح�ضور وايل الولية عطاهلل مولتي و ال�ضلطات 

املدنية و الع�ضكرية و جمع غفري من املواطنني.

حتت  جاءت  التي  الطبعة  هذه  لقب  على  يتناف�س  و 

من  م�ضارك   300 الأمل"،  يعزف  اجلزائر  �ضباب  �سعار" 

خمتلف وليات الوطن على غرار امل�ضيلة، اأدرار، البليدة، 

ال�ضلف  ولية  و  الوادي،  ورقلة،  تلم�ضان،  م�ضتغامن، 

امل�ضت�ضيفة.

هذه  اأن  باملنا�ضبة  األقاها  كلمة  يف  الولية  وايل  واأكد 

احت�ضانها  على  ال�ضلف  ولية  داأبت  التي  التظاهرة 

�ضنويا و التي" متزج بني الأبعاد التاريخية و الثقافية و 

الفنية"، تهدف ا�ضتقطاب ال�ضباب ملمار�ضة هذا الن�ضاط و 

تو�ضيعه ل�ضيما يف ظل املوؤهالت و املواهب املوجودة لدى 

هذه الفئة عرب جميع وليات الوطن.

احت�ضان  اأن  الريا�ضة  و  ال�ضباب  مدير  اأو�ضح  جهته،  من 

النحا�ضية  للفرق  الوطني  للمهرجان  الرابعة  الطبعة 

يرمي  و  ال�ضتقالل  ب�ضتينية  الحتفالية  �ضمن   يندرج 

و  ال�ضباب  لقطاع  تابعة  وطنية  نحا�ضية  فرق  لت�ضكيل 

الريا�ضة ف�ضال عن تر�ضيخ روح املواطنة بعزف الأنا�ضيد 

اليوم  جيل  لأبناء  تلقينها  و  عليها  احلفاظ  و  الوطنية 

ل�ضيما فئة الأطفال.

التي  التظاهرة  هذه  اإقامة  احلا�ضر  اجلمهور  وا�ضتح�ضن 

بالن�ضبة  فر�ضة  �ضكلت  و  ال�ضتوية  العطلة  مع  تزامنت 

و  النحا�ضية  الفرق  ن�ضاط  على  للتعرف  املجتمع  لفئات 

�ضوابط ممار�ضته.

وانطلقت الفرق امل�ضاركة يف ا�ضتعرا�س بو�ضط املدينة من 

الت�ضامن  �ضاحة  غاية  اإىل  "�ضلوات�ضي"  الريا�ضي  املركب 

التي حتت�ضن على مدار يومني اأطوار هذه املناف�ضة.

"الهالل"  الت�ضريفية  النحا�ضية  الفرقة  فاإن  للتذكري، 

من ولية امل�ضيلة قد توجت باملرتبة الأوىل يف مناف�ضات 

الطبعات الثالثة ال�ضابقة للمهرجان.

حياة �سرتاح

امل�ضيلة:

توقيف حمتال وحجز 197 
مليون �سنتيم مزورة 

بامل�ضلحة  واملالية  القت�ضادية  الفرقة  عنا�ضر   اأوقف 

�ضخ�ضا  امل�ضيلة   ولية  باأمن  الق�ضائية  لل�ضرطة  الولئية 

قانوين  �ضعر  ذات  نقدية  اأوراق  وتزوير  تقليد  يف  تورط 

اأوراق  حجز  مع  الوطني،  بالإقليم  للتداول  وطرحها 

نقدية مزورة تقدر بـ 197 مليون �ضنتيم.

وح�ضب بيان �ضادر عن خلية الإت�ضال والعالقات العامة 

باأمن الولية،فاإن وقائع الق�ضية بداأت على اإثر معلومات 

بفعل  الأ�ضخا�س  اأحد  قيام  مفادها  امل�ضلحة  اإىل  وردت 

مبالغ  ت�ضليم  خالل  من  �ضحاياه  على  والحتيال  الن�ضب 

مالية مقلدة يف معامالت جتارية، وعليه مت اإعداد خطة 

مع  فيه  امل�ضتبه  توقيف  من  التحقيق  فريق  مكنت  عمل 

حجز املبلغ املايل املقلد املذكور �ضالفا، والذي قام الفاعل 

لآثار  طم�ضا  توقيفه  عملية  خالل  منه  جزء  بحرق 

ا�ضتيفاء  بعد  فاإنه  امل�ضدر  ذات  اإىل  اجلرمية.وبالإ�ضتناد 

فيه  امل�ضتبه  تقدمي  مت  الق�ضية  يف  التحقيق  اإجراءات 

جناية  اأجل  من  اإقليميا  املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات  اأمام 

وطرحها  قانوين  �ضعر  ذات  نقدية  اأوراق  وتزوير  تقليد 

والحتيال،  الن�ضب  جنحة  الوطني،  بالإقليم  للتداول 

ليتم اإيداعه موؤ�ض�ضة اإعادة الرتبية بامل�ضيلة.

حممد. ق

حجز 507 قر�س مهلو�س

�سرطة بودواو ببومردا�س 
تلقي القب�س على �سخ�سني 

يروجان املهلو�سات
للشرطة  المتنقلة  الفرقة  عناصر  تمكنت 
من  بومرداس  بوالية  لبودواو  القضائية 
507 قرص  إحباط نشاط إجرامي وحجزت 
لمبلغ  استرجاعها  إلى  باإلضافة  مهلوس، 

مالي من عائدات البيع غير المشروع.
بيان  في  بومرداس  أمن والية  قالت مصالح 
للشرطة  المتنقلة  الفرقة  عناصر  بأن  لها، 
القضائية لبودواو وضعوا حدا لنشاط إجرامي 
يتعلق بترويج األقراص المهلوسة، وهذا بعد 
تفيد  األمنية  المصالح  لدى  معلومات  ورود 
بوجود شابين يبلغان من العمر 26 سنة و27 
من  كميات  ببيع  يقومان  فيهما،  يشتبه  سنة 

األقراص المهلوسة وسط المدينة.
وأضافت، بأن جهود عناصر الفرقة المتنقلة 
بإلقاء  سمحت  لبودواو  القضائية  للشرطة 
كمية  حجز  مع  متلبسين  عليهما  القبض 
باإلضافة  مهلوس،  قرص   507 بـ  قدرت 
نقالين ومبلغ مالي من  إلى استرجاع هاتفين 
استكمال  ليتم  المشروع،  غير  البيع  عائدات 
إنجاز  وبعد  القضية،  في  التحقيق  إجراءات 
سيتم  الموقوفين  حق  في  قضائية  ملفات 

تقديمهم أمام العدالة.
ف. م

مبا ي�ضمن تلبية متطلبات تدخالت النجدة 

والإ�ضعاف عرب تلك املناطق، العقيد بوغالف:

تعزيز تواجد هياكل احلماية 
املدنية باملناطق النائية اأولوية

اأكد املدير العام للحماية املدنية، العقيد بوعالم بوغالف اأن قطاعه يلتزم بتعزيز تواجد وحدات 

القطاع عرب املناطق البعيدة و املعزولة ل�ضمان تلبية متطلبات التدخل.

تزويـد اأ�ستوديوهات الإذاعــة الـــوطنية 
بتقنيـــة "الــاليف �سرتميينــغ" قريــبا
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