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بو�شليماني يثمن م�شاعي رئي�س 
الجمهورية في دعم قطاع ال�شحافة
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الحماية المدنية توؤكد 
جاهزيتها ل�شمان ال�شير 
الح�شن لـ"ال�شــــــــان"
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وحسبما جاء أمس، في بيان لوزارة الشؤون 
الخارجية "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون، قام وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, 

بزيارة عمل إلى جمهورية مالي, أجرى خاللها 
عدة لقاءات ثنائية ومتعددة األطراف ذات الصلة 
بالعالقات الجزائرية-المالية وجهود إحالل السلم 

والمصالحة في مالي".
وفي هذا اإلطار, استقبل الوزير لعمامرة - حسب 

البيان - من قبل رئيس الدولة خالل الفترة 
االنتقالية, العقيد عاصيمي غويتا، "حيث أبلغه 
مضمون رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد 

المجيد تبون, تندرج في إطار السعي المتواصل 

لتعزيز عالقات األخوة والتعاون بين البلدين 
الشقيقين وكذا تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم 

والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, لما له من 
أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة و 

استقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها".
كما أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره 

المالي, عبدوالي ديوب, وكذا مع وزير المصالحة 
الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة, العقيد 

اسماعيل واغي, يضيف نفس المصدر.من جانب 
آخر, التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بمقر 
سفارة الجزائر بباماكو, ممثلين عن الحركات 

المالية الموقعة على اتفاق الجزائر.
وفي ختام زيارته, ترأس الوزير لعمامرة بمقر 

السفارة الجزائرية اجتماعا تنسيقيا لمجموعة 
الوساطة الدولية حول مالي, التي تضم في 

عضويتها ممثلين عن دول الجوار واألعضاء 
الدائمين في مجلس األمن األممي, إلى جانب 

المنظمات الدولية واالقليمية المعنية, خاصة األمم 
المتحدة, االتحاد االفريقي, المجموعة االقتصادية 

لدول غرب افريقيا ومنظمة التعاون االسالمي.
"وقد خصص االجتماع الستعراض السبل الكفيلة 

بمرافقة األطراف المالية نحو تجاوز التحديات 
الراهنة والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في إطار 
تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن 
مسار الجزائر, السيما في ظل المرحلة االنتقالية 

التي يمر بها هذا البلد الشقيق", كما جاء في البيان.

�ضادق اأع�ضاء جمل�ص الأمة، اأم�ص، على ن�ص 

م�ضروع القانون املتعلق بالوقاية من تبيي�ص 

الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما.

ق. و

اعتبر وزير العدل عبد الرشيد طبي، خالل جلسة 
علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، 
بحضور وزيرة العالقات مع البرلمان، بسمة 

عزوار،  أن المصادقة على نص مشروع القانون 
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل 

االرهاب ومكافحتهما، "ستعزز اآلليات الوطنية 
في مجال الوقاية من تبييض األموال وتمويل 

اإلرهاب وتمويل اإلتجار بأسلحة الدمار الشامل"، 

مبرزا أن هذه التدابير "ستضمن النجاعة العالية 
لنظامنا المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة 
بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها"، مضيفا أن 

هذا النص يشكل "آلية لحماية المجتمع والنظام 
المالي والبنكي من هذه الجريمة الخطيرة، وذلك 

من خالل تحديده للضوابط واألحكام القانونية 
التي من شأنها أن تحيط بكافة أشكال الوقاية 

من هذه الجريمة ومحاربتها"، إلى جانب ذلك، 
شدد طبي على أن هذا النص القانوني من شأنه 

"توضيح المسالك المناسبة لتعزيز التنسيق وتبادل 
المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، السيما 
قطاع البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير 

المالية على المستويين الوطني والدولي". 

ويتضمن مشروع القانون "خمسة محاور 
أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من 

المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات 
المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل 
ومكافحتها"، كما يتضمن المشروع "العقوبات 

اإلدارية المسلطة على المؤسسات المالية 
والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين 

والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي 
البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو 
أعوانهم في حالة إخاللهم بالواجبات المفروضة 
عليهم ويلزمهم بإبالغ الهيئة المتخصصة بكل 

عملية مشبوهة".

قال و�ضيط اجلمهورية جميد عمور، اأم�ص، اإن 

رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون قام باإر�ضاء 

دعائم موؤ�ض�ضاتية وقانونية ق�ضد فك القيود 

الإدارية والتخل�ص من البريوقراطية وتبعاتها 

ال�ضلبية التي خلفت بيئة خ�ضبة لإهدار حقوق 

املواطن وانت�ضار الف�ضاد، لتفتح بذلك اآفاقا جديدة 

اأمام املواطن ت�ضمن حقوقه يف اجلزائر اجلديدة.

اإ. �ص

تم، أمس، التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة وسيط 
الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 
ومكافحته، بهدف التكفل األمثل بانشغاالت المواطنين 

والوقاية من الفساد ومكافحته، وتم التوقيع على هذه 

المذكرة من قبل وسيط الجمهورية، مجيد عمور، ورئيسة 
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة 

مسراتي بمقر هيئة وسيط الجمهورية.
وأوضح عمور أن هذه االتفاقية تهدف إلى مد جسور 

التعاون بين الطرفين "بالنظر إلى العالقة التي تجمع بين 
تحسين جودة الخدمة العمومية من جهة، وبين الشفافية 

والوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، باعتبارها 
من مقتضيات ترقية وتثمين العالقة بين المواطن 

واإلدارة"، كما ترمي هذه المذكرة إلى "وضع إطار عمل 
تضبط من خالله كيفية إعادة توجيه العرائض بين هيئته 
والسلطة، وفقا الختصاص كل منها، سواء تعلق األمر 
بمسائل ذات عالقة بالمرافق العامة والخدمة العمومية 
التي تخص هيئة وسيط الجمهورية أو بالوقائع المتعلقة 

بالفساد ومكافحته التي تخص السلطة العليا للشفافية 
والوقاية من الفساد ومكافحته". كما سيدرج في مجال 

التعاون والشراكة التنظيم المشترك للفعاليات التي تتمحور 
حول المسائل الراهنة المتعلقة بالوقاية من البيروقراطية 

والفساد ومكافحتهما، إلى جانب وضع آلية التنفيذ 
والمتابعة بين الطرفين.وبالمناسبة، ذكر نفس المسؤول أن 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "قام بإرساء دعائم 

مؤسساتية وقانونية قصد فك القيود اإلدارية والتخلص 
من البيروقراطية وتبعاتها السلبية التي خلفت بيئة خصبة 

إلهدار حقوق المواطن وانتشار الفساد, لتفتح )الدعائم( 
بذلك آفاقا جديدة أمام المواطن تضمن حقوقه في الجزائر 
الجديدة". من جهتها، أكدت مسراتي أن هذه المذكرة تعد 

"وسيلة لتعزيز قنوات االتصال المباشر مع المواطنين 

وأسلوب فعال للتكفل بانشغاالتهم بغرض معالجة 
العرائض في آجالها والرد على مآل شكاويهم، وهي أيضا 
إطارا للعمل بين الطرفين إلرساء سبل التعاون والشراكة 
في مجاالت محاربة البيروقراطية والفساد ومكافحتهما، 

بما يضمن وضع قواعد صلبة لعالقة جديدة بين المواطن 
واإلدارة".  كما أشارت إلى أن هيكلة هيئة وسيط 

الجمهورية التي تتميز بوجود فروع لها عبر كامل التراب 
الوطني، تعد "آلية إضافية لتوجيه المبلغين عن الفساد 
للتقرب لدى فروع مؤسسة وسيط الجمهورية والتقدم 

بشكاويهم، إن رغبوا في ذلك، والتي يتم تحويلها على 
المستوى المركزي"، موضحة أن هذه المذكرة تهدف 

إلى "التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في كيفية إدارة 
وتسيير ومعالجة الشكاوى".

ع.ط

حظي با�ضتقبال من قبل الرئي�ص النتقايل للبالد عا�ضيمي غويتا

لعمامرة يرتاأ�س اجتماعا تن�سيقيا 
ملجموعة الو�ساطة الدولية مبايل

اأجرى وزير ال�ضوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، ب�ضفته مبعوثا خا�ضا 

لرئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، زيارة عمل اإىل مايل، ا�ضتقبل خاللها من قبل الرئي�ص 

النتقايل للبالد، عا�ضيمي غويتا، حيث اأبلغه م�ضمون ر�ضالة �ضفوية من الرئي�ص تبون.

 خالل انعقاد الدورة الـ 4 للم�ضاورات 

ال�ضيا�ضية بني البلدين ببوخاري�ضت

 بالين يبحث تعزيز التعاون
 الثنائي بني اجلزائر ورومانيا

بحث الأمني العام لوزارة ال�ضوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 

باخلارج، عمار بالين، من بوخاري�ضت، �ضبل تعزيز العالقت 

بني اجلزائر ورومانيا بالنظر اإىل الفر�ص الكبرية التي يتيحها 

التعاون الثنائي، كما اتفق البلدان على تطوير التعاون وتبادل 

اخلربات يف جمال البتكار والرقمنة وتكنولوجيات الإعالم 

والت�ضال اجلديدة واملوؤ�ض�ضات النا�ضئة.

اإ. �ص/ واج

احتضنت العاصمة الرومانية بوخاريست أشغال الدورة الرابعة 
للمشاورات السياسية الجزائرية الرومانية برئاسة األمين العام لوزارة 

الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بالني مناصفة 
مع كاتب الدولة الروماني للشؤون العامة واالستراتيجيات الدبلوماسية 

ترايان هريستسا، وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس، أن "هذا االجتماع 
الذي شهد استئناف االتصاالت برسم آليات التعاون التي وضعها 

البلدان عقب وباء كوفيد-19، قد سمح للطرفين بالتطرق إلى وضعية 
العالقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتبادالت الثنائية، كما 
تم تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية واالقليمية ذات االهتمام 
المشترك"، وعلى الصعيد الثنائي، تم االتفاق على "ترقية التعاون في 
ميادين الفالحة والتعليم العالي والبحث واالبتكار والطاقات المتجددة 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة واالرتقاء بها إلى مستوى 

العالقات السياسية المميزة بين البلدين منذ إقامة العالقات الدبلوماسية 
شهر أبريل 1962".

وبخصوص القضايا الدولية واالقليمية ذات االهتمام المشترك، أكد 
الجانبان اللذان تبادال اآلراء حول األزمات الدولية وتلك المرتبطة 

بالمجاور المباشر للجزائر )الصحراء الغربية ومالي وليبيا والساحل 
والشرق األوسط( "بشدة على ضرورة احترام تعددية األطراف 

والقانون الدولي في معالجة هذه األزمات" . وقبل اجراء هذه 
المشاورات، تحادث االمين العام للوزارة مع وزير الشؤون الخارجية 

الروماني بوغدان-لوسيان أوريسكو الذي أكد بهذه المناسبة "عزمه 
الصارم على العمل من أجل تعزيز العالقات بين البلدين بالنظر إلى 
الفرص الكبيرة التي يتيحها التعاون الثنائي"، كما أجرى بالني خالل 

زيارته إلى بوخاريست محادثات مع األمين العام لوزارة البحث 
واالبتكار والرقمنة الرومانية، كونستانتين ساراغيا "اتفق خاللها 
الطرفان على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال االبتكار 

والرقمنة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة والمؤسسات الناشئة".
وفي األخير، حظي عمار بالني باستقبال من طرف نائب رئيس غرفة 
النواب لرومانيا، فازيل دانييل سوسيو، وخلص البيان إلى أنه بعد تبادل 
وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، أكد الطرفان اللذان "أبرزا 
ارادتهما الشديدة في تدعيم العالقات الثنائية" على "االهتمام الذي يوليانه 

لتعزيز التبادالت البرلمانية سيما من خالل انشاء مجموعة صداقة 
برلمانية جزائرية-رومانية".

خرباء يوؤكدون يف "منتدى الذاكرة" 

"املنظمة اخلا�سة اللبنة الأوىل 
لتاأ�سي�س جي�س التحرير الوطني"

أكد مشاركون في ندوة احتضنها، أمس، منتدى الذاكرة بالجزائر 
العاصمة، أن المنظمة الخاصة تعد اللبنة األولى لتأسيس جيش 

التحرير الوطني الذي خاض الكفاح المسلح ضد االستعمار الفرنسي.
وفي مداخلة له خالل المنتدى الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بمقر 

"جريدة المجاهد"، تكريما للمناضل الفقيد محمد بلوزداد، وهذا في 
إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية، 
أكد الباحث والمؤرخ في الحركة الوطنية، عامر رخيلة، أن المنظمة 

الخاصة تعد "اللبنة األولى لتأسيس جيش التحرير الوطني وقد نجحت 
في نقل الحركة الوطنية من العمل السياسي المحض إلى البعد العسكري 

في نشاط حزب الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي".وأضاف 
أن المنظمة قامت بتزويد الحركة الوطنية بإطارات تلقوا تكوينا عسكريا 

وسياسيا وكانوا من المشاركين األوائل في التأسيس الندالع الثورة 
التحريرية.

كما أبرز المتحدث دور المناضل الراحل محمد بلوزداد في حزب 
الشعب الجزائري وبعدها في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، 

وهذا --كما قال-- "بفضل النشاط الذي قام به في مجال التجنيد والتكوين 
قبل تكليفه بإنشاء المنظمة الخاصة أو ما يسمى بالمنظمة السرية التي 

أصبح أول رئيس لها". وبدوره، تطرق الباحث والمؤرخ، محمد لحسن 
زغيدي، إلى الدور الذي لعبته المنظمة الخاصة، باعتبارها "الركيزة 
األساسية للمنظومة الثورية والبناء األساسي للفكر الثوري الوطني"، 

مشيرا إلى أن "الجيل الثاني للحركة الوطنية كان من الشباب الجزائري 
الطموح لالستقالل، ومن بينهم محمد بلوزداد".واعتبر ذات المتدخل 

أن محمد بلوزداد يعود إليه الفضل في "تكوين الخاليا األساسية 
لجيش التحرير الوطني والشخصية التي مهدت لبداية العمل العسكري 

التحرري".

مذكرة تعاون بني و�ضاطة اجلمهورية وال�ضلطة العليا للوقاية من الف�ضاد

رئي�س اجلمهورية اأر�سى دعائم موؤ�س�ساتية وقانونية للق�ساء على البريوقراطية

طبي يوؤكد عقب امل�ضادقة على م�ضروع القانون املتعلق بالوقاية من هذه اجلرائم

" تعزيز الآليات الوطنية يف جمال الوقاية من تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب"



عقدت، أمس، لجنة الثقافة واالتصال 
والسياحة اجتماعا برئاسة أحمد مواز رئيس 

اللجنة، خصصت أشغاله لالستماع إلى 
عرض حول مشروع القانون العضوي 

المتعلق باإلعالم قدمه وزير االتصال، وذلك 
بحضور بسمة عزوار وزيرة العالقات 

مع البرلمان، حسبما جاء في بيان للمجلس 
الشعبي الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة في مستهل 
األشغال ضرورة األخذ بعين االعتبار 

متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح 
العام بما تمليه ضرورة تجسيد المبادئ 
األساسية المنصوص عليها في دستور 

2020 في ميدان اإلعالم، وحث على وضع 
إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير 

ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال 
اإلعالم ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة 
مع تحديد المحاور الرئيسية من إرساء النظام 

التصريحي وإنشاء سلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة والصحافة االلكترونية.

وزير االتصال وفي كلمته حول ما يتعلق 
بالصحافة المكتوبة وااللكترونية، أوضح 

أن النص الجديد يقترح، إرساء النظام 
التصريحي، بدل االعتماد المعمول به حاليا 
وذلك تكريسا للمادة 54 من دستور 2020، 

الذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء 
الصحف والمجالت.

ويقترح مشروع القانون، حسب بوسليماني، 
تعديل القانون األساسي لسلطة ضبط السمعي 

البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، 
إضافة للمهام المنوطة بها، بضبط ومراقبة 

خدمات االتصال السمعي البصري عبر 
األنترنت إلى جانب خدمات االتصال السمعي 

البصري التقليدية.
كما تطرق وزير االتصال إلى ما منحه 

مشروع القانون للصحفي من حماية قانونية 
ألعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو 

بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية 
دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف 
أو اإلهانة أثناء و/ أو بمناسبة أداء مهامه، 
إضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب 

تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى 
المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه 

الحق في رفض العمل في غياب ذلك.
وحسب ذات البيان، فقد وورد في عرض 

الوزير أن هذا المشروع ألزم الصحفي 
بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، 

كما تم تعزيز حقه في الوصول إلى المعلومة 
وفي حماية مصادره، كما حرص هذا 
المشروع على ضبط المفاهيم الخاصة 

بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي 
المحترف، كما ألزمت أحكامه وسائل اإلعالم 

بكل أصنافها، بتوظيف صحفيين محترفين 
ضمن طواقم التحرير وإرغامها على تحسين 
مستوى الصحفيين ومهنيي الصحافة- يضيف 

بوسليماني-
وجاء في العرض أيضا أن هذا النص يقترح 

استحداث مجلس أعلى آلداب وأخالقيات 

المهنة يتولى الضبط والتدخل في مجال آداب 
وأخالقيات المهنة وإعداد ميثاقها، حيث 

يتشكل من 12 عضوا يعين نصفهم رئيس 
الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات 

والباحثين ذوي الخبرة والنصف االخر 
ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين 

المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية 
المعتمدة.

وفي الختام -ووفق بيان الغرفة السفلى- فقد 
ذكر بوسليماني بما اقترحه النص لتجنب 

وقوع قطاع اإلعالم تحت سيطرة الدخالء 
وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل 

الخارجي، من قواعد تلزم وسائل اإلعالم 
بالتصريح بمصدر األموال المستثمرة وتلك 
الضرورية لتسييرها، وإثبات حيازة رأس 

مال وطني خالص.
من جانب آخر- وحسب ذات البيان-، فقد ثمن 

وزير االتصال مساعي رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون في دعم قطاع الصحافة، 

وأكد ضرورة العمل من أجل الوصول إلى 
إعالم هادف متجذر في الواقع الوطني.
من جانبهم، ثمن نواب اللجنة محتوى 

نصوص مشروع القانون العضوي المتعلق 
باإلعالم، وأكدوا ضرورة إيالء مزيد من 

االهتمام للمقاربة االقتصادية للعمل الصحفي، 
كما طالبوا بتوضيح الفرق بين الصحفي 
والصحفي المحترف، فيما طالب بعض 

المتدخلين بتحديد نوعية العقوبات المنصوص 
عليها فيه.  

سيدخل النظام الوقائي "أش أ سي سي بي" المتعلق بشروط نظافة 
المواد الغذائية وسالمتها, حيز التنفيذ بداية من شهر فبراير المقبل, 
حسبما كشف عنه،أمس، بالجزائر العاصمة, وزير التجارة وترقية 

الصادرات كمال رزيق.
ويتمحور نظام تحليل األخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها 

"أش أ سي سي بي", على الوقاية من االخطار التي تهدد سالمة 
األغذية, سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية, من خالل 

تحديدها والسيطرة عليها.وصدر في الجريدة الرسمية في 1 ديسمبر 
2020 قرارين وزاريين مشتركين يتعلقان بشروط وكيفيات تطبيق 
نظام "أش أ سي سي بي", وكذا كيفيات المصادقة على أدلة الطرق 
الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ هذا النظام.  وأوضح رزيق في كلمة 
ألقاها خالل مراسم انطالق األبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير 

زيت الزيتون ومشتقاته, أن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد إتاحة 
مهلة سنتين كاملتين للمتدخلين المعنيين من أجل تحديث منشاتهم 

وكسب الكفاءة الالزمة التي تسمح لهم بامتالك إشهاد ونظام "أش أ 
سي سي بي" وتطبيقه في عملياتهم اإلنتاجية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار االليات التي اعتمدها الدولة بهدف 
حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش من جهة, وتعزيز ولوج 

المنتجات إلى االسواق الدولية من جهة أخرى, يضيف الوزير.
وفي هذا االطار, دعا رزيق جمعيات ومهنيي الشعب المصدرة بما 

في ذلك شعبة زيت الزيتون إلعداد دليل شروط النظافة والنظافة 
الصحية وتطبيق نظام "أش أ سي سي بي" وعرضه على المصادقة 

وفقا للقرارين المذكورين.
وأضاف بأن هذا الدليل سيرفع من مستوى تحليل األخطار واستباق 
حدوثها في المعاصر الكبرى وسيكون, بعد المصادقة عليه, مرجعا 
يطبقه كل منتسبي شعبة زيت الزيتون.من جهة أخرى, حث الوزير 

منتجي ومصدري زيت الزيتون الجزائريين على االنتقال لإلنتاج 
العضوي "منتج بيو" وتثمينه بالحصول على وسم معترف به دوليا, 

ما يمنحهم ميزة تنافسية على مستوى األسواق العالمية وبالتالي 
زيادة قيمة صادراتهم. وأكد أن قطاعه سيعمل بالتنسيق مع مختلف 

القطاعات الوزارية األخرى المعنية من أجل توفير, "في أقرب 
اآلجال الممكنة", لكافة التسهيالت اإلدارية إلنشاء أو استقطاب 
هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر, المعترف بها في 
األسواق العالمية الكبرى.وسيسمح ذلك للمزارعين والمنتجين 

والمصدرين الجزائريين باالستفادة من هذه الخدمة والحصول على 
اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي, يؤكد الوزير.
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لدى عر�شه م�شروع قانون االإعالم اأمام جلنة الثقافة واالت�شال باملجل�س ال�شعبي الوطني

بو�سليماين يثمن م�ساعي رئي�س 
اجلمهورية يف دعم قطاع ال�سحافة

ثمن حممد بو�شليماين وزير االت�شال لدى عر�شه اأم�س، م�شروع القانون الع�شوي املتعلق باالإعالم على 

جلنة الثقافة واالت�شال وال�شياحة باملجل�س ال�شعبي الوطني، م�شاعي رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 

يف دعم قطاع ال�شحافة، واأكد �شرورة العمل من اأجل الو�شول اإىل اإعالم هادف متجذر يف الواقع الوطني.

م. ذ

قال اإنه يهدف اإىل الوقاية من االخطار التي تهدد �شالمة االأغذية، رزيق يك�شف:

نظام وقائي جديد ل�سالمة املنتجات الغذائية يدخل حيز التنفيذ ال�سهر املقبل

وزير الداخلية ي�شيد بالرتتيبات والتجهيزات التي 

�شخرها اجلهاز الإجناح التظاهرة

 احلماية املدنية توؤكد جاهزيتها
 ل�سمان ال�سري احل�سن لـ"ال�سان"

اأ�شاد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، 

اإبراهيم مراد، اأم�س،  بجدية واحرتافية جهاز احلماية املدنية 

وا�شتعداده ل�شمان ال�شري احل�شن لفعاليات البطولة االإفريقية 

لالعبني املحليني )�شان( املقرر تنظيمها ابتداء من 13 جانفي.

اإميان. �س

ثمن وزير الداخلية خالل زيارته لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار 
البيضاء، التابع للمديرية العامة للحماية المدنية لمعاينة آخر التحضيرات ضمن 

مخططها الوقائي العملياتي الخاص بمنافسة شان، "جدية واحترافية" جهاز الحماية 
المدنية و"استعداده الدائم" لضمان تأمين كل التظاهرات التي تحتضنها الجزائر، 
كما أشاد في ذات السياق بالترتيبات والتجهيزات التي سخرتها المديرية العامة 

للحماية المدنية لضمان السير الحسن لفعاليات هذه البطولة اإلفريقية التي ستقام من 
13 جانفي إلى 4 فيفري، بما في ذلك تأمين المالعب ومراكز اإليواء وغيرها على 

مستوى الواليات األربع المعنية وكذا الوقوف على آخر الترتيبات والتحضيرات 
في إطار عملها الوقائي والعملياتي.

وبالمناسبة، استمع مراد بحضور المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعالم 
بوغالف، إلى عرض قدمه كل من مدير الدراسات المكلف بديوان المدير العام، 
العقيد فؤاد لعالوي، والمدير الفرعي للتخطيط العملياتي، الرائد كفوس مرزاق، 
حول المخطط الوقائي العملياتي الخاص بمنافسة شان كما وقف على جاهزيته 
ميدانيا، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية تحسبا لهذه التظاهرة 
الرياضية اإلفريقية، جهازا وقائيا عمليا خاصا من أجل ضمان السير الحسن 

لفعالياتها.

 جتنيد 2048 عون حماية مدنية 

باملالعب واملن�شاآت الريا�شية

 وفيما يتعلق بالتحضيرات للتظاهرة، فقد جندت المديرية العامة حوالي 2048 
عون تدخل بمختلف الرتب، منهم 1720 عون موزعين عبر المالعب الرئيسية 
األربعة، موزعين عبر مختلف أنحاء الملعب، إلى جانب 328 آخرين موزعين 
عبر مختلف المنشآت األخرى  للقيام بالتدخل السريع والتكفل بمختلف الحاالت 
المستعجلة، كما ستعمل على تنصيب 07 مراكز طبية متقدمة على مستوى هذه 

المالعب للتكفل بمختلف الحاالت المسجلة من طرف أطباء الحماية المدنية، 
باإلضافة إلى تأمين مختلف مالعب التدريب وكذا فنادق إقامة المنتخبات المشاركة 

وتنقالتها، إلى جانب تنصيب 04 مراكز قيادة متنقلة بالقرب من المالعب لتسيير 
التدخالت ونقل المعلومات لخاليا المتابعة على مستوى المحلي والمركزي.

وإلى جانب اإلمكانيات البشرية، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 03 
مروحيات هليكوبتر، 53 سيارة إسعاف، 31 شاحنة نجدة و 16 دراجة نارية 

للتدخل األولي، من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على سالمة وأمن المشاركين 
والمناصرين، فيما تم رفقة مختلف لجان التحضير تنظيم عدة زيارات وقائية 

لجميع المرافق والمنشآت المستقبلة للجمهور والتي ستحتضن التظاهرة الرياضية 
على مستوى 4 واليات، وذلك من أجل الوقوف على مدى تطبيق مقاييس السالمة 

واحترام التدابير الوقائية.

مراد يدعو للتح�شي�س من اأخطار االختناق بالغاز

وفي سياق آخر، دعا مراد الصحافة الوطنية إلى المشاركة إلى جانب الحماية 
المدنية في عملية التحسيس حول أخطار االختناق بالغاز، متوجها بتعازيه ألهالي 

ضحايا التسمم بالغاز في كل من واليات مسيلة، سطيف ومستغانم.

 وزير الداخلية يوؤكد اهتمام الدولة ب�شمان 

التنمية امل�شتدامة بها، ويعلن:

مرافقة الواليات امل�ستحدثة يف اجلنوب 
لتحقيق اإقالع تنموي واقت�سادي

اأعلن وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية 

اإبراهيم مراد بوالية املنيعة، عن اأنه �شتكون هناك مرافقة 

للواليات امل�شتحدثة يف اجلنوب من اأجل متكينها من حتقيق اإقالع 

تنموي واقت�شادي، موؤكدا اأن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، 

يويل اأهمية بالغة ل�شمان التنمية امل�شتدامة على م�شتواها.

اإ. �س/ واج

أوضح مّراد لدى ترأسه لقاءا مع فعاليات المجتمع المدني عقده في ختام 
زيارته إلى الوالية بالمركز الثقافي ببلدية حاسي القارة أنه "ستكون هناك 

مرافقة دائمة للواليات المستحدثة في الجنوب من أجل تمكينها من تحقيق إقالع 
تنموي واقتصادي"، مشيرا إلى أن هذه "الزيارات الميدانية إلى الواليات الجديدة 

يتوخى منها الوقوف على مدى استالم المهام من الواليات األم لتكون مركز 
قرار مستقبال"، وأضاف أيضا أن هذه الزيارات "تجسد النظرة االستشرافية 
لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية بالغة للواليات العشر 

الجديدة وضمان بها تنمية مستدامة وذلك بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني 
والشباب".

وأشار مراد في ذات السياق أن الواليات الجديدة "تزخر بقدرات ال محدودة 
في معظم المجاالت، مما يؤهلها أن تحقق مكاسب تنموية تستجيب لتطلعات 

المواطنين"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنها ستستفيد من توظيف اإلطارات في 
مختلف قطاعات النشاط.

وأكد الوزير مجددا أن والية المنيعة تتوفر على إمكانيات واعدة، سيما في 
مجالي الفالحة والسياحة، داعيا في هذا الصدد شباب الوالية لالستثمار في قطاع 
الفالحة واستحداث مؤسسات ناشئة في مختلف المجاالت االقتصادية، وكان هذا 

اللقاء فرصة لممثلي المجتمع المدني لطرح بعض انشغاالتهم والتي تركزت 
بالخصوص حول إنشاء مركز جامعي بالوالية وتسجيل المزيد من المشاريع 
بقطاع التربية لتحسين ظروف التمدرس ودعم الجمعيات واألندية الرياضية 

المحلية.
و في معرض رده على تلك االنشغاالت وغيرها، أكد مراد أنه سيتم عصرنة 

شبكة الطرقات بالوالية لتدارك الوضعية التي تتواجد فيها في الوقت الحاضر، 
قبل أن يشير إلى أن المسائل المطروحة سيتم رفعها إلى الجهات المعنية، مشددا  
من جهة أخرى على ضرورة األخذ في الحسبان مسألة األمن المائي من خالل 

االستغالل العقالني للموارد المائية التي تزخر بها المنطقة.



 أوضح ذات المسؤول على أمواج القناة الثالثة 
لإلذاعة الجزائرية أن "الري التكميلي هو فرصة 
إلنقاذ موسم الحبوب وتمكين الحبوب من النمو" 
، مشيرا إلى أن "الوضع ال ينذر بالخطر بالنسبة 

للحبوب".وأضاف قائال: "في الموسم الفالحي 
الماضي، كان هناك نقص في تساقط األمطار 

في شهري ديسمبر ويناير، كما سمحت األمطار 
في شهري مارس وأبريل بنمو الحبوب وضمان 

محصول جيد بأكثر من 40 مليون قنطار".
وأوضح زوبار أن المعهد الوطني لألراضي 
والسقي وصرف  المياه )INSID( "يراقب 

الوضع عن كثب ويصدر نشرات تحذيرية للطقس 

خاصة بكل منطقة" و "في كل مرة تكون هناك 
حاجة، يتم تشغيل الري التكميلي".وأشار أيضا 
إلى أنه حسب توقعات الطقس، "يُنتظر هطول 

األمطار ابتداء من 15 يناير الحالي".
من ناحية أخرى، و خالل تطرقه إلى 

التحضيرات لشهر رمضان 2023، أكد المسؤول 
توفر مخزون كاف من مختلف المنتوجات 

الزراعية، مشيرا الى أن الدولة قد دأبت على 
تشكيل مخزونها األمني من المنتجات الغذائية.
وقال ذات المسؤول أن المخزون يتكون اساسا 

من الحبوب ومسحوق الحليب، وهو "متوفر ومن 
المفروض ان يضمن الشروط المطلوبة لمدة شهر 

دون توتر على هاذين المنتوجين".
كما أن هناك مخزون استراتيجي من البطاطا، 
مقداره 40 ألف طن، باإلضافة إلى المنتجات 

الزراعية للبيوت البالستيكية "المتوفرة بكميات 
كبيرة"، مشيرا الى أهمية آلية البيع المباشر 
لمكافحة المضاربة وتمكين المستهلكين من 

التموين بأسعار معقولة.وأوضح في هذا الجانب 
أن الدائرة الوزارية للفالحة والتنمية الريفية 

تعمل مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات على 
إنشاء نقاط بيع مباشر لمختلف المنتجات ذات 
االستهالك الواسع عبر مناطق الوطن تحسبا 

لشهر رمضان.

ع.ط
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 بحث �سبل تعزيز

 التعاون ال�سياحي بني البلدين

 حمادي ي�ستقبل
 �سفرية ال�سودان باجلزائر

استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, أول أمس, 
مع سفيرة السودان بالجزائر, نادية محمد خير عثمان, الفرص المتاحة 

لدعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية, حسب ما 
أفاد به بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أن الطرفين أكدا على "أهمية 

تكثيف الجهود الستكمال الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي المنبثق عن 
مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين ودور هذا البرنامج في الدفع بالعالقات 

الثنائية في المجال السياحي، خاصة فيما يتعلق بترقية السياحة الصحراوية 
وتثمين المقومات السياحية التي يزخر بها البلدان" وكذا "خلق فرص 

للتعاون في مجال التكوين والتدريب السياحي والفندقي".
من جهتها, عبرت السفيرة السودانية --يضيف البيان-- عن "إعجابها 

بالتنوع الذي تزخر به الجزائر في مجال السياحة الصحراوية, وهذا بعد 
مشاركتها في الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية 

بوالية غرداية في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 ديسمبر الماضي, والتي 
شهدت فعالياتها تنظيم العديد من األنشطة السياحية والثقافية والرياضية 

الخاصة بمنطقة الجنوب".
ع.ط

جت�سيدا لقرارات رئي�س اجلمهورية حول ت�سوية 

و�سعية هذه الفئة املهنية

�سدور املر�سوم التنفيذي املحدد 
ل�سروط االإدماج اال�ستثنائية للأ�ساتذة 

املتعاقدين قيد اخلدمة
صدر في العدد الـ 87 للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج 

األساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم 
وتحديد شروط اإلدماج االستثنائية.  وحسب المادة الثانية من المرسوم 

التنفيذي, فإنه "يدمج األساتذة المتعاقدون )قيد الخدمة في المؤسسات 
العمومية للتربية والتعليم( الذين يستوفون شروط االلتحاق بمناصب 

الوظيفة العمومية, الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 
2022, الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا و يؤدون المدة 

القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهليهم وتخصصهم".
ويتم -حسب ذات المرسوم- إدماج األساتذة المتعاقدين "بصفة متربصين, 

ويتم ترسيمهم وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 
11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتم", 
وتسري أحكام إدماج األساتذة المتعاقدين موضوع هذا المرسوم "ابتداء 

من تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022".وحددت المادة الخامسة "كيفيات 
تطبيق أحكام هذا المرسوم, عند الحاجة, بموجب تعليمات وزارية 
مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة 

بالوظيفة العمومية".
ع.ط

من املنتظر ا�ستقبال 20 األف زائر لهذا ال�سالون

 افتتاح الطبعة الثانية من معر�ض
 "�سكناتيك اإك�سبو" حول الرتقية العقارية

تم، أمس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، افتتاح الطبعة الثانية 
لصالون السكن والترقية العقارية والديكور "سكناتيك إكسبو"، بمشاركة 

حوالي 60 مؤسسة وطنية وأجنبية.ويعرف هذا الصالون الذي يستمر 
إلى غاية 14 من الشهر الجاري, مشاركة مؤسسات, عمومية وخاصة, 

تنشط في مختلف الميادين المتعلقة بالبناء العصري والترقية العقارية 
والتهيئة الداخلية والخارجية للسكنات, ليكون فضاءللتبادل من أجل تعزيز 

االستثمار والشراكة, حسب المنظمين.
كما يشهد المعرض مشاركة بنوك عمومية وخاصة, من أجل تقديم 

عروضهم المتعلقة بالتمويل العقاري.وفي تصريح للصحافة خالل مراسم 
االفتتاح, أكد محافظ الصالون, أحمد حنيش, أن هذا الصالون يشكل 

فرصة مواتية للقاء شركاء جدد لتوسيع النشاطات وخلق فرص عمل 
وخلق القيمة المضافة وبعث افاق جديدة.كما لفت إلى أن هذه التظاهرة 

التي "تنظم في سياق اقتصادي محفز إلطالق االستثمارات وبعث روح 
المبادرة", تسمح "بتثمين االبتكارات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها 
مجال العقار والبناء".و من المنتظر استقبال 20 ألف زائر لهذا الصالون 

الذي يضم مختلف القطاعات على غرار الصناعة, الخدمات, والتكنولوجيا 
الحديثة, حسب حنيش.

ق. و

مع تاأييد اأمر اإلقاء القب�س الدويل يف حقهما

التما�ض عقوبة 20 �سنة �سجنا يف حق �سكيب 
خليل و12 �سنة يف حق حممد بجاوي

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي واالقتصادي 
بمحكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(، مساء أول أمس، عقوبة 20 

سنة سجنا في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل و 12 سنة 
سجنا نافذا في حق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي مع تأييد أمر 
إلقاء القبض الدولي في حقهما لمتابعتهما رفقة عدة مسؤولين سابقين 

السيما رؤساء مدراء سابقين بمجمع سوناطراك بتهم ذات صلة بالفساد 
وتبديد المال العام خالل إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية.

وفي نفس القضية تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق وزير 
األشغال العمومية السابق عمار غول و 10 سنوات سجنا نافذا في حق 

فريد بجاوي مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه، كما تم أيضا 
التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع 
سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور, و 8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من 
الرئيس المدير العام السابق لنفس المجمع محمد مزيان وكذا نفس العقوبة 

للرئيس المدير العام السابق لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة و 4 
سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق بمجمع سوناطراك 

عبد الحميد زرقين.وفي هذه القضية أيضا تم إلتماس عقوبات تراوحت 
بين 10 و 3 سنوات سجنا نافذا في حق إطارات سابقين بوزارة الطاقة 
و مجمع سوناطراك مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق جميع 

المتابعين في هذه القضية.
 ع.ط

قالت اإن الو�سع املائي ال ينذر باخلطر، وزارة الفالحة

 "اإمكانية اللجوء اإىل الري 
التكميلي لزراعة احلبوب"

طماأنت وزارة الفالحة من تاأثري �سح االأمطار على زراعة احلبوب، حيث حتدث مدير �سبط وتنمية االإنتاج الفالحي 

بالوزارة علي زوبار، عن اإمكانية اللجوء ال�ستخدام الري التكميلي لزراعة احلبوب من اأجل مواجهة ندرة املياه 

واحلفاظ على هذه الزراعة، وقال املتحدث اأن "الو�سع املائي ال ينذر باخلطر بالن�سبة للحبوب".

بعد اأن متت امل�سادقة عليه خالل اجتماع جمل�س الوزراء

جمل�ض حقوق االإن�سان ي�سيد مب�سروع قانون حول مكافحة االجتار بالب�سر

م�سروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية للعمل وت�سويتها وممار�سة حق االإ�سراب

نحو تبني حلول م�سرتكة وتوافقية لتح�سني العلقات املهنية

نوه المجلس الوطني لحقوق االنسان ، بمصادقة 
مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس برئاسة 

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على 
مشروع القانون المتعلق بالوقاية من االتجار 

بالبشر ومكافحته.
أوضح المجلس أن مشروع هذا القانون "يعتبر 

تكريسا حقيقيا لحقوق االنسان و الكرامة 
االنسانية", لكونه يتماشى مع معاهدة األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة 

لألوطان و البروتوكول االضافي الرامي الى 
الوقاية و قمع و معاقبة االتجار بالبشر, سيما 
تجاه النساء و األطفال".وأضاف أن مشروع 

هذا القانون يعتبر "قيمة مضافة جاءت لتعزيز 
النصوص القانونية في مجال حماية حقوق 

االنسان, كما أكد عليه بالمناسبة, رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون".

وتابع ذات المصدر أن النص الجديد "دليل 
على ارادة الجزائر في محاربة ال هوادة فيها 

لهذه الجريمة الشنيعة المتمثلة في العبودية 
الحديثة من خالل سياسة عقابية مشددة مع 

ايالء اهتمام خاص بوضع استراتيجية وطنية 
للوقاية من انتهاكات االتجار بالبشر و الكشف 

عن الضحايا"، كما أكد المجلس الوطني لحقوق 
االنسان, أن "الجزائر منشغلة كذلك بضحايا 
االتجار بالبشر و تسهر على توفير مراكز 

االيواء و مرافقتهم من خالل تكفل اجتماعي و 
نفسي و طبي و قانوني بغية تسهيل ادماجهم 

االجتماعي, كما انها تسهل العودة األمنة للرعايا 
األجانب, ضحايا االتجار بالبشر".

وأوضح المجلس في هذا الصدد ان مشروع 
هذا القانون "قد أعدته اللجنة الوطنية للوقاية 

من االتجار بالبشر ومكافحته ثم سلمته لوزارة 

العدل و تمت مناقشته على مستوى األمانة 
العامة للحكومة قبل مصادقة الحكومة عليه, ثم 

مجلس الوزراء ريثما يتم عرضه على البرلمان 
لمناقشته و المصادقة عليه قبل اقراره من 

قبل رئيس الجهورية", معربا عن أمله في أن 
تستكمل هذه المرحلة "في أقرب اآلجال".

كما ذكر بأن المادة 4 من االعالن العالمي 
لحقوق االنسان تؤكد بشكل عام و مطلق على 

حظر االتجار و استغالل البشر و أن "عدم 
احترام هذا الحظر يعتبر من بين االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق االنسان األساسية", مؤكدا أن 
دسترة مكافحة االتجار بالبشر ألول مرة في 

الفقرة 3 من المادة 39 من دستور 2020, "دليل 
على ارادة الجزائر في مكافحة هذه األفة و تقديم 

كل المساعدة و الحماية الالزمتين للضحايا".
ق. و

قال وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 

االجتماعي يو�سف �سرفة، اأم�س، اإن م�سروع 

قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات 

اجلماعية للعمل وت�سويتها وممار�سة حق 

االإ�سراب الذي يويل اأهمية كبرية للحوار 

بني ال�سركاء االجتماعيني.

ع. ط

ولدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء 
لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل 

والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, 
بحضور وزيرة العالقات مع البرلمان, بسمة 

عزوار, أوضح الوزير أن مشروع القانون 
"يولي أهمية كبيرة للحوار بين الشركاء 

االجتماعيين من أجل تبني حلول مشتركة 
وتوافقية, تساهم في تحسين العالقات المهنية 

واالستقرار االجتماعي واالقتصادي".
وأضاف شرفة أن هذا المشروع "يولي اهتماما 

خاصا لتأطير ممارسة الحق في اإلضراب 
واآلثار التي يمكن أن تترتب عن عدم 

استمرارية الخدمة العمومية وكذلك على سالمة 
األشخاص والممتلكات، كما يعاقب الممارسات 
التعسفية في هذا الشأن".وأبرز أهمية مشروع 

هذا القانون الذي "يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون, الرامية الى 
ارساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم 

وإدراج مفهوم االضراب وتحديد شروطه 
القانونية". وضوابطه 

كما أشار السيد شرفة الى أن أحكام هذا 
المشروع "استمدت من المعايير الدولية للعمل 

التي صدقت عليها بالدنا, ال سيما االتفاقية رقم 
87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي 

لسنة 1948".من جهة أخرى, أوضح الوزير أن 
هذا النص الذي جاء في 5 أبواب ويحتوي على 
91 مادة, "يحيل كيفيات تطبيق بعض األحكام 
الى نصوص تطبيقية توجد في طور اإلعداد".



له  كلمة  خالل  بداري  وكشف 
للذكاء   2023 سنة  إعالن  بمناسبة 
 2023 سنة  أن  االصطناعي، 
اإلصطناعي،  للذكاء  سنة  ستكون 
تكوين  عروض  تقديم  خالل  من 
اإلصطناعي  الذكاء  تخض  جديدة 
العليا  المدرسة  إنشاء  أن  إلى  مشيرا 
اإلعالن  وهذا  اإلصطناعي  للذكاء 
رئيسيين  مجالين  في  القطاع  سينشط 
التعليم  مؤسسات  حث  خالل  من 
مادة  بإدخال  العلمي  والبحث  العالي 

عروض  في  اإلصطناعي  الذكاء 
باإلضافة  حاليا  والمدرسة  التكوين 
تكوين  عروض  تقديم  إلى  كذلك 
االصطناعي.  الذكاء  تخص  جديدة 
العالي  التعليم  قطاع  أن  بداري  وقال 
في  النشاط  يستهدف  العلمي  والبحث 
الذكاء  استعمال  وهي  ميادين  ثالث 
الذكاء  تعلم  التعلم،  في  االصطناعي 
للذكاء  والتحضير  االصطناعي 
بإنشاء  "سنقوم  قائال:  االصطناعي، 
االصطناعي  للذكاء  علمي  مجلس 

العالي  التعليم  وزارة  مستوى  على 
خبراء  من  يتكون  العلمي  والبحث 
والتعليمية  االصطناعي  الذكاء  في 
أن  مضيفا  المهنة"،  أخالقيات  وفي 
"الهدف من كل هذا هو إدخال الذكاء 
العالي  التعليم  شأن  في  االصطناعي 
والبحث العلمي"،  وأوضح بداري أن 
إدخال الذكاء االصطناعي في مجال 
سيتم  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
بمرافقة من وزارة المؤسسات الناشئة 
إحياء  معلنا  المعرفة،   واقتصاد 

المعرفة  واقتصاد  الجامعات  أسبوع 
إلى   16 من  االصطناعي  والذكاء 
أضاف  بالمقابل   ،2023 أفريل   20
الشباب  "سنكرم  قائال  الوزير  ذات 
ناشئة  مؤسسة  لهم  الذي  الجزائري 
المسابقة  في  الثانية  الجائزة  ونالوا 
منهم  ونستفيد  الصين  في  العالمية 
المحلي  المستوى  على  الثروة  لخلق 
لزمالئهم  مثاال  ويكون  والوطني 
الناشئة  مؤسساتهم  ليؤسسوا  الطلبة 

ويحملون مشاريع خالقة للثروة".

أحمد  الصناعة  وزير  أمس  وعد 
من  عدد  بعث  بإعادة  زغدار 
المصانع   من  عدد  ونشاط  المشاريع 
بوالية تبسة منها مصنع أنابيب الغاز 
سيكونان  والذي  الزجاج  ومصنع 
الدولة  على طاولة مجلس مساهمات 

خالل 3 أشهر.
رئيس  تعليمات  تنفيذ   إطار  وفي 
و  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  
المتعلقة بإنعاش المؤسسات العمومية 
المتوقفة وقف وزير الصناعة، أحمد 
زغدار، في اول محطة له في الزيارة 
التي  قادته لوالية تبسة على وضعية 
الغاز TGT بتبسة  أنابيب  مصنع 
العمومي  للمجمع  تابع  كان  الذي   ،
ينتج  المصنع  هذا  وكان  إيميتال. 
األنابيب  من  سنويا  طن   60.000
أن  قبل  الربط  وملحقات  الفوالذية 
الجزائري  البنك  الى  ملكيته  تحول 
عن  كبديل   1999 في  الخارجي 
هذا  لصالح  عليه  المسجلة  الديون 
البنك. وفي تعقيبه على وضعية هذه 
المؤسسة، أوضح زغدار أنه يتم حاليا 
وبعث  انعاش  إعادة  مسألة  دراسة 
المصنع من جديد، حيث تجري  هذا 
البنك  مع  ومفاوضات  محادثات 
هذه  لدراسة  الخارجي  الجزائري 
ودائم  نهائي  لحل  والوصول  المسألة 
الملف  بأن  وأكد  المصنع.  هذا  بشأن 
سيكون على طاولة مجلس مساهمات 
الدولة في غضون ثالثة أشهر اليجاد 
حل نهائي لوضعيته سواء عن طريق 

أو  وطنيين  مستثمرين  مع  شراكات 
أجانب. وقال، في هذا الخصوص ، " 
من غير المعقول أن يبقى مصنع بهذا 
المحطة  الوضعية".  هذه  في  الحجم 
التي  العمل  الثانية في برنامج زيارة 
قادت الوزير لهذه الوالية كانت مقر 
العمومي  للمجمع  االسمنت  شركة 
تفقد  أين  "جيكا"  الجزائر  إلسمنت 
المصنع  وورشات  أجنحة  الوزير 
اإلنتاج  مراحل  كثب  عن  وعاين 
قبل أن يتلّقى عرضا تقنيّا حول سير 
الّشركة ، وحــول حصيلـة نشاطاتها 
خـــالل الّسنــة المنقضية " 2022 " 
التي  اإلقتصاديّة  باألهداف  مشيدا   ،
يعمل مجّمع " جيكا " على  بلوغهــا 
، من خالل رفعه من قدرات اإلنتاج 
أهله  مما   ، ونوعا  كّما  واإلنتاجية 
والبدء  الخارجية  األسواق  لولوج 

وحسب  التصدير.  عمليات  في 
عين  من  المقّدمــة  الشروحات 
ينتج   " " جيكا  فـإّن مجّمع   ، المكان 
الجاهزة  والخرسانـة  اإلسمنت  ماّدة 
بطاقة إنتاج تصل إلـى " 500.000 
فــي  مّما ساهم   ، الّسنة  فـــي  " طّن 
وتنويـع   ، المحليّة  القدرات  تعزيـز 
من"  أزيد  ببلوغــه  الّدخـل  مصادر 
كقيمـة   ، دوالر  مليـون   "  100
 ."  2022  " سنـة  خــالل  صادرات 
أما المحطة الثالثة في زيارة الوزير 
للشرق  الزجاج  شركة  كانت  فقد 
الماء   " » SOVEST »  ببلديّة 
على  زغدار  وقف  وبها   ، األبيض" 
اإلقتصادية  المؤسسة  هذه  وضعية 
زجاج  إلنتاج  وحدة  من  المتكّونـة 
إلنتاج  ووحدة   ، العيون  عدسات 
لصناعـــة  الموّجه  المقّعر  الّزجاج 

هـذا  الّزجاجيّة .  والعلّب  القارورات 
تأسيسـه  تّم   ، االقتصادي  الّصرح 
سنـة " 1995 " من طرف مؤّسســة 
بعــد  يدخــل  ولم   ،« ACS « 
بالنّظر   ، واإلنتاج  اإلستغـالل  حيز 
 ، وماليـة  تقنيّة  عوائق  عّدة  إلـــى 
 ، كاهلهـا  عــلى  التي  بالّديون  تتعلق 
لتنتقل ملكيّتـــها إلى " بنــك الجزائر 
الخارجي " ، ناهيك عن تكلفة الربط 
 42 مسافة  على  الكهربائية  بالطاقة 
كشف  الوضعية  هذه  وبشأن  كلم. 
اتصاالت  وجود  عن  الصناع  وزير 
الخارجي  الجزائر  بنك  مع  حثيثة 
هذه  نشاط  بعث  إمكانية  لدراسة 
إلى  مشيرا  تأهيلها  بعد  المؤسسة 
بالطاقة  األمداد  إشكالية  حل  تم  أنه 
السلطات  طرف  من  الكهربائية 
إطالق  مع   توازيا  بالوالية  المحلية 
طلب إبداء اهتمام خالل خمسة عشر 
يوما ألجاد شريك للمساهمة في إعادة 
ألثرها  الخدمة   حيز  الشركة  وضع 
وعلــى  التّنمية  علــى  اإليجابي 
وخلق   ، المحلّي  اإلقتصاد  تحريك 
تلبيّــة  على  عالوة   ، الّشغل  فرص 
مؤّكدا  الوطنيّة،  الّسوق  احتياجات 
مصالح  حرض  ذاته  الّسياق  فــي 
دراسة  إعداد  على  الوزارية  دائرته 
المصنع  بعث  إعادة  بشأن  مفصلة 
مساهمات  مجلس  على  وعرضها 
في  نشاطه  انطالق  لضمان  الدولة 

أقرب اآلجال.
�ش.زمو�ش
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اأكد جمددا على �صرورة اإدخال هذه املادة يف التخ�ص�صات اجلامعية  

بد�ري يعلن عن �إن�شاء جمل�س 
علمي للذكاء �ال�شطناعي

قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي، كمال بداري،  اأم�س اإن قطاعه �صيعمل على حث املوؤ�ص�صات اجلامعية واملعاهد لإدخال مادة الذكاء 

ال�صطناعي يف العرو�س التكوينية احلالية بالإ�صافة اإىل تقدمي عرو�س تكوين جديدة يف الذكاء ال�صطناعي.

�ش.زمو�ش

اأكد �صعي وزارته لبلوغ 5 ماليني دولر 

واكت�صاح 50 دولة العام املقبل، رزيق:

 عمليات ت�شدير زيت 
 �لزيتون �جلز�ئري تبقى 

دون �مل�شتوى لهذه �الأ�شباب
كشف أمس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن 
تصدير 600 ألف لتر من زيت الزيتون نحو 19 بلد عن طريق 
78 ُمصدرا بقيمة 2 مليون دوالر خالل سنة 2021 وهي أرقام 
التي تحوزها  المستوي نظرا لإلمكانيات  الوزير دون  اعتبرها 
الجزائر في هذه الشعبة.واعتبر رزيق في كلمة له خالل إشرافه 
على افتتاح األبواب الوطنية لتصدير زيت الزيتون بمقر وكالة 
"ألجكس"، األرقام الُمحصلة "غير كافية ودون المستوى إذا تم 
الشعبة عبر  به بالدنا من خيرات في هذه  بما تزخر  مقارنتها 
قطاعه  أن  إلى  الوزير رزيق،  وأشار  الوطن"،  مختلف ربوع 
دعمهم  أجل  من  الزيتون  زيت  شعبة  مهنيي  لمرافقة  ُمستعد 
التي تواجههم والرفع من قيمة الصادرات.  وتذليل الصعوبات 
زيت  شعبة  مهني  لمرافقة  االستعداد  أتم  على  "نحن  وأضاف: 
الزيتون والشعب األخرى لتصدير هذه المنتوجات الرائعة، ومن 
تصديرية  قدرات  لديها  ألن  الشعبة  بهذه  االهتمام  الضروري 
على  تحّصلت  التي  "الدول  إن  التجارة،  وزير  وقال  هائلة" 
ال  أنه  مضيفا  منا"،  أفضل  ليست  الدولية  السوق  في  حصص 
توجد مسابقة في العالم حول زيت الزيتون إال وتواجد المنتوج 
جودتها.  مدى  يوضح  وهذا  األولى  المراتب  في  الجزائري 
الجزائري، موضحا  المنتوج  الثقة في  أهمية  وأكد رزيق على 
البحر  األنواع على مستوى  الجزائرية أجود  أن "زيت زيتون 
األبيض المتوسط ومع الوقت ستكتسح السوق العالم"،  كما كشف 
الوزير رزيق عن هدف قطاعه في هذه الشعبة، وهو الوصول 
إلى تصدير ما قيمته 5 ماليين دوالر ل50 دولة العام المقبل. 
زيت  تصدير  حول  الوطنية  المفتوحة  األبواب  وبخصوص 
الزيتون ومشتقاته، أكد رزيق أنها ستقام على مدار 3 أيام يتخللها 
بيع ألجود أنواع الزيوت عبر 58 والية، داعيا المواطنين للتوجه 
سواء لوكالة "ألجكس" أو عبر النقاط المخصصة لإلطالع على 

جودة المنتوج الجزائري.
�ش.زمو�ش

 املدير العام للوكالة الوطنية

 للت�صيري املدمج للموارد املائية 

حممد درام�صي يك�صف:

قدرة �جلز�ئر
 يف �إنتاج �ملياه تقدر 

ب 18 مليار مرت مكعب
ثمن المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  تعليمات  أمس  درامشي  محمد 
تبون خالل االجتماع األخير لمجلس الوزراء باستنفار المصالح 
المختصة إلنشاء مخطط استعجالي لسن سياسة جديدة القتصاد 
أعتبر  الجوفية .و  المائية  الثروة  على  والحفاظ  وطنياً،  الماء 
درامشي خالل نزوله ضيفا  على اإلذاعة الوطنية أن القرارات 
جاءت في وقتها بالنظر إلى وضعية شح األمطار ، مؤكدا أنه 
لو ال اإلنجازات الضخمة التي أنجزت عبر كل التراب الوطني 
من سدود و أنظمة للتوصيالت و محطات التحلية لكان الوضع 
أكثر سوءا و تأثيرا على الجزائر . و أكد  ذات المسؤول أن 
و غطت  كأولوية  الماء  جعلت  التي  الدول  من  كانت  الجزائر 
بمنشئات و مشاريع كبيرة  الوالئية  الجهوية و  التوازنات  عدم 
أن  إلى  مشيرا  واليات  لعدة  الماء  وفرت  التي  و  الوطن  عبر 
مكعب  متر  مليار   18 تقدر ب  المياه  إنتاج  في  الجزائر  قدرة 
المراقبة  االستعجالي فرض  المخطط  أن  . و أوضح درامشي 
المساحات  الجوفية، لسقي  المياه  لتراخيص استغالل  الصارمة 
أعمال  ضد  العقوبات  أقصى  تسليط  إلى  إضافة  المزروعة، 
التي  المياه  شرطة  دور  وتفعيل  المرخصة،  غير  اآلبار  حفر 
ومحاربة  المجاالت  كل  في  المياه  استعمال  بمراقبة  تختص 
التبذير، لمراقبة استغالل المياه عبر الوطن. ولتفادي استنزاف 
الجوفية  المياه  على  الضغط  وتخفيف  للبالد  المائية  المقدرات 
تعميم محطات  إلى  اللجوء  "تقرر  أنه  المتحدث  ذات  يقول    -
تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات 
األوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم" و  إعادة تحريك 
وبعث كّل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة 
عبر الواليات، وإدخالها قيد االستغالل، الستخدامها في الري 
إلى  درامشي  أشار  و  الجوفية.«  المياه  عن  عوضا  الفالحي، 
علمية،  دراسات  بإنجاز  صدرت  التي  الحكومية  األوامر 
عاجال، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية، واستحداث 
مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه واألمن المائي، 
متخصصة في تقنيات استغالل المياه المستعملة. وتطوير التعليم 
والتكوين المهني، في قطاع المياه والتحلية، من خالل شراكات 

مع معاهد وجامعات، ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات.
�ش.زمو�ش

يتعلق الأمر باإنتاج اأنابيب الغاز واآخر الزجاج يف ولية تب�صة، زغدار يعلن:

�إعادة بعث ن�شاط عدة م�شانع عرب جمل�س م�شاهمات �لدولة



امل�سيلة:

تفعيل الرقابة ال�صارمة للحفر 
الع�صوائي للآبار االرتوازية

لمصالحه  صارمة  تعليمات  جالوي  القادر  عبد  المسيلة  والية  والي  وجه 
األمن  ضمان  يخص  فيما  الجمهورية  رئيس  توصيات  تطبيق  بضرورة 
المائي حيث  أمر في اجتماع له بتفعيل  الرقابة الصارمة للحفر العشوائي 

لآلبار االرتوازية، مع المراقبة المعمقة للرخص الممنوحة في هذا الصدد.
وحسبما علم لدى مصالح الوالية فقد تراس أمس األول والي الوالية عبد 
القادر جالوي اجتماعا تنسيقيا بحضور األمين العام للوالية ، مدير اإلدارة 
المحلية ، مدراء الهيئة التنفيذية ، رؤساء المصالح وملحقي ديوان  الوالي 
كذا  بالوالية و  للتنمية  المرحلية  الحصيلة  خصص جدول األعمال إلعداد 
 .2023 سنة  خالل  االقتصادية  و  االجتماعية  التنموية  اآلفاق  استشراف 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  تعليمات  و  قرارات  دراسة  إلى  باإلضافة 
تبون المسداة خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ يوم األحد 08 
جانفي 2023 ، أين أسدى الوالي في هذا الصدد تعليمات صارمة تتعلق 
الرقابة  بضرورة  المسؤول  ذات  وامر  المائية،   الموارد  استغالل  بترشيد 
الصارمة للحفر العشوائي لآلبار االرتوازية، مع المراقبة المعمقة للرخص 
الوكالة  مصالح  كذا  و  الفالحية  المصالح  مديرية  مع  بالتنسيق  الممنوحة  
الوطنية للموارد المائية .ANRH وفيما يخص التحضيرات و االستعدادات 
العام  تعليمات لألمين  الوالي  الخاصة بشهر رمضان لسنة 2023، أسدى 
للوالية للتنسيق مع مدير اإلدارة المحلية ، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس 
الشعبية البلدية التخاذ اإلجراءات واالستعدادات الالزمة لضمان السير الجيد 
للملف.  كما أمر الوالي في سياق منفصل بتفعيل دور الثانوية الفنية في قطاع 
الثقافة بالتنسيق مع مديرية التربية بالوالية الستقطاب الراغبين من التالميذ 
الموهوبين في هذا التخصص. وتفعيل دور الصناعة السينماتوغرافية، عن 
طريق االهتمام بإعادة تهيئة و استغالل مدرسة الموسيقى ببوسعادة و قاعات 

السينما بالوالية.
�ش.زمو�ش

قاملة:

�صبط قائمة م�صاريع املخططات البلدية 
للتنمية ل�صنة 2023

مشاريع  لقائمة  النهائي  للضبط  التحكيم  جلسات  قالمة  بوالية  تتواصل 
2023، والتي تدرس من خاللها مصالح  لسنة  للتنمية  البلدية  المخططات 
الوالية  المشاريع التي لها أثر مباشر وفوري في تحسين ظروف معيشة 

المواطنين ويومياتهم ، باحترام سلم االولويات، لمباشرة تنفذها ميدانيا.
وحسب ما ذكرته مصالح والية قالمة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك فقد 
عقدت مساء أمس األول والي الوالية حورية عقون بمعية رئيس المجلس 
المخططات  لقائمة مشاريع  النهائي  للضبط  الوالئي  جلسة تحكيم  الشعبي 
العام  ،المفتش  للوالية  العام  األمين  بحضور   ،2023 لسنة  للتنمية  البلدية 
للوالية ، مدير اإلدارة المحلية، مدير البرمجة و متابعة الميزانية، رئيس 
دائرة بوشقوف، المدراء التنفيذيين المعنيين ، و رؤساء المجالس الشعبية 
البلدية لبلديات بوشقوف، وادي فراغة، عين بين بيضاء، ومجاز الصفاء. 
الجلسة حسب ذات المصدر  خصت لبلديات دائرة بوشقوف، و التي كانت 
قد خلصت باقتراحات لعمليات تنموية نتيجة لقاءات تنسيقية للمجالس الشعبية 
المجتمع  وممثلي  المواطنين  بإشراك  و  للبلدية  التقنية  اللجان  مع  البلدية 
مباشر  اثر  لها  التي  المشاريع  تفضيل  الجلسة  هذه  خالل  وتم  المدني.  
سلم  باحترام   ، ويومياتهم  المواطنين  معيشة  ظروف  تحسين  في  وفوري 
االولويات، لمباشرة تنفذها ميدانيا ،من خالل برمجة مشاريع تتعلق بتوفير 
المياه الشروب ،فك العزلة و شق الطرقات ، مد شبكات الصرف الصحي، 
وتحسين ظروف التمدرس. لإلشارة، فأن جلسات تحكيم مماثلة سيتم عقدها 

مع كل بلديات الوالية.
�ش.ز

�سطيف:

 م�صاريع تهيئة وعمليات �صيانة 
الإبراز الوجه اجلمايل للمدينة 

الطريق  من  للمدينة  الغربي  المدخل  تهيئة  مشروع  بوالية سطيف  انطلق 
الوطني رقم 75 الى غاية شارع ابن سينا.ويتضمن هذا المشروع حسب ما 
كشفت عنه مصالح والية سطيف أمس األول فتح و تعبيد الطريق الرابط بين 
شارع قصاب لحسن و الشارع المقابل له، انجاز شبكة صرف مياه االمطار 
العمومية،  االنارة  تدعيم شبكة  تجديد و  على طول شارع قصاب لحسن، 
انجاز النقطة الدائرية بشارع ابن سينا وتهيئة و تعبيد الطريق، تهيئة مواقف 
السيارات الخاصة بالمستشفى و انجاز مواقف اخرى  على مسار الشارع 
وتهيئة المساحات الخضراء و االرصفة على طول المدخل. بالمقابل وفي 
سطيف   لبلدية  الشعبي  المجلس  رئيس  األول  أمس  عقد  فقد  متصل  سياق 
إجتماعا تنسيقيا مع مختلف الشركاء الفاعلين ، من أجل إنشاء لجنة توجيهية 
لتحقيق مبدأ الولوجية و استقاللية الحركة على مستوى الشارع النموذجي 
رقم 02 ، الممتد من دار المعلم إلى المدخل الرئيسي لجامعة محمد لمين 
دباغين على مسافة 4.5 كلم .  من جهتها باشرت مصلحة االنارة العمومية 
لبلدية سطيف عملية واسعة إلصالح و تجديد شبكة االنارة العمومية بنظام 
الالد عبر مختلف شوارع و احياء بلدية سطيف،  حيث انطلقت العملي في 
مرحلتها األولى بكل من حي معيزة نورالدين )500 مسكن( و حي ستول 
المكي) 407 مسكن( و الشارع الرئيسي رقم 2. لإلشارة فأن هذه المشاريع 
وعمليات الصيانة تدخل في إطار تحسين االطار المعيشي للسكان والحفاظ 

على المحيط وإبراز الوجه الجمالي للمدينة.
�ش.زمو�ش
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�ش.زمو�ش

عبر  بالوالية  واالتصال  اإلعالم  خلية  األول  أمس  نقلته  ما  وحسب 
الصفحة الرسمية لوالية عين الدفلى بالفايسبوك فأن والي الوالية عبد 
الغني فياللي يواصل خرجاته الميدانية المخصصة لبلديات الوالية قصد 
الحسن  السير  على  منه  و حرصا  المواطنين  انشغاالت  على  اإلطالع 
لوتيرة أشغال المشاريع التنموية ، حيث قام ذات المسؤول بداية األسبوع 

بزيارة تفقدية لبلديتي دائرة العطاف )العطاف ،تيبركانين(.  
النشاطات  منطقة  بمعاينة  المصدر   ذات  حسب  الزيارة  هذه  واستهل 
الكرمة ، أين وقف الوالي والوفد المرافق له على وحدة تحويل المعادن 
أسدى  إذ   ، االستغالل  لعملية  النهائية  التجارب  مرحلة  في  هي  التي 
المستثمرين  ومساعدة  مرافقة  بضرورة  المعنية  للمصالح  تعليمات 
بخلق  ستسمح  والتي  المنطقة  بهذه  مشاريعهم  تجسيد  أجل  من  جديين 
الثروة وتوفير مناصب عمل ، ليعاين بعدها مشروع إنجاز 392 مسكن 
أن  159 مسكن على  األشغال على مستوى  انتهت  والتي  ترقوي حر 
تقضي  تعليمات  الوالي  أسدى  وبالمناسبة   ، المشروع  باقي  إتمام  يتم 
كما   ، المساكن  بناء  في  الحديثة  المعمارية  الهندسة  مواكبة  بضرورة 
التطهير  بإنجاز شبكة  والتقنية  المعنية  للمصالح  تعليمات  الوالي  أسدى 
بفرقة أوالد عمر الشرقية ، وعلى مستوى الحي البلدي ، أمر  الوالي 
المصالح المعنية بالحرص على إتمام مشروع إنجاز شبكة التطهير على 
أن تكون هذه األشغال مطابقة للمعايير والمقاييس المعمول بها ، وفي 
إطار تدعيم أحياء البلدية بالمياه الصالحة للشرب يضيف ذات المصدر 
تنصيب  في  اإلسراع  بضرورة  المعنية  للمصالح  تعليمات  إسداء  تم 
للشرب  الصالحة  المياه  شبكة  تجديد  مشروع  بإنجاز  المكلفة  المقاولة 
بأوالد عزة والمرامدية وفي ذات السياق تم تدعيم المنطقة بعملية إنجاز 
خزان مائي بسعة 500 م3 بالمرامدية . وفيما يخص تحسين الخدمات 
الصحية تم تكليف المصالح المعنية بمعاينة منشأة الحرس البلدي سابقا 
وغير المستغلة مع إعداد بطاقة تقنية بخصوص إعادة تأهيلها و تهيئتها 
ودار  البلدية  مكتبة  عاين   كما   ، الخدمات  متعددة  كعيادة  الستغاللها 
بطاقة  بإعداد  المعنية  للمصالح  تعليمات  الوالي  أسدى  حيث   ، الشباب 
المرافق  والوفد  بعدها  ليقف   ، البلدية  لفائدة شباب  لتهيئتهما  لهما  تقنية 
له على ظروف تمدرس التالميذ بمتوسطة الشهيد شخار عمر ، أين تم 

تكليف المصالح التقنية بإعداد دراسة إلعادة تأهيل هذه المؤسسة ، كما 
تم تكليف المصالح المعنية بإعداد دراسة للتكفل بالجناح الصحي لها.

وحسب خلية األعالم واالتصال فقد اتجه بعدها الوالي والوفد المرافق 
له إلى بلدية العطاف ، وبالضبط منطقة السكارى أين استمع النشغاالت 
المواطنين فيما يخص الربط بشبكة التطهير ، ليوجه على ضوء ذلك 
تعليمات للمصالح المعنية لتنصيب المقاولة المكلفة بإنجاز هذا المشروع 
في أقرب اآلجال ، لعاين بعدها موقع مشروع إنجاز 800 مسكن بصيغة 
عدل ، حيث أمر المشرفين على هذا المشروع إلتمام األشغال المتبقية 
التمدرس  ، وبخصوص ظروف  الحالية  السنة  مطلع شهر مارس من 
و  اإلنجاز  طور  في  المشاريع  بعض  له  المرافق  والوفد  الوالي  عاين 
يتعلق األمر بــ : مشروع إنجاز نصف داخلية  )200 وجبة ( و 06 
مجمع  إنجاز  مشروع  و  الغزالي   حامد  أبي  بمتوسطة  توسعة  أقسام 
مدرسي صنف د1 بحي 1200 مسكن عدل  و مشروع إنجاز متوسطة 
الوالي  أسدى  حيث  إيجاري.  عمومي  سكن   1010 السكني  بالقطب 
تعليمات للمقاوالت المكلفة باإلنجاز بضرورة تسريع وتيرة األشغال . 
كما تم تكليف المصالح التقنية بإعداد بطاقة تقنية إلنجاز مطعم بمدرسة 

بوجلة بحي عتبة . 
الشرقية  موسى  أوالد  أحياء  مستوى  على  التطهير  شبكة  وبخصوص 
وحي عتبة سيتم مباشرة األشغال عن قريب ، كما تم تكليف المصالح 
على  التطهير  شبكة  إنجاز  بخصوص  شاملة  دراسة  بإعداد  المعنية 
مستوى حي الكرابش .  كما عاين الوالي مشروع 200+100 مسكن 
عمومي إيجاري حيث أمر بالحرص على االنتهاء من عملية التهيئة  ، 
وبمنطقة أوالد زيتوني وبعد االستماع النشغاالت المواطنين ، تم إسداء 
تعليمات للمصالح المعنية لإلسراع في إعادة بعث مشروع تهيئة الحي 
بخصوص  أما   . اآلجال  أقرب  في  المتبقية  األشغال  إتمام  و  المتوقفة 
صيانة الطريق الوطني رقم 65 في مقطعه الرابط بين الطريق الوطني 
إعادة  بضرورة  المعنية  للمصالح  تعليمات  إسداء  تم   ، وزدين   4 رقم 
بعث هذا المشروع، وفيما يخص الربط بشبكة التطهير والربط بالغاز 
بإعداد  المعنية  المصالح  تكليف  تم  والغدادوة  الخراربة  لحي  الطبيعي 

دراسة وفق األولوية.  

شهر  فعليا  الخدمة  مستغانم  ترامواي  سيدخل 
وقد  رمضان،  شهر  حلول  مع   أي  مارس 
عقد، أمس األول والي والية مستغانم، عيسى 
ترامواي  مشروع  حول  اجتماعا  بولحية، 
النهائية لدخوله حيز  المواعيد  المدينة، لضبط 

الخدمة فعليا. 
وأفادت مصالح والية مستغانم في منشور لها 
"الفايسبوك"، أن  الرسمية على  عبر صفحتها 
"هذا االجتماع حضره كل من الرئيس المدير 
المدير   ، EMAالجزائر ميترو  لشركة  العام 
شركة  وحدة  لشركة CITAL ومدير  العام 
   SETRAM.سيترام لتسيير خطوط ترامواي

لدخول  األخيرة  الترتيبات  وضعت  أين 
ونقل  فعليا  الخدمة  حيز  مستغانم  مدينة  قطار 
المبارك  رمضان  شهر  حلول  قبل  المواطنين 

أي نهاية شهر مارس المقبل".
 وبعد اطالعه على آخر المستجدات ورزنامة 
العمل المحددة أكد والي الوالية أن "المشروع 
عرف تأخرا كثيرا نظير عدة عوامل لكن تم 
من  نهائيا  األشغال  واكتملت  الوضع،  تدارك 
الماضي  طرف شركة كوسيدار شهر جويلية 
بشكل جيد وبسواعد وخبرات جزائرية بعدما 
تخلت عنه الشركة االسبانية". وأضاف الوالي 
أنه تم توظيف إلى غاية اليوم 120 عامل من 

طرف شركة التسيير وهم في مرحلة التكوين 
في مختلف التخصصات، كما تم االتفاق خالل 
كوسيدار  شركة  تكليف  على  كذلك  االجتماع 
طول  على  الخضراء  المساحات  بتأهيل 
الترامواي  لدخول  تحسبا  كلم(   14  ( المسار 
السير  مخطط  وعرض  وإعداد  الخدمة،  حيز 
الجديد لتنظيم حركة المرور وإشارات المرور 
ابتداء من هذا الشهر لكي يتعود عليها سائقي 
لتفادي  والتوعية  التحسيس  مع  المركبات 
سيسير  فيفري   15 من  وبداية  الحوادث، 
الترامواي بجميع العربات على طول المسار.
�ش.زمو�ش

عني الدفلى:

اأوامر با�صتكمال كافة امل�صاريع التي هي 
يف طور االإجناز يف اأقرب االآجال 

اأمر وايل ولية عني الدفلى عبد الغني فياليل م�ساحله ب�سرورة العمل على ا�ستكمال كافة امل�ساريع التي هي يف طور 

الإجناز على م�ستوي اإقليم الولية م�سديا تعليمات فورية ب�سرورة التكفل بكافة امل�ساكل والعراقيل التي توؤخر اجناز هذه 

امل�ساريع التي تعترب �سرورية  لتح�سني الإطار املعي�سي ل�ساكنة الولية.

امل�سروع عرف تاأخرا كثريا نظري عدة عوامل لكن مت تدارك الو�سع

دخول ترامواي م�صتغامن اخلدمة فعليا مار�س القادم



الملح والعسل
 تساعد هذه الوصفة على تهدئة البشرة الُمتهيّجة وتحافظ على رطوبة 
البحر  ملح  من  صغيرتين  ملعقتين  مزج  خالل  من  بتواُزن؛  البشرة 
الناعم مع أربع مالعق صغيرة من العسل الخام حتى تتكّون عجينة 
العين،  منطقة  تجنّب  مع  البشرة  على  بالتساوي  تُطبّق  ثم  متماسكة، 
وتُتَرك على البشرة من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم تُوَضع منشفة 

دافئة على الوجه لمدة 30 ثانية، ثم تُفَرك بحركة دائرية.
الملح وزيت الزيتون

 تعتبر هذه الخلطة مثاليّة للمحافظة على نضارة ونعومة البشرة؛ وذلك 
بمزج ملعقتين كبيرتين من ملح البحر مع ملعقة كبيرة من العسل مع 
كمية مناسبة من زيت الزيتون للحصول على مزيج ُمتجاِنس القوام، ثم 

فركه بشكٍل دائرّي على الوجه وغسله بالماء الدافئ.
الملح مع بياض البيض واللبن الرائب

تُساعد هذه الوصفة في تضييق المسامات الواسعة وتنظيفها؛ من خالل 
ثم مزجها مع نصف ملعقة صغيرة من ملح  خلط بياض بيضة جيّداً 
الرائب، ثم تطبيقها على الوجه  اللبن  البحر مع ملعقتين كبيرتين من 

وغسله بالماء، وألفضل النتائج يُفّضل استعمالها مرتين أسبوعياً.

الملح اإلنجليزي و الشوفان
  (PH)تعمل هذه الوصفة على للحفاظ علي توازن الرقم الهيدروجيني
وكوب  الماء  من  كوب  مع  الملح  من  ملعقتين  بمزج  وذلك  للبشرة؛ 
من الشوفان، ثم وضع المزيج علي الوجه المبلول مع التدليك بشكٍل 
الدافئ،  بالماء  ثم شطفه  دقائق،   5 لمدة  الوجه  ثم تركه على  دائرّي، 

ويُنَصح بتطبيقها ثالث مرات أسبوعياً.
الملح والحمضيَّات

وتُعتَبر  وتجديدها،  الدهنية،  البشرة  إنعاش  على  الحمضيات  تُساعد 
الة لتقشير البشرة. طريقة فعَّ

نات: المكوِّ
نصف كوب من ملح البحر الناعم.
نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من البرتقال، أو الليمون.
علبة زجاجيَّة.

طريقة التحضير:
نات معاً؛ للحصول على خليط. تُخلَط المكوِّ

يُوَضع الخليط داخل العلبة الزجاجيَّة، ويُخلَط جيّداً قبل االستخدام.
تُغَسل مناطق الجلد الُمراد تقشيرها؛ للحصول على الترطيب.

ة دقيقة  يُوَضع الخليط على البشرة، وتُفَرك به بلطف بحركة دائريَّة مدَّ
إلى دقيقتين؛ لتقشير خاليا الجلد الميّت، وإزالتها.

تُغسل البشرة بالماء بلُطف.
سنة  من  تخزينها  ويمكن  وجاّف،  بارد،  مكان  في  الملح  بقايا  ن  تُخزَّ

إلى سنتين.
مالحظة: يُوصى بتجنُّب الفرك حول منطقة العينين.

األكثر؛  على  األسبوع  في  مرتين  العاديّة  للبشرة  الطريقة  هذه  ر  تُكرَّ
وذلك من أجل حماية الجلد من الجفاف، واالحمرار، والحساسيَّة.

ات في األسبوع، للبشرة الدهنيَّة. تين، أو ثالث مرَّ ر هذه الطريقة مرَّ تُكرَّ
ة واحدة في األسبوع، أو حسب الحاجة؛ للتخلُّص  ر هذه الطريقة مرَّ تُكرَّ

من جفاف الجلد للبشرة الجافة.

والخطوات  المرحلة  تبدأ  وعقله  الطفل  جسم  تهيئة  من  االنتهاء  بعد 
العملية للتعليم، ولكن يجب اختيار طريقة مناسبة وسليمة للتدريس، وما 

يلي بعض النصائح التي ستساعدك في تعليم طفلك:

العلم  اكتساب  على  وتشجيعه  للطفل،  والدراسة  التعلم  أهمية  شرح 
الطفل  لترغيب  أمر مهم جداً  العلم  أهمية  فتوضيح  ومهارات جديدة، 
بالتعليم، يمكنك الشرح من خالل طرق مبسطة وسهلة، أو من خالل 

قصص مصورة.
تخصيص فترة زمنية إجبارية كل يوم للدراسة، ليشعر الطفل بأهمية 

األمر.
يمكنك استخدام بعض الطرق المساعدة في التعليم لصغار السن، ومنها 

ما يلي:

أجهزة  أو  الذكية  بالهواتف  الخاصة  الحديثة  التطبيقات  استخدام 
من  المعلومات  وتقدم  للصغار  التعليمية  بالعملية  المهتمة  الحاسوب، 

خالل الصوت والصورة والرسومات الجاذبة لألطفال.
استخدام أدوات جاذبة للطفل كاألقالم الملونة واألوراق الجميلة.

تعليم الطفل القراءة والكتابة باستخدام قصص األطفال، ويفضل اختيار 
القصص المفضلة للطفل.

والتهوية  المناسبة  اإلضاءة  اختيار  و  للدراسة،  المالئم  الجو  تهيئة 
المطلوبة، وأيضاً اختيار المالبس المريحة أثناء الدراسة.

هناك بعض األطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة تركيز الطفل 
كالشوكوالتة والمشروبات الساخنة.

مكافئة الطفل مادياً أو معنوياً في حالة إحراز تقدم ملحوظ، ومعاقبته 
في حالة الكسل وعدم التقدم وإحراز النتائج المطلوبة.
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جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

عالمات واأعرا�ض ال�سهر التا�سع
موعد  اقتراب   مع 
في  أي  الوالدة؛ 
من  األخيرة  األسابيع 
الحمل، سيتهيأ الجنين 
إلتمام  األم  وجسم 
هذه المهّمة، ويتزامن 
ذلك مع ظهور بعض 
العالمات واألعراض 
األم  تشعر  التي 
وفيما  منها،  ببعٍض 

يأتي إيجاٌز ألبرزها:
نتيجة  اإلرهاق، 

الجهد الذي يقوم به الجسم لتلبية احتياجات الجنين.
آالم في منطقة الحوض، بسبب ضغط وزن الجنين.

آالم في أسفل الظهر؛ بسبّب زيادة حجم الرحم الذي يُحدث إجهاًدا على الظهر.
م في األقدام ومنطقة الكاحل؛ وذلك نتيجة احتباس الماء في جسم  انتفاخات وتورُّ

الحامل.
تشنُّجات الساقين، وذلك لعّدة أسباب؛ كزيادة الوزن، والنشاط أو الخمول الزائد، 

باإلضافة لنقص بعض الفيتامينات.
األرق، والذي قد تتسبّب به اآلالم الجسديّة للحامل، وتكرار الحاجة للتبّول أثناء 

النوم.
حدوث تغيُّراٍت في عنق الرحم، ويختلف وقت حدوث ذلك في حال كانت الوالدة 
األولى للمرأة أم سبقتها والدة، ليُصبح عنق الرحم في نهاية الحمل رقيًقا وأكثر 

ليونة، وهي عمليّة تغيٍُّر طبيعيّة.
ر التقلُّصات المعروفة بالمخاض الكاذب.  زيادة تقلُّصات الرحم، وتكرُّ

تغيُّر لون  أّما في حال  القلق،  أمٌر طبيعّي ال يستدعي  زيادة اإلفرازات، وهو 
اإلفرازات إلى اللون األخضر، أو وجود رائحة كريهة لها؛ فإنّها تُعَتبر إفرازات 
ألي  تجنًبا  المناسب  اإلجراء  التخاذ  الطبيب  استشارة  وتدر  طبيعيّة،  غير 

مضاعفات أو مشاكل.
تغيُّر وضعية الجنين، لينقلب رأسه ويستقر في منطقة الحوض، استعداًدا للوالدة، 
ل، بسبب الضغط الواقع من الرحم على  ويترافق ذلك مع كثرة حاجة األم للتبوُّ

المثانة.

طريقة غ�صل مالب�س ال�صوف 
با�صتخدام اآلة الغ�صيل

يحتــــاُج الّصـــــوف 
إلــــــى طريقـــــــــٍة 
صحيحـــــــة لغسلــه 
بفعاليــــــــٍة وليحافظ 
كــما  جودتـه،  على 
إلى  يحتـــــاج  أنــّه 
منظفــات غسيـــــــٍل 
مناسبــــة للمحافظــة 
غسله  ويمكن  عليه 
الغسيل  آلة  باستخدام 

كما يأتي:
ملصق  من  التحقق 
من  والتأّكد  الغسالة،  في  غسلها  قبل  المالبس  قطعة  على  الموجود  الرعاية 
احتوائه على المعلومات التي تُؤّكد سالمة غسله في الغسالة؛ ألّن غسل المالبس 
المصنوعة من الصوف في الغسالة يزيد من احتمال انكماشها وتقلّص حجمها، 
إتباع هذه الطريقة لتجنّب  فيُراعى  وفي حال إشارة الملصق إلى الغسل يدويّاً 

تلف الصوف.
تُغسل المالبس الّصوفية بماء درجة حرارته 30 درجة، بحيث ال يكون بارداً وال 
ساخناً ليُحقق الموازنة بين إزالة البقع وعدم تلف أنسجة الّصوف الحّساسة، كما 
يُفّضل دائماً قراءة التعليمات المدّونة على الملصق المثبت على قطعة المالبس 

والتّأكد من درجة حرارة الماء المستخدم للغسل.
خفيفة  غسيل  ُمنظفات  وتُستخدم  المالبس  غسيل  آلة  في  الّصوف  قطع  تُوضع 
مناسبة للمالبس الحّساسة، ويتّم اختيار دورة غسل لطيفة أشبه بالغسل اليدوي.

أثناء  فيها لحمايتها  الكتانية لوضع قطع الصوف  الغسيل  يمكن استخدام حقيبة 
الغسل.

في  الصوف  تجفيف  من  فيُحّذر  غسله،  عملية  أثناء  بالمحاذير  يتعلق  فيما  أما 
انكماشه  في  يتسبّب  عالية  حرارة  لدرجات  تعريضه  ألّن  المالبس؛  ُمجّفف 

وتقلّصه، ويُمكن تجفيفه بشكل آمن من خالل إتباع اإلرشادات اآلتية:
أخرى  منشفة  وفرد  نظيفة،  منشفة  على  حديثاً  المغسولة  الصوف  قطعة  فرد 

فوقها.
لّف المناشف على شكل أسطوانة.

في  الموجود  الزائد  الماء  من  للتخلّص  المناشف  أسطوانة  طول  على  الضغط 
الصوف، ويُحّذر من فرك الصوف باليد ألّن ذلك يُؤّدي إلى تمّدده.

التأّكد من التخلّص من أكبر قدر ممكن من المياه، ثّم إزالة قطعة الصوف من 
المناشف وفردها على سطح مستو، وإعادة تشكيلها كما كانت.

أو  الصوف  المالبس  ثني  من  ويُحّذر  تماماً،  تجف  حتّى  الصوف  قطعة  ترك 
تعليقها على منشر الغسيل.

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

�صبب �صداع الراأ�س من اخللف

و�صفات منزلية للب�صرة من امللح

طريقة التدري�س ال�صحيحة لالأطفال

وضعية الرأس غير مريحة والخاطئة أثناء االستلقاء للنوم.
تناول الكثير من األطعمة الحلوة التي ُتسبب صداع الرأس من الخلف: 
كالشوكوالتة مثاًل، وقد يكون ذلك دلياًل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أمراً  يُعتبر  خلفّي  بصداع  والشعور  األنفية،  الجيوب  فالتهاب  الزكام؛ 
طبيعياً نتيجة اإلصابة باإلنفلونزا والزكام.

البكاء الشديد: البكاء المتواصل يُسبّب ألماً شديداً في الرأس، وللتخلُّص 
من هذا األلم يُنصح باالستحمام الدافئ، والراحة لفترة معينة.

يُسبّب  طويلة  لفترات  الحارقة  الشمس  ألشّعة  ض  التعرُّ إّن  الشمس: 
ُصداعاً شديداً في الرأس من الخلف.

األسنـــان: إصابـــــــة األسنــــان بالتســــّوس، خاصة طاحونة العقل، 

يــــؤدي إلى حــــــــدوث صــــداع حاد في الرأس.
الجيوب األنفية: يُسبّب التهاُب الجيوب األنفيّة صداعاً نصفياً، وصداعاً 
في منطقة الرأس من الخلف، ومن أعراض الجيوب األنفيّة الشعور بألٍم 
ويزداد  األسنان،  إلى  األلم  يمتدُّ  وقد  والعينين،  واألنف،  الجبهة،  فوق 
األلم عند الميالن إلى األسفل، وعند تحريك الرأس في وضعية السجود.
األدوية: إّن تناول بعض األدوية له تأثير جانبّي، كالصداع، والغثيان.

التعرض للضغط العصبّي والجسدّي بشكل كبير.
سوء التغذية، وعدم االنتظام في تناول الوجبات الغذائيّة

التعرض للضغوطات النفسيّة، وللقلق والتوتر.
تقلُّبات الجو، كارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.



اإلسباني،  السوبر  كأس  منافسات  اليوم   تنطلق 
على  الثالثة  للمرة  السعودية  تستضيفها  والتي 
مدريد  لاير  أندية  أربعة  بمشاركة  التوالي، 
وبرشلونة وفالنسيا ولاير بيتيس، خالل الفترة من 
11 إلى 15 جانفي الجاري، على ملعب الملك فهد 

الدولي بالعاصمة الرياض.

اإلسباني،  السوبر  كأس  منافسات  أولى  وستبدأ 
ضد  مدريد  لاير  فريق  يخوضها  بمباراة  اليوم، 
غدا،  التالي،  اليوم  سيشهد  فيما  فالنسيا،  فريق 
لاير  نظيره  ضد  برشلونة  فريق  تجمع  مواجهة 
بيتيس، على أن تلعب المباراة النهائية للكأس يوم 

األحد المقبل.

ويشارك لاير مدريد في هذه البطولة بصفته حاماًل 
فيما  الماضي،  الموسم  اإلسباني  الدوري  للقب 
مشاركة  أما  الوصيف،  بصفته  برشلونة  يتواجد 
لقب كأس  فتأتي نظير حصوله على  بيتيس  لاير 

ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.
وكانت فرق لاير مدريد، وفالنسيا ولاير بيتيس قد 
وصلت في وقت متأخر من أول امس عبر مطار 
استعداداً  الرياض،  بالعاصمة  الدولي  خالد  الملك 
لخوض غمار هذه البطولة، ويكون الفريق الرابع 

برشلونة قد وصل مساء امس.
عام  مرة  ألول  البطولة  السعودية  واستضافت 
2020، وتّوج بلقبها فريق لاير مدريد، بعد فوزه 
في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في 
التي  الثانية  جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة 
عام  جانفي  شهر  في  فرق  أربعة  بتواجد  أقيمت 
2022، وتوج بلقبها كذلك فريق لاير مدريد، بعد 

فوزه على منافسه أتلتيك بلباو.
الوكاالت
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النادي الفرن�سي �سيدفع له 30 مليون اأورو �سنويا

باري�س ير�سخ ل�سروط مي�سي
 خوفا من الهالل ال�سعودي

اإلسبانية،  "ماركا"  صحيفة  ذكرت 
قريبا  بات  جيرمان  سان  باريس  أن 
من تجديد عقد العبه ليونيل ميسي، 
الهالل  من  متزايد  اهتمام  ظل  في 

السعودي بالنجم األرجنتيني.
الجديد  العقد  إن  الصحيفة  وقالت 
لميسي مع باريس سان جيرمان، بات 
خالل  الطرفين  بين  للتوقيع  جاهزا 
األيام القليلة المقبلة.وينتهي عقد ميسي مع باريس خالل الصيف 
المقبل، ويحق له التوقيع ألي فريق في الشهر الحالي، علما بأن 
التقارير تفيد بتجهيز الهالل لعرض ضخم من أجل ضم البرغوث.

وتابعت الصحيفة: "باريس يتعامل مع عملية تجديد عقد ميسي، 
على أنها صفقة أكبر من مجرد بقاء العب، ولذلك رضخ النادي 
لشروط الالعب من حيث مدة العقد والراتب والمكافآت«.ونوهت: 
"باريس سيمنح ميسي، راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو، لكن 
من  هائلة  فوائد  الفرنسي،  النادي  سيحقق  األخرى  الناحية  على 
ميسي،  انضمام  من  باريس  "إيرادات  ماركا:  ليو«.وقالت  بقاء 
النجم  أن وجود  كما  األولى،  السنة  في  يورو  مليون   700 بلغت 

األرجنتيني جذب 10 رعاة جدد مع زيادة قيمة الرعاية«.
المباعة  القمصان  عدد  زيادة  في  ساهم  ميسي  "وجود  وختمت: 
أكثر من  بنسبة  قميص،  مليون  من  أكثر  إلى  لباريس، ووصلت 

60% باسم ميسي".
الوكاالت

�سيكون �سفريا مللف ال�سعودية مع م�سر واليونان 

ال�ست�سافة مونديال 2030

تفا�سيل جديدة عن �سفقة
 رونالدو مع الن�سر ال�سعودي

  سيحصل النجم البرتغالي، كريستيانو 
رونالدو، على أكثر من 400 مليون 
السعودية،  في  تواجده  خالل  يورو 
بما في ذلك 200 مليون يورو منها، 
ليكون سفيرا لملف المملكة الستضافة 
كأس العالم 2030، وفقا لوكالة فرانس 
نادي  من  مقرب  مصدر  من  برس، 
المصدر،  السعودي.وأوضح  النصر 
لإلعالم،  بالحديث  مخول  غير  ألنه  اسمه  ذكر  عدم  فضل  الذي 
عقده  في  يورو  مليون   200 من  أكثر  على  رونالدو سيحصل  أن 
الرياضي حتى 2025 نظير خدماته لفريق النصر، باإلضافة إلى 
المشترك  السعودية  لملف  سفيرا  ليكون  أخرى  يورو  مليون   200
2030.وأوضح  عام  في  المونديال  الستضافة  واليونان  مصر  مع 
المصدر لـ"فرانس برس" أن الصفقة الخيالية للكرة السعودية حظيت 
األمير  العهد  ولي  بينهم  ومن  سلمان،  الملك  أبناء  من  كبير  بدعم 
محمد بن سلمان، وقال إن "محمد بن سلمان وأشقاءه نايف وتركي 
وراكان، أبناء الملك سلمان، جميعهم أعضاء شرف في النصر حتى 
المفضل  ناديهم  منح  أرادوا  لقد  للعهد،  وليا  والدهم  أن يصبح  قبل 
التفوق ووضعه في دائرة الضوء الدولية. وأفضل طريقة ممكنة هي 
جلب أفضل العب في العالم«.وكشف المصدر أيضا أن صندوق 
االستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، ساهم في 
تمويل الصفقة، وقال: "النصر واألندية السعودية األخرى ليس لديها 
االستثمارات  و"صندوق  الكبيرة"  الصفقة  هذه  لمثل  تمويل ضخم 
العامة ضمن ضخ األموال" المطلوبة.وأكد مصدر آخر مقرب من 
النصر أن األمراء الكبار هم من أعطوا الزخم لهذه الصفقة الضخمة 
وسعوا  اقترحوا  من  هم  سلمان  بن  محمد  "أشقاء  وقال:  المفاجئة. 
إلبرام الصفقة بأي ثمن«، وأضاف أنهم "كلهم من مشجعي النصر، 
وأرادوا أن يثبتوا أن فريقهم هو بالفعل العالمي"، في إشارة إلى اللقب 
الذي يشتهر به.وسبق وشوهد األمير نايف يحضر تدريبات النصر 
في الرياض، وكان األمير تركي بن سلمان في مقدمة حضور حفل 

تقديم رونالدو.
الوكاالت

لنادي  الفني  المدير  هيرنانديز،  تشافي   أعلن 
السوبر  لبطولة  الكتالوني  فريقه  قائمة  برشلونة، 
اإلسباني، المقامة حاليا على األراضي السعودية.

روبرت  عودة  تشافي،  اختيارات  وشهدت 
عن  البولندي  المهاجم  غياب  بعد  ليفاندوفسكي، 

موقعة أتلتيكو مدريد في الليغا، بسبب اإليقاف.
بيتيس  لاير  مع  برشلونة  يلتقي  أن  المقرر  ومن 
في نصف النهائي يوم غد، وإذا نجح في التأهل، 
لقاء لاير مدريد وفالنسيا، في  الفائز من  سيواجه 

المباراة النهائية لكأس السوبر اإلسباني. 
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:  

 - أراوخو   - بيليرين  هيكتور   - شتيغن  تير 
بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي 
- أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - ديباي 
- كريستينسن - ألونسو - ألبا - كيسي - سيرجي 
روبيرتو - دي يونغ - رافينيا - كوندي - غارسيا 

- بالدي - جافي - بابلو توريه – تيناس
الوكاالت

بعثة النادي امللكي و�سلت ال�سعودية اأول اأم�س

بعد اإعالن احلار�س لوري�س 

عن اعتزاله الدويل

مبابي ي�ستعد
 ملعركة جديدة 

لقيادة منتخب فرن�سا
جريمان،  �سان  باري�س  جنم  مبابي،  كيليان  دخل 

مناف�سة حمتدمة لنيل �سارة قيادة منتخب فرن�سا، 

لوري�س،  هوغو  اأعلن  بعدما  املقبلة،  الفرتة  خالل 

اللعب  اعتزال  فرن�سا،  وقائد  توتنهام  حار�س 

الدويل. ووفقا ل�سحيفة "ليكيب" الفرن�سية، فاإن 

مبابي يدخل يف مناف�سة قوية مع رافاييل فاران، 

مدافع مان�س�سرت يونايتد، على �سارة قيادة الديوك، 

بديل  على  اال�ستقرار  يتم  مل  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

لوري�س، لكن فاران يعد اخلليفة الطبيعي حلار�س 

كاأ�س  يف  القائد  نائب  كان  اأنه  خا�سة  توتنهام، 

العامل 2022.و�سبق اأن ارتدى بري�سنيل كيمبيمبي، 

مدافع �سان جريمان، �سارة القيادة مرتني يف عهد 

الديوك  منتخب  يف  وجوده  لكن  دي�سان،  ديديه 

حديث  اأن  "ليكيب"  �سك.وذكرت  مو�سع  اأ�سبح 

العامل  لكاأ�س  النهائية  املباراة  �سوطي  بني  مبابي 

و�سف باأنه "خطاب قائد"، واإذا مت اختياره حلمل 

ال�سارة �سيكون مبثابة خيار يوحد االأجيال االأكرب 

لديه 66  باري�س  جنم  واأن  �سيما  ال  �سنا،  واالأ�سغر 

مباراة دولية مع الديوك.وكان مبابي قد دخل يف 

معركة مع رئي�س االحتاد الفرن�سي، بعدما اأهان زين 

غرايت:  لو  ت�سريحات  على  وعلق  زيدان،  الدين 

احرتام  من  نقلل  اأن  يجب  ال  فرن�سا،  هو  "زيدان 
االأ�سطورة بهذه الطريقة".

الوكاالت 

عودة ليفاندوف�سكي تزين قائمة 
بر�سلونة يف ال�سوبر الإ�سباين

 ريال مدريد يالقي فالن�سيا 
يف افتتاح ال�سوبر الإ�سباين بالريا�ض

بعد اأزمة ت�سريحاته �سد زيدان وتداعياتها

اتهام جديد لرئي�ض الحتاد الفرن�سي لكرة القدم ب�سلوك غري لئق
 وجهت وكيلة األعمال، سونيا سويد، أمس في صحيفة "ليكيب" اليومية وإذاعة "أر 
ام سي" اتهامات مباشرة لرئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، متهمة 
إياه بسلوك جنسي غير الئق.وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس االتحاد الفرنسي 
في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية، قائلة: "أخبرني وجها لوجه، في شقته، بوضوح 

شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع الختبار مزعج!«.
في تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير الئق من قبل لو غرايت، 
وال سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه، إال أن 
كالم سويد يعد أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم 
المحترفة.واستقبلت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، رئيس االتحاد 

الفرنسي البالغ 81 عاما بعد ظهر أمس، على خلفية التدقيق في أداء اتحاد اللعبة.

وكشفت اذاعة فرانس إنتر أن "سيدات عديدات قد استنكرن أمام بعثة التدقيق سلوك 
نويل لو غرايت تجاههن«.

وبحسب اإلذاعة، فإن مسؤول تنفيذي سابق "أطلع المفتشين على الرسائل النصية 
ورسائل الواتساب"، وهي "بالتأكيد ليست غير قانونية، لكنها، تثير تساؤالت بالنظر 
إلى االرتباط الهرمي الذي كان قائما بينهما«، وذكرت سويد: "إنه يتصل بي كثيرا، 

لدي رسائل بريد صوتي وبعض الرسائل النصية«.
باإلشارة إلى تعامالتها المهنية السابقة، أوضحت وكيلة االعمال أنها شعرت بأنه "في 
كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، 

هو ثديي ومؤخرتي".
الوكاالت

النادي الكتالوين يواجه ريال بيتي�س يف ن�سف النهائي يوم غد
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ريا�ضي
تح�شبا للم�شاركة في كاأ�س اإفريقيا للمحليين بالجزائر

بعثة المغرب �ست�سل ق�سنطينة يوم 12 
جانفي في رحلة للخطوط الجوية التركية

 
كشفت مصادر إعالمية أمس نقال 

عن مصدر رفيع بلجنة تنظيم بطولة 
إفريقيا لكرة القدم لالعبين المحليين 
"شان 2022"، المقررة بالجزائر، 

حقيقة األنباء التي تتحدث عن انسحاب 
المغرب من المشاركة في البطولة.
وكانت عدة تقارير، قد كشفت عن 

رفض الجامعة المغربية لكرة القدم، 
المشاركة في البطولة، في حال رفض 

مطالبها بالتنقل عبر رحلة خاصة إلى الجزائر.
وأكد المصدر المطلع، أن بعثة المنتخب المغربي ألقل من 23 عاما، ستحل 

بمطار قسنطينة الدولي يوم 12 جانفي، في رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية، 
عبر مطار إسطنبول، وأضاف المصدر أن: "الجامعة الملكية المغربية قدمت 
مخطط السفر، ونحن على أتم االستعداد الستقبال بعثة المنتخب، وستجد كل 

الترحاب هنا في الجزائر«.
ويتواجد المنتخب المغربي، في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات بملعب 
الشهيد حمالوي بقسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، 

وغانا.
ق.ر

 ال�شيتيزن�س يخو�شون اليوم ربع نهائي 

كاأ�س رابطة المحترفين، ومحرز ي�شرح

"نلعب مباراة بمباراة ونركز على مواجهة 
�ساوثهامبتون قبل داربي مان�سي�ستر"

 
 يرتقب عشاق نادي مانشيستر سيتي 
اإلنجليزي قيام المدرب اإلسباني بيب 
غوارديوال بإقحام الدولي الجزائري 
رياض محرز أساسيا، في المباراة 

التي ستجمع فريقه اليوم بنادي 
ساوثهامبتون لحساب ربع نهائي كأس 

رابطة المحترفين اإلنجليزية.
وبعث محرز برسالة غير مباشرة لمدربه 

اإلسباني أوضح من خاللها السبيل 
األمثل لمواصلة تألقه مع الفريق، ومنذ 
استئناف المنافسات الرسمية في إنجلترا بعد عطلة كأس العالم 2022، يعتبر محرز 
أبرز العبي مانشستر سيتي، بعدما تمكن من المساهمة في 5 أهداف ما بين تسجيل 

وصناعة في كأس الرابطة والدوري اإلنجليزي وكأس االتحاد اإلنجليزي.
وتحدث قائد المنتخب الوطني للقناة الرسمية لناديه قائال: "لم أكن معنيا بنهائيات كأس 
العالم األخيرة، وقمت بعدها بالتدرب قليال في أبوظبي، وبعدها عملت بشكل أكبر عند 
عودتنا الى إنجلترا، أعتقد أن األمر الذي ساعدني هو مشاركتي في المباريات بشكل 
منتظم، عندما يكون هذا النسق موجودا فإن ذلك يساعدك كثيرا، وهو ما ينطبق على 

بقية زمالئي، حيث لعبنا أمام جيرونا وديا، وبعدها ليفربول، لتتوالى اللقاءات فيما 
بعد«.

وعاد محرز للحديث عن الهدف الرائع الذي سجله في مرمى تشيلسي، خالل مباراة 
كأس االتحاد اإلنجليزي، قائال: "الحارس ترك بعض المسافة بينه وبين القائم، وقلت 
في قرارة نفسي لو أنني قمت بتسديد الكرة بشكل مثالي فقد أكون محظوظا وتدخل 

الشباك، وهو ما حدث«.
وأضاف: "اآلن نحن مركزون على اللقاء القادم أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة، 
وال نفكر تماما في الديربي أمام مانشستر يونايتد، فنحن نلعب مباراة بمباراة، الجميع 

جاهز، وعقليتنا داخل النادي هي التركيز دائما على اللقاء القادم، ال نريد استباق 
األحداث".

ق.ر

 ت�شكيلة المدرب غربي تجري 

اأول ح�شة تدريبية في بولونيا

منتخب كرة اليد ي�سرع في التح�سير 
الجدي لمونديال 2023

 
أجرى المنتخب الوطني الجزائري لكرة 

اليد أمس أول حصة تدريبية بمدينة 
كاتوفيس ببولونيا، استعدادا لبطولة 

العالم- 2023 ، المقررة من11 إلى 29 
جانفي ببولونيا والسويد ، حسبما علم 

لدى االتحادية الجزائرية للكرة اليد.
وتم تركيز الحصة التدريبية التي جرت 

تحت إشراف المدرب الوطني رابح 
غربي على الجانبين الفني والتكتيكي، 
والصراعات بين الدفاع والهجوم وكذا 

العمل الدفاعي.
 وصرح المدرب الوطني عقب الحصة التدريبية قائال: "الالعبون واعون جدا بالمهمة 

التي تنتظرهم وال يغامرني أي شك بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم. أن شرف كبير 
أن نكون ضمن هذا الموعد العالمي. لنا كل الثقة في هذه المجموعة المستعدة لرفع 

التحدي«.
ويستهل السباعي الجزائري المونديال بمواجهة صربيا يوم الجمعة 13 جانفي بقاعة 
سبوداك بكاتوفيس، ثم قطر بطل آسيا يوم األحد 15 جانفي في نفس القاعة، ويختتم 

الدور التمهيدي أمام ألمانيا يوم 17 جانفي في نفس القاعة.
وأضاف غربي:"لقد عاينا مباريات المنتخب الصربي، حيث كانت الحصة التدريبية 

األولى مخصصة لدراسة طريقة لعب هذا المنافس، كون المباراة األولى هامة بالنسبة 
لمشوار المنافسة. أتمنى أن نكون في المستوى خالل هذه المباراة األولى«.

وكان الوفد الجزائري - بقيادة رئيسة االتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب 
والنائب األول، قاضي عبد القادر- قد تنقل إلى العاصمة البولونية، مباشرة من تونس 

بعد خوضه لمباراتين وديتين، أمام نظيره التونسي.
ق.ر

  ق.ر/واج

يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته بالمركز الفني بسيدي 
موسى استعدادا للبطولة اإلفريقية لألمم لكرة القدم لالعبين المحليين، 

والمقررة بالجزائر بين الـ13 جانفي والـ 4 فيفري، وفق ما أوردته 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس على موقعها الرسمي.

وسجلت الحصة التدريبية التي أجرتها النخبة الوطنية المحلية مساء 
أول أمس عودة كال من المدافع شعيب كداد والمهاجم أيمن محيوص 

إلى التدريبات، في حين، شارك وسط الميدان إسالم باكير، في 
حصة اإلحماءات رفقة زمالئه قبل أن يواصل العمل على انفراد مع 

المحضر البدني.
وارتكزت هذه الحصة على عدة محاور فنية، السيما أمام المرمى، 

حيث كثف الطاقم الفني بقيادة مجيد بوقرة، العمل على مختلف 
وضعيات اللعب، لكن دون التركيز على وضعية العب في مواجهة 

منافسه.
وفيما يتعلق بعودته إلى المنافسة القارية للمحليين، يتواجد المنتخب 

الوطني لالعبين المحليين في المجموعة األولى، التي تجرى 
مبارياتها بملعب "نيلسون مانيال" ببراقي، رفقة كل من ليبيا )13 

جانفي(، إثيوبيا )جانفي( والموزمبيق )21 جانفي(.

وجهت لجنة التنظيم المحلية لبطولة إفريقيا 
لالعبين المحليين الدعوة ألساطير قدامى في 
كرة القدم اإلفريقية، لحضور فعاليات الطبعة 
ال7 شان-2022 المقررة بالجزائر من 13 

جانفي الى 4 فيفري.
وافادت اللجنة المنظمة في بيان نشرته في 

صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها وجهت 
" الدعوة لثلة من قدامى أساطير كرة القدم 
اإلفريقية، لحضور المنافسة، على غرار 

االيفواري  ديدي دروغبا ، يايا توري 

والكاميروني روجي ميال ،  التونسي كريم 
حقي ، الطوغولي ايمانويل إدي بايور ، 

النيجيري جاي جاي أوكوشا ، السنغالي حاج 
ضيوف والغاني  جيان اساموا ".

وتجرى مراسم افتتاح الطبعة ال7 لبطولة 
إفريقيا لالعبين المحليين-شان- 2022 ، يوم 
الجمعة المقبل بملعب نيلسون مانديال ببراقي 

، بحضور رئيسي، االتحادية الدولية لكرة 
القدم جياني انفانتينو والكونفديرالية االفريقية 

للعبة ، باتريس موتسيبي وتكون متبوعة  

بالمباراة االفتتاحية بين الجزائر  وليبيا ابتداء 
من الساعة الثامنة ليال.

من جهة أخرى، كشفت لجنة تنظيم الشان، 
عبر الموقع الرسمي لها عن إجراء أول 
اجتماع تنسيقي في وهران حضره عدد 
من المسؤولين من الكاف، وقالت، في 

بيان لها، أن االجتماع حضره نائب رئيس 
اللجنة المحلية لتنظيم كأس إفريقيا للمحلّيين 

ياسين بن حمزة. كما أشارت اللجنة، إلى أن 
القرارات المنتظرة ستخص الجانب التنظيمي 

بشكل أكبر، من قبل المسؤولين عن تنظيم 
الشان في الغرب الجزائري. الذي سيكون 

واجهته ملعب "ميلود هدفي" بمدينة وهران.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تقسيم المنتخبات 

ال18 المشاركة في البطولة القارية على 
ثالث مجموعات تضم كل واحدة أربعة 

منتخبات، باإلضافة إلى مجموعتين أخريين 
تتكون كل واحدة من ثالثة منتخبات.

وتجرى 32 مباراة من "شان-2022" 
بأربعة مالعب وهي: نيلسون مانديال ببراقي 
)الجزائر العاصمة(، ميلود هدفي )وهران(، 

الشهيد حمالوي )قسنطينة( و19 ماي 1956 
)عنابة(.

ق.ر/واج

أكد األمين العام للكنفيدرالية اإلفريقية لكرة 
القدم فيرون موسينغو أومبا، أن البطولة 

اإلفريقية لألمم للمحليين-والمقررة بالجزائر 
من 13 جانفي الى 4 فيفري، ستكون "نقطة 
إيجابية" بالنسبة للجزائر في ملف ترشحها 

الحتضان كأس إفريقيا لألمم-2025.
وصرح األمين العام للهيئة القارية "صحيح 
أن اللجنة التنفيذية هي من تقرر البلد الذي 

سيحتضن كأس افريقيا-2025. اال أن 
"شان-2022" ستمثل نقطة ايجابية بالنسبة 
للجزائر، بالنظر الى أن المنشآت الكروية 

والفندقية من مستوى عالي وهذا أمر رائع. 
وتفاديا للتكرار، فإن اللجنة التنفيذية هي من 

ستتخذ القرار النهائي استنادا الى معايير 
معينة«.

ويأتي تصريح المسؤول الكونغولي عقب وصوله الى الجزائر 
العاصمة في آخر زيارة تفقدية للمدن األربعة التي ستحتضن الطبعة 
السابعة لـ "الشان"، وهي الجزائر العاصمة )ملعب نيلسون مانديال 

ببراقي(، وهران )ملعب ميلود هدفي(، قسنطينة )ملعب الشهيد 

حمالوي(، عنابة )ملعب 19 ماي 
.)1956

وكانت الجزائر قد قدمت ملف 
ترشحها لتنظيم كأس افريقيا لألمم 
2025، عقب قرار الكاف بسحب 

التنظيم من غينيا بسبب التأخر 
المسجل على مستوى أشغال 

المنشآت التي اشترطتها الهيئة 
القارية.

وأضاف المسؤول "قرار الجزائر 
بتسمية ملعب براقي على الراحل 
نيسلون مانديال هو اعتراف جليل 

لهذا القائد االفريقي. كما يؤكد 
أيضا ارتباط الجزائر بالقارة 

االفريقية وتضامنها مع الشعوب االفريقية«.
وتقوم الهيئة القارية في الفترة ما بين 5 و 25 جانفي بزيارات تفقدية 
الي البلدان المترشحة قبل االعالن عن هوية البلد المنظم، و ذلك يوم 

10 فيفري القادم، عقب اجتماع للجنة التنفيذية.
ق.ر/واج

المنتخب المحلي يوا�شل تح�شيراته الجدية للموعد القاري

لجنة الكاف تعقد اأول اجتماع تن�شيقي في وهران

الأمين العام للكاف يثني على المن�شاآت الكروية والفندقية ويوؤكد

بوقرة ي�ستعيد العبيه الم�سابين قبل انطالق ال�سان

دعوة اأ�ساطير افريقية لح�سور فعاليات "ال�سان" بالجزائر

"ال�سان �ستكون نقطة ايجابية لملف احت�سان الجزائر لكان 2025"
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واأج

سيتم تزويد 16 محطة تصفية قيد االنجاز، على المدى 
المتوسط، بجهاز المعالجة الثالثية الذي يسمح برفع 
القدرة المائية الموجهة إلعادة االستعمال في مختلف 
القطاعات، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للتطهير.
ستسمح هذه االنجازات، التي تندرج في إطار مخطط 

عمل وطني على مدى سنوات قيد التنفيذ، بتعزيز 
التزويد الحالي المحدد ب1،16 مليار متر مكعب من 
المياه المستعملة بحصة اضافية تقدر ب140 مليون 

متر مكعب/ السنة، علما ان وضع هذه التجهيزات يأتي 
تنفيذا لالستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه غير التقليدية 

قصد مواجهة ندرة المياه.
وفي هذا السياق، أكد الديوان الوطني للتطهير، مذكرا 

بتعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 
خالل آخر مجلس الوزراء المتعلقة بتنشيط وتفعيل 

كل مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة من اجل 
استغاللها للري، ان المياه غير التقليدية على غرار 

تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة التي تنتجها 
محطات التصفية تمثل "حلول لضرورة االمن المائي 

والغذائي وكذا احتياجات التطور متعدد القطاعات 
خاصة قطاعي الفالحة والصناعة".

وفي هذا الصدد، تؤكد هذه المصالح ان اقامة 
جهاز المعالجة الثالثية تترجم "في ابعادها النظامية 
والتنظيمية والمؤسساتية والعملية" وهذا من خالل  
مخطط عمل وطني متعدد السنوات قيد التنفيذ. وقد 

"تم اطالق دراسات نضج مثل الدراسة العامة إلعادة 
تدوير المياه المستعملة المصفاة قصد استعماالت 

فالحية وصناعية" حسب ما اضاف نفس المصدر، 
مفسرا ان الهدف هو "استحداث خريطة وطنية إلعادة 

االستعمال لكل حوض هيدروغرافي الذي يراعي 
الحصيلة المائية وتوجه وخصوصيات المنطقة".

وأضاف نفس المصدر انه تم وضع ترسانة تشريعية 
وتنظيمية ومعيارية من طرف السلطات العمومية لهذا 

الجانب من اجل "تأطير وترقية إعادة تدوير المياه 
المستعملة المصفاة قصد استعماالت فالحية والوقاية 
من المخاطر الصحية وحماية البيئة". وقد تم انجاز 

برنامج استثمار يمتاز بالطموح في الجزائر في مجال 
التطهير، الذي تجسد في توسعة لمجمع محطات 

التصفية المتواجدة للتوصل الى ازيد من 200 بنية 
تحتية لالستغالل ولمعالجة 1،16 مليار متر مكعب من 

المياه المستعملة التي توافق 17 مليون ساكن، حسب 
معطيات الديوان الوطني للتطهير.

وسيصل هذا المجمع، الذي تتم توسعته، في 2030 
قدرة معالجة تقدر ب2 مليار متر مكعب. وسيوضع 

هذا المدخول المائي في تصرف قطاع الفالحة 
ل"اعادة استعمال غير مقيدة في الفالحة والتي من 
شانها تغطية احتياجات الري لمساحة فالحية مفيدة 

تقدر ب 160.000 هكتار" حسب الديوان.

إنطلقت أمس بمقر المجلس الشعبي الوالئي للشلف 
ورشات خاصة بترقية دور الجماعات المحلية في 

النهوض و بعث قطاع السياحة الداخلية. وتمحورت 
هذه الورشات التكوينية التي بادرت بتنظيمها 

مديرية السياحة والصناعة التقليدية لفائدة ممثلي 
الجماعات المحلية، على هامش فعاليات يوم دراسي 

بعنوان " الجماعات المحلية شريك أساسي في 
التنمية السياحية"، حول إشكاالت الواقع والحلول 

المقترحة في ضوء القانون الجديد و تحديات الواقع 
والمخرجات المأمولة للتنمية السياحية و كذا آليات 

الترويج لجعل الشلف وجهة سياحية بامتياز.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة لدى افتتاح أشغال هذه 

الورشات و اليوم الدراسي، أكد والي الوالية، عطاهلل 
موالتي، على دور الجماعات المحلية في "تطوير 

التنمية السياحية في إطار التوجهات الجديدة للدولة 
واألهمية التي توليها لقطاع السياحة باعتباره موردا 

هاما خارج المحروقات لنمو االقتصاد الوطني".
وأبرز موالتي أن "الدور المنوط بالجماعات المحلية 

والمهام المسندة إليها يكسبها الفعالية في إنجاح 
التنمية المحلية نظرا للمعطيات الواقعية التي تتوفر 

عليها".
من جهته ، تطرق مدير السياحة والصناعة التقليدية، 

رشيد بن دودة، لإلمكانيات السياحية التي تتوفر 
عليها الوالية سواء بالنسبة للشريط الساحلي )129 
كلم( و الغطاء الغابي او بالنسبة لعدد الفنادق )18 
فندقا( و كذا مناطق التوسع السياحي البالغ عددها 

عشرة على مساحة تقدر ب 1600 هكتار.وأضاف 
المتحدث أن تضافر جهود جميع القطاعات السيما 

الجماعات المحلية من شأنه أن يساهم في تهيئة و 
بعث و الترويج لعدد من المعالم و المواقع السياحية، 
بما يسمح باستقطاب السياح و خلق مناصب شغل و 

مصادر للثروة على المستوى المحلي.
وبدورهم، استحسن عدد من إطارات الجماعات 

المحلية في تصريحات ل/ وأج تنظيم هكذا ورشات 
و أيام دراسية تساهم باألساس، حسبهم، في ترقية 

االتصال المؤسساتي بين مختلف فاعلي قطاع 
السياحة، و تنسق جهودهم لترقية النشاطات السياحية 

و الحفاظ وتهيئة مختلف المواقع المتواجدة بالوالية.
كما تم على هامش هذه الفعالية تكريم بعض 

المستثمرين في القطاع السياحي بالوالية تشجيعا لهم 
على مواصلة المجهودات المبذولة والرقي بالقطاع.

ق. و

بهدف رفع القدرة املائية املوجهة الإعادة اال�ستعمال

 تزويد 16 حمطة ملعاجلة 
املياه بجهاز املعاجلة الثالثية

اإ�سـهـــار

امل�سيلة: 

 حجز �أزيد من 8 قناطري 
من اللحوم البي�ساء الفا�سدة 
حجز  عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة 

بالمصلحة الوالئية لألمن العمومي بأمن والية 
المسيلة  كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة 

لالستهالك البشري قدر وزنها اإلجمالي بـ 804 
كلغ. وحسب ما أفاد به بيان صدر أمس عن خلية 

اإلتصال والعالقات العامة باألمن الوالئي فإن 
هذه الكمية المحجوزة كانت منقولة من طرف أحد 

األشخاص على متن شاحنة في ظروف صحية 
غير مناسبة، وبالتنسيق مع المصالح المختصة 

تبين أن هذه اللحوم غير صالحة لالستهالك 
البشري، وباإلستناد إلى ذات المصدر فقد تم حجز 
وإتالف الكمية المذكورة، مع إنجاز ملف قضائي 

ضد المخالف بخصوص عدم احترام شروط 
النظافة والنظافة الصحية في نقل مواد استهالكية 

)لحوم بيضاء( موجهة لالستهالك البشري. 
حممد قرين

منري �ستاتي رئي�س دائرة عني تادل�س 

بوالية م�ستغامن يوؤكد لـ "الرائد"

 "نعمل على متكني
  كل مواطن من احل�سول 
على حقه وفق القانون" 

قال رئيس دائرة عين تادلس والية مستغانم منير 
سناتي في تصريح لـ "الرائد"، إن يعمل على 

تمكين كل مواطن من بلديات الدائرة من الحصول 
على حقه وفق القانون، مضيفا أن اإلستراتجية 
التنموية المسطرة الخاصة ببلديات الدائرة عين 

تادلس، الصور، وادي الخير وسيدي بلعطار تمت 
وفق مساهمة المنتخبين وممثلي المجتمع المدني 
الفعال وهي عبارة عن مواصلة مسيرة التنمية 

السابقة، وفي استقبالنا للمواطنين يضيف المتحدث 
تم كذلك تسجيل اقتراحات وانشغاالت منها 

الجماعية والفردية والتي تنحصر أساسا في الماء 
الشروب، التهيئة، مسالك الطرقات، السكن الريفي 
والتكفل االجتماعي إلى جانب االعتناء واالهتمام 

بالمدارس.
 وحسب قول سناتي فإن الجانب الرياضي 
والشباني والثقافي مطروحا كذلك، معترفا 

أن ببلديات الدائرة عناصر ذات نضج فكري 
اقتراحاتهم مهمة في تحسين الظروف المعيشية 

للمواطنين ورفع الغبن وحتى تنظيم التجارة 
الفوضوية  والبنايات والنظافة تعد من األولويات 

إلى جانب التنمية الحضرية- على حد قوله-.
 من جهته رئيس دائرة ماسرى عثمان فتحي، 

أكد لجريدة "الرائد"، فإن للمواطن دور كبير في 
المساهمة في بعض المشاريع حسب الصالحيات 

الممنوحة له، وخالل زياراته للعديد من قرى 
ماسرى الطواهرية، منصورة وعين سيدي 

الشريف، واستماعه للمواطنين سطر خريطة 
طريق عمل وفق المطالب كالنظافة، السكن 

الريفي،  التطهير، إصالح الطرق والتضامن 
االجتماعي وستجسد ميدانيا حسب األولويات بمعية 
أعضاء المجالس المنتخبة وحتى التنمية الحضرية 
لها خصوصيتها- يضيف المتحدث- وحتى تسوية 

البنايات الفوضوية واالعتناء بالتاريخ وتراث 
مطروحة بقوة ويلزمها حل وهذا مانسعى اليه 

-يقول فتحي عثمان-.
مناد حممد

ال�سلف: 

ور�سات لرتقية دور اجلماعات املحلية يف النهو�ض بقطاع ال�سياحة



يرتقب مشاركة أكثر من 20 شاعرا من مختلف واليات الوطن في عكاظية الشعر 
الشعبي المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 18 الى 21 جانفي الجاري ببلدية 

متليلي ) 45 كلم جنوب غرداية ( ، حسبما علم أمس الثالثاء لدى المنظمين.
وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية الفن و اإلبداع بمتليلي بالتعاون 
و  الشعبي  الشفهي  التراث  تثمين  إلى  غرداية  لوالية  الفنون  و  الثقافة  مديرية  مع 
المحافظة على التراث الالمادي المتضمن رساالت تربوية ، وفق ما صرح به لوأج 

مدير القطاع عبد الجبار بلحسن. 
للمنطقة  الالمادي  للتراث  المتنوعة  و  الغنية  الروافد  أحد  الشعبي  الشعر  يشكل  و 
الجزائري، يضيف ذات  للمجتمع  السامية  والقيم  المعاني  يتضمنه من عديد  لما   ،
المسؤول. و يتوخى من خالل تنظيم هذا الحدث إبراز جانب من الرصيد التراثي 
الشعبي الموروث عن األجداد و المهدد بالزوال ، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى 

المحافظة عليه وضمان استدامته عن طريق الكتابة و الجمع ، مثلما أوضح أحد 
أعضاء لجنة التنظيم. 

مجال  في  سيما  الثقافي  الفعل  ترقية  إلى  أيضا  التراثية  التظاهرة  هذه  تهدف  كما 
األدب الشعبي و تعزيز التبادل الثقافي بين الشعراء و عشاق الشعر الشعبي الشفهي 

بين مختلف واليات الوطن. 
و يتضمن برنامج عكاظية الشعر الشعبي عديد القراءات للقصائد في الشعر الشفهي 
الشعر  من  النوع  هذا  تاريخ  تنشيط محاضرات حول  إلى  إضافة  فنية  أمسيات  و 
هذا  سيميولوجيا  حول  أخرى  و  الشفهي  للشعر  داللية  دراسة  تقديم  جانب  الى   ،
بها  تشتهر  التي  السياحية  المواقع  الى بعض  تنظيم زيارات  التراث، عالوة على 

منطقة متليلي ، حسب المنظمين  .
حياة �سرتاح

بعد أشهر من الترقب تخللها حملة دعائية متواصلة، ُطرحت، أمس لثالثاء، 
مذكرات األمير هاري )البديل( في أسواق المملكة المتحدة، مما قد يتسبب 

في مزيد من اإلرباك للعائلة المالكة حسب تقارير إعالمية دولية.
وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من ليلة 
اإلثنين إلى الثالثاء لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر "ديانا: 
هير ترو ستوري" عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري األميرة ديانا 

مع أندرو مورتون.
وتسربت مقتطفات من الكتاب الذي سيصبح ُمتاحاً بـ 16 لغة، باإلضافة إلى 
نسخة صوتية، إلى الصحافة منذ طرح المذكرات للبيع عن طريق الخطأ 
الخميس في إسبانيا، وتواصل وسائل اإلعالم الكشف عن مذكرات األمير 
العائلة  ضد  الملتهبة  االتهامات  من  سلسلة  فيها  أطلق  والتي  البريطاني، 

المالكة في المملكة المتحدة.
ونشرت شبكة "سي إن إن" اإلخبارية أبرز مقتطفات من هذه المذكرات، بما 
في ذلك تفاصيل تخليه عن دوره بالعائلة الملكية عام 2020 والتي حظيت 

بتغطية إعالمية كبيرة.
بالمقال لم يعلق قصر كنسينغتون وقصر باكنغهام على المزاعم الواردة في 
الكتاب الذي ذكر األمير البالغ من العمر 38 عاما، جزءا منها في مقابالت 
شقيقه  الكتاب،  في  عاما   38 البالغ  دوق ساسكس  ويتهم  سابقة،  تلفزيونية 
ويليام بطرحه أرضاً خالل شجار العام 2019 بشأن ميغان التي كان هاري 

تزوجها قبل سنة من ذلك.
عن  تخليه  بعد  األولى  للمرة  المتحدة  المملكة  إلى  عودته  هاري  ويتذكر 
أدواره بالعائلة المالكة في أفريل 2021 لحضور جنازة األمير فيليب، زوج 
المرة  هي  الحزينة  المناسبة  تلك  وكانت  الثانية،  إليزابيث  الراحلة  الملكة 

األولى التي يلتقي فيها دوق ساسكس بوالده، الملك تشارلز الثالث، وشقيقه 
األمير ويليام، منذ أن مقابلة متفجرة أجارها برفقة زوجته ميغان مع المذيعة 

االميركية أوبرا وينفري.
وجاء في الكتاب: "رغم أنني كنت قد عدت إلى الوطن على وجه التحديد 
وفقط لحضور جنازة جدي، طلبت الجتماع سري مع أخي األكبر ووالدي 
كان يتحدث عن بعض األمور إليجاد لها مخرج«، يتابع هاري: "حاولت 
أن أشرح األمور من وجهة نظري. لم أكن في أفضل حاالتي. كنت متوترا 
وأقاتل ألجل أن أسيطر على مشاعري في وقت أسعى فيه لإلجابة بشكل 
ووالده  شقيقه  أن  اكتشف  إنه  هاري  يقول  ذلك،  ومع  ودقيق".  مقتضب 

"مستعدان للقتال.«
وتشير رواية هاري إلى أن التوترات مع ويليام ظلت مرتفعة وتقتبس من 

تشارلز مناشدة ألبنائه أال "تجعلوا من سنواتي األخيرة بائسة«، وكان أحد 
أجزاء قصة حياة هاري التي تساءل الكثيرون عما إذا كان سيشاركها هو 

وفاة جدته، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وكشف أن والده تشارلز هو الذي اتصل به ألول مرة في سبتمبر الماضي 

ليقول إن صحة الملكة "قد تدهورت«.
في المذكرات، يروي هاري على الفور ثم أرسل رسالة نصية إلى ويليام 
كانت  حيث  بالمورال  قصر  إلى  يسافران  وكيت  هو  كان  إذا  عما  ليسأله 
الملكة تحتضر هناك - ومتى وكيف، يقول هاري إنه لم يلتق أي رد من 
شقيقه ويليام. وكتب أنه تلقى بعد ذلك مكالمة أخرى من والده تشارلز، الذي 
أخبر هاري أنه مرحب به في المنتجع اإلسكتلندي، لكن زوجته ميغان ليست 
كذلك، ويقول هاري إنه أمضى معظم الوقت في رحلته إلى إسكتلندا محدقا 

في السحب متذكرا آخر مرة تحدث فيها مع جدته.
على  الوثائقي  ميغان"  أند  "هاري  مسلسل  عرض  عقب  الكتاب  ويأتي 
نتفليكس الشهر الفائت، والذي تطرق فيه الزوجان إلى مشاكلهما مع العائلة 
الكبير الذي حظي به  الترويج  البريطانية، ورغم  المالكة ووسائل اإلعالم 
اإلعالن عن الحلقة قبل أيام من بثها، شاهد مقابلة هاري عبر "اي تي في" 

4,1 ماليين شخص فقط، على ما أظهرت أرقام رسمية.
مطلقاً  يتّهما  لم  أنّه وزوجته،  على  دوق ساسكس  أصّر  المقابلة،   وخالل 
المنتظر  ابنهما  لون بشرة  تعليقات طالت  بالعنصرية عقب  المالكة  العائلة 
حينها، وقال هاري "لم أوّجه هذه االتهامات لهم، بل الصحافة البريطانية 
هي التي نقلت ذلك عن لساني"، مضيفا أن ميغان بدورها لم تصف أفراد 

العائلة المالكة بـ"العنصريين.«
الق�سم الثقايف

يتضمن  الذي  المهرجان  هذا  يهدف  و 
نسوية  غنائية  فرقة  ألفضل  مسابقة 
الذي  التراث  هذا  على  للحفاظ  شعبية، 
وإحساس  حياتية  وتجربة  قيم  ينقل" 
مديرة  ل/وأج  ذكرته  حسبما  وذاكرة"، 

الثقافة، نبيلة قومزيان.
"تكريما  أيضا  الحدث  هذا  يشكل  كما 
لرائدات هذا الفن التقليدي"، حسب نفس 

المسؤولة.
بحضور  التظاهرة  هذه  تدشين  تم  و 
"لجيدا  لخاالت،  أورار  رائدات  إحدى 
ثامشتوحث"، التي عينت كرئيسة للجنة 

التحكيم التي ستقيم الفرق المتنافسة.
كما تتضمن لجنة التحكيم أيضا المطرب 
ببلعيد تغراولة  المعروف  بلعيد مجقان، 
حسيني،  جمال  الموسيقي  الفنان  كذا  و 
الفنية و منشط  التربية  في  أستاذ  و هو 
مولود  الثقافة  بدار  القيتارة  ورشة 

معمري.
عدة  المشاركة   15 الـ  الفرق  تمثل  و 
مناطق من والية تيزي وزو، على رأسها 
بوزقان، وهي منطقة معروفة بحفاظها 
واستمراريتها،  الشعبية  األغنية  على 
بأربع فرق نسوية ممثلة  بحيث تشارك 
لقرى تاوريت وتاكوشت والساحل وآيت 
مناطق  فتمثل  الفرق  باقي  أما  صالح. 

وأبي  إيليلتن  و  واسيف  و  عزازقة 
يوسف وإيفرحونان وإيلوال وإمسوحال.

للفرق  االستماع  عمليات  انطلقت  و 
المتنافسة ظهيرة الثالثاء بقاعة العروض 

لدار الثقافة، بحضور جمهور كبير.
سبقها  قد  كان  التظاهرة  هذه  أن  يذكر 
عن  أفضت  أخرى  فعاليات  عدة  تنظيم 
األمر  يتعلق  و  المهرجان،  هذا  تنظيم 

بافتتاح، خالل السنة الماضية )2022( 
بدار  الشعبي  النسوي  للغناء  لورشة 
توافدا  "شهدت  معمري،  مولود  الثقافة 
كبيرا من النساء"، وفقا للسيدة قومزيان. 
مسابقة  تنظيم  السنة  نفس  شهدت  كما 
ألفضل فرقة في "أورار لخاالت"، عبر 

الشبكة العنكبوتية.
و بحسب برنامج هذه المسابقة، سينظم 

الثالث  للفرق  الجوائز  توزيع  حفل 
يتم  أن  على  الجمهور  جائزة  و  الفائزة 
تنشيط حفل فني تكريمي لرائدات الغناء 
النسوي بمشاركة حسنة هيني،  الشعبي 
ابنة شقيقة لجيدة ثامقرانت )التي تعتبر 
من أوائل مطربات فرقة أورار لخاالت 

بالقناة اإلذاعية الثانية(.
حياة �سرتاح
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الباحث والأ�ستاذ ق�سم الفنون 

بجامعة "اأبي بكر بلقايد"، بن عي�سى:

كرنفال "اأيراد".. 
عادات توارثتها الأجيال 
لإحياء يناير يف تلم�سان

التي  والطقوس  العادات  من  "أيراد"  كرنفال  يعد 
تتوارثها األجيال بمنطقة بني سنوس )والية تلمسان( 
لالحتفال بحلول السنة األمازيغية الجديدة المصادفة ل 
12 يناير من كل سنة, للتعبير عن فرحتهم وتفاؤلهم 

بوفرة المنتوجات الفالحية.
ويعود تاريخ هذا الكرنفال الذي تشتهر به مدينة بني 
قبل  سنة   1250 إلى  لها  تابعة  منطقة  و12  سنوس 
احتفالية  وطقوس  تسميات  عدة  يحمل  وهو  الميالد 
فسكان منطقة "تفسرة" يسمونه "الشاخ" وببني بحدل 
"األيرادية  بالخميس  و  الكرموس"  "حمار  يسمى 
الكريم  عبد  األستاذ  لوأج  أبرزه  حسبما  الكبرى", 
بلقايد"  بكر  "أبي  الفنون بجامعة  بن عيسى من قسم 

لتلمسان.
كما تختلف الشخصيات و األقنعة المستعملة في هذه 
االحتفالية التي يطغى عليها توزيع الفواكه و الفواكه 
الجافة و المكسرات و باقي المنتوجات الفالحية على 

سكان بني سنوس.
وذكر نفس المصدر أن الكرنفال عبارة عن عروض 
فرجة شبه مسرحية تقام في دروب وأزقة بني سنوس 
وتسمى "أيرادية الدروب" وطقوس أخرى تقام داخل 
المنازل وتسمى بـ" أيرادية تدرت", حيث تكون هذه 
يلبسون  للذين  تمكن  هندسي  بشكل  المنازل مصممة 
األقنعة من الدخول إلى فنائها والتظاهر بوسط بهوها 
إلى جانب قص القصص و الروايات و النكت حول 

المناسبة على الحاضرين.
للقوة,  رمزا  يعد  الذي  األسد,  "أيراد"  كلمة  وتعني 
الى أن سيرورة هذا  الذي أشار  لبن عيسى,  استنادا 
سنوس  بني  شباب  صناعة  على  ترتكز  الكرنفال 
بحلول  االحتفال  من  أيام  عدة  قبل  الحيوانات  ألقنعة 
السنة االمازيغية ويلبسونها للتظاهر بها ليلة 12 يناير 
بحيث يلبس قناع األسد الشاب الفائز في المبارزة مع 

شباب أخرين ويطلق عليه تسمية "أمقران.«
تدعى  امرأة  تقمص  كذلك  الكرنفال  هذا  ويتضمن 
حول  عروض  وتقديم  القابلة  لشخصية  "المقدمة" 
ميالد األسد الصغير المسمى "أمزيان" وسط أجواء 
تعمها الفرحة والتفاؤل بوفرة المنتجات الفالحية من 

طرف المشاركين في العرض, وفق ذات المصدر.
الكرنفال صناعة  بدء  قبل  "يتم  انه  بن عيسى  وذكر 
بعض اقنعة الحيوانات ما عدا الذئب ألنه يرمز للمكر 
بهذا  التظاهر  سنوس  بني  سكان  ويرفض  والخديعة 
قيم  من  لديهم  مألوف  هو  ما  مع  يتنافى  ألنه  القناع 

ومبادئ.«
صاحب  الباحث  ذات  أخرى,  جهة  من  وأوضح, 
كتاب "تراث ايراد الممارسة والتوظيف المسرحي" 
الماستر  طلبة  من  العديد  قام  تلمسان  بجامعة  أنه 
دراسات  بإجراء  الفنون  تخصص  في  والدكتوراه 

حول المفهوم المسرحي والفني لـ "أيراد".
حياة �سرتاح

الأربعاء  11 جانفي 2023 املـوافق لـ 19 جمادى الثانية 1444هـ

تقام التظاهرة بالتزامن مع احتفالت يناير يف تيزي وزو

15 فرقة حا�سرة يف املهرجان الأول 
لـ "اأورار خلالت"

تنظمها جمعية الفن والإبداع مبتليلي بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون

عكاظية لل�سعر اال�سعبي بغرداية قريبا

بعد اأ�سهر من الرتقب

طرح مذكرات الأمري هاري املثرية للجدل عن العائلة املالكة

ت�سارك 15 فرقة يف املهرجان الأول للغناء الن�سوي ال�سعبي "اأورار خلالت" الذي اأطلقته املديرية املحلية للثقافة والفنون اأم�س اأول الثنني بتيزي 

وزو مبنا�سبة الحتفال بيناير، راأ�س ال�سنة الأمازيغية اجلديدة )12 يناير(، وفق ما علم من املنظمني اأم�س.
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دويلالأربعاء  11 جانفي 2023 املـوافق لـ 19 جمادى الثانية 1444هـ12
خف�ضها اإىل 1.7 باملائة 

"البنك الدويل" يراجع توقعاته 
للنمو العاملي يف 2023

راجع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل 
كبير، وخفضها إلى 1.7% في مقابل 3% في جوان الماضي، 
وتأثيرات   الفائدة  أسعار  وارتفاع  التضخم  استمرار  بسبب 

األزمة األوكرانية.
المتقدمة  البلدان  لجميع  توقعاتها  الدولية  المؤسسة  وراجعت 
تسجل  أن  على  النامية،  أو  الناشئة  البلدان  ولثلثي  تقريباً، 
الواليات المتحدة خصوصا نمواً ضعيفاً )0.7%( مع انعدام 
النمو فى أوروبا قبل انتعاش ضعيف فى عام 2024 نسبته 

.%2.7+
االقتصاد  حول  تقريرا  الدولي  البنك  أصدر  قد  وكان 
المصري، حيث أكد أن معدل النمو في مصر شهد تعافًيا قويًّا 
متوسط  بلغ  أوكرانيا، حيث  في  الحرب  وتيرة  تصاعد  قبل 
معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاًعا 
من 3.3% في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي 
إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خالل السنة المالية 2022/ 
الروسية األوكرانية والتي  الحرب  لتداعيات  نتيجة  2023؛ 

تتداخل مع االضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
القطاع  أداء  التقرير أن مصر ستشهد تحسًنا في   وأضاف 
مدفوًعا   ،2023  /2022 المالي  العام  خالل  الخارجي 
التعاون  مجلس  دول  في  العاملين  المصريين  بتحويالت 
الخليجي، وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى قطاعات 
المحتمل  التمويل  إلى  باإلضافة  والبترول،  الغاز  استخراج 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
الكلية  االقتصادية  اإلصالحات  أن  إلى  التقرير  وأشار   
والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع 
الحكومة  اتخذتها  التي  اإلصالحات  أدت  حيث  الحالي، 
االختالالت  من  الحد  بهدف   2014 عام  منذ  المصرية 
االقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل 
إلى تمكين مصر من دخول األزمات المتتالية بوضع أفضل 
لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم 
والسيما  األعمال،  بيئة  لتحسين  مؤسسية  إصالحات  إجراء 
على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو 

إعادة هيكلتها.

اأ�ضوات اال�ضتنكار وال�ضجب لو�ضعية التعليم 

املرتدية باملغرب تتوا�ضل

وزير مغربي يقر برتدي م�ستوى 
التعليم وتفاقم الت�سرب املدر�سي

التعليم  لوضعية  والشجب  االستنكار  أصوات  تتواصل 
إشكالية  مجرد  في  تنحصر  ال  التي  بالمغرب،  المتردية 
االكتظاظ في األقسام أو شح في اإلمكانات، بل في مستوى 
الوزير  مجدداً  به  اعترف  ما  وهو  ككل،  التعليمي  المنتوج 
أرقام  عن  ذاته  الوقت  في  كاشفا  القطاع،  عن  المسؤول 

صادمة عن حاالت االنقطاع عن الدراسة.
المقلقة  التعليم  وضعية  أن  إلى  التقارير  من  العديد  تشير 
المتدني  الترتيب  في  المثال  سبيل  على  تتجلى  بالمغرب 
العالمية،  التعليم  جودة  مؤشرات  في  المغربية  للمدرسة 

وغياب الجامعات الوطنية عن ترتيب الجامعات الدولية.
والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  دورة  برسم  كلمته  وفي 
والبحث العلمي، اليوم االثنين بالعاصمة الرباط، أكد شكيب 
بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، أّن 
"مستوى التعليم بالمغرب غير مقبول، وهو ما يفسر حقيقة 

إشكالية الثقة في المدرسة العمومية".
هذا  تعكس  التي  المقلقة  األرقام  من  سلسلة  الوزير  وقّدم 
التردي، منها أن 70 في المائة من التالميذ ال يتحكمون في 
المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم االبتدائي، إضافة إلى 
عدم الوصول إلى تحقيق إلزامية التعليم )أزيد من 300 ألف 

حالة انقطاع عن الدراسة سنوياً(.
وأشار إلى أنه في نهاية السلك االبتدائي، 30 في المائة فقط 
نهاية  وفي  الدراسي،  المقرر  من  يتمكنون  من  التالميذ  من 
التعليم اإلعدادي 10 في المائة من التالميذ فقط يتمكنون من 
الخاص  القطاع  بين  تفاوتات  تسجيل  مع  الدراسي،  المقرر 

والعام.
ولفت بنموسى إلى أن الوزارة قامت في بداية السنة بعملية 
في  وتلميذة  تلميذ  ألف   25 شملت  التالميذ،  لمستوى  تقييم 
المائة فقط من  أّن 23 في  ابتدائي، أظهرت  السنة الخامسة 
التالميذ من يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة 
العربية بسالسة، و30 في المائة فقط من يتمكنون من قراءة 
نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسالسة، و13 في 
المائة فقط من التالميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة.

أّن  أكد  حيث  المدرسي،  التسرب  معضلة  الوزير  وتناول 
تلميذ  ألف   300 حوالي  سنويا  يطال   2016 ومنذ  األخير 
مما  الهشة،   األوساط  في  وخاصة  المتوسط،  في  وتلميذة 
يكرس الفوارق المجالية، مشيرا أّن نصف هذا الرقم مسجل 

في الثانوي اإلعدادي، والربع في االبتدائي.

االنسان-فرع  لحقوق  المغربية  الجمعية  وأفادت 
االستئناف  بمحكمة  الثانية  "الغرفة  أن  الناظور 
السجنية  العقوبة  بالناظور قد رفعت أمس االثنين 
سنتين  من  )اثنين(  وتشاديين  سودانيا   11 ضد 
االحكام  أن  مؤكدة  سنوات"،   3 الى  ونصف 
المهاجرين  بحق  المخزني  القضاء  اصدرها  التي 

االفارقة "قاسية".
فيها  يشدد  التي  االولى  المرة  هي  هذه  وليست 
القضاء المخزني عقوباته القاسية بحق المهاجرين 
االفارقة، حيث قضت "استئنافية الناظور"، شهر 
أكتوبر المنصرم، بتشديد العقوبة الحبسية في حق 
مجموعة من المهاجرين المتابعين، من 11 شهرا 
حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، إلى ثالث سنوات 

حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
وقت  في  القضائية  االحكام  هذه  تشديد  ويأتي 
والدولية  المحلية  الحقوقية  المناشدات  فيه  تتعالى 
بضرورة احترام حقوق االنسان فيما يخص قضية 
المهاجرين األفارقة وبضرورة إطالق سراحهم، و 
اجراء تحقيق شفاف ونزيه حول المأساة التي القت 

تنديدا دوليا واسعا.
 كما يأتي رفع سنوات السجن بعد التقرير األسود 
الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق االنسان منذ 
"االنتهاكات  و  الجسيمة"  "الخروقات  حول  أيام 
الجائرة"  "المحاكمات  عرفتها  التي  الخطيرة" 
األفارقة  اللجوء  طالبي  بحق  المخزن  أقامها  التي 

المعتقلين على خلفية هذه المأساة.
المحاكمات  شابت  التي  الخروقات  جملة  ومن 
امتدت  والتي  التقرير،  بحسب  "الماراتونية"، 
حتى ساعات متأخرة )ما بعد منتصف الليل(، أن 
الشرطة  المهاجرين وقعوا على محاضر  "هؤالء 
دون االطالع عليها او قراءتها، وقاموا بإنكار كل 

التهم الملفقة إليهم خالل مثولهم أمام القاضي".
هؤالء  من  "البعض  أن  الى  التقرير  وأشار 
المهاجرين وقعوا ضحية احتيال من قبل الضبطية 
على  بالتوقيع  بابتزازهم  قامت  التي  القضائية 
المحاضر مقابل إخالء سبيلهم، ليجدوا انفسهم امام 

تهم ثقيلة و احكام جائرة".
ونبه التقرير الحقوقي الى "التطابق المفضوح في 

محاضر الشرطة المغربية، باستعمال تقنية "نسخ 
وهو  واحد"،  بمتهم  يتعلق  االمر  وكأن  ولصق"، 
اعدادها  تم  مزورة،  المحاضر  "هذه  أن  يؤكد  ما 
على المقاس من اجل تسليط اقصى العقوبات على 
هؤالء المهاجرين الفارين من الظروف المعيشية 
أن  التقرير،  يضيف  ببلدانهم".واألخطر،  الصعبة 
عناصر االمن الذين يمثلون الحق العام، اكدوا أنهم 
ان  المهاجرين"، و  قبل  للعنف من  يتعرضوا  "لم 
أعوان االمن  التي حصل عليها  الطبية  الشهادات 
ممن قيل أنهم تعرضوا للعنف من قبل المهاجرين 
االفارقة، كانت "دون اجراء فحص طبي، وهو ما 

يعتبر تزويرا وتضليال للقضاء".
بها  ادين  التي  االحكام  أن  الى  التقرير  وخلص 
المعتقلين على خلفية احداث  المهاجرون االفارقة 
"مدى  تؤكد  وجائرة"،  قاسية  "جد  يونيو،   24
تسخير القضاء لخدمة سياسة الهجرة"، مشددا على 
أن المتابعات "تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة 
ووزعت فيها أحكام بأزيد من قرن من السجن في 
حق 88 مهاجرا تم اعتقالهم يوم الفاجعة وبعدها".

الى  االنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  ودعت 
وحملت  الناظور-مليلية،  مأساة  في  دولي  تحقيق 
الجسيمة  الخروقات  مسؤولية  المخزنية  السلطات 

بحق المهاجرين األفارقة.
االفارقة  المهاجرين  معاناة  أن  بالذكر  جدير 
بالمغرب ال تتوقف عند المعتقلين منهم فقط، حيث 
اآلالف  أن  للهجرة  الدولية  للمنظمة  تقرير  افاد 
بالمملكة،  المتواجدين  األفارقة  الالجئين  من 
قرروا األسابيع االخيرة العودة طوعا الى بلدانهم 
التي  المخزنية  القوات  فرارا من بطش  االصلية، 
مأساة  منذ  بحقهم  القمعية  ممارساتها  من  صعدت 

يونيو المنصرم.
اآلونة  في  بالمغرب  األفارقة  المهاجرون  ونظم 
االخيرة عدة وقفات احتجاجية أمام منظمة الالجئين 
بالعاصمة الرباط، عبروا من خاللها عن صدمتهم 
األمن  قوات  يد  على  المملكة  في  لهم  يحدث  مما 
المخزنية، مؤكدين انهم يعيشون في "رعب" ولم 
تعد تحميهم حتى أوراق اللجوء، بعد أن اصبحت 

الشرطة المغربية تطاردهم في كل مكان.

أكدت منظمة األغذية والزراعة "فاو" أن مؤشر أسعار السلع، والذى يقيس 
تشمل:  الغذائية،  السلع  من  لسلة  العالمية  األسعار  فى  الشهرية  التغيرات 
)الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات األلبان والسكر(، انخفض بنسبة 
2% تقريبا فى شهر ديسمبر الماضي مسجال االنخفاض الشهرى التاسع على 

التوالى.
وقال مدير قسم التجارة واألسواق بالمنظمة بوبكر بن بلحسن - فى مؤتمر 
صحفى أمس، "إن هذا االنخفاض كان مدفوعا باالنخفاض الحاد في األسعار 
الحبوب  أسعار  فى  االنخفاضات  بعض  جانب  إلى  النباتية،  للزيوت  الدولية 
زيادات  العالمية  واأللبان  السكر  أسعار  سجلت  الذى  الوقت  في  واللحوم، 

معتدلة".
وأضاف أنه بالنظر إلى عام 2022 ككل، فإن متوسط مؤشر أسعار الغذاء 
قد بلغ 14.3% أعلى مما كان عليه في عام 2021، وبما يعني أن نفس سلة 
هذه السلع قد كلفت في عام 2022 زيادة بنسبة 14.3% عما كانت عليه فى 

عام 2021.
بنسبة  ديسمبر  فى  انخفض  قد  الحبوب  أسعار  مؤشر  أن  إلى  بلحسن  ولفت 
1.9% عن نوفمبر لكنه ظل أعلى بنسبة 6.8% عن قيمته في ديسمبر 2021، 

مشيرا إلى أنه بينما انخفضت األسعار العالمية للقمح والذرة فى شهر ديسمبر 
إال أن أسعار األرز قد شهدت ارتفاعا.وبين أن مؤشر الفاو ألسعار الحبوب 
وصل في عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد مرتفعا بنسبة 17.9% عن عام 
2021، متجاوزا بنسبة 8.8% الرقم القياسي السنوي السابق المسجل في عام 
2011، كما لفت إلى أن األسعار العالمية للذرة والقمح وصلت إلى مستويات 
قياسية جديدة في عام 2022 بمتوسط 24.8% و15.6% على التوالي أعلى 
من متوسطها لعام 2021، بينما كانت أسعار تصدير األرز أعلى بنسبة %2.9 

في المتوسط من مستويات عام 2021.
إلى   2022 عام  في  العالمية  الحبوب  أسعار  في  الزيادة  المنظمة  وعزت 
مجموعة من العوامل، بما في ذلك االضطرابات الكبيرة في السوق وزيادة 
عدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة والمدخالت واألحوال الجوية السيئة لدى 
بعض الموردين الرئيسيين والقيود المفروضة على الصادرات من قبل بعض 
البلدان والطلب العالمى القوى.. وقالت إن مؤشرها ألسعار الزيوت النباتية 
قد انخفض في ديسمبر بنسبة 6.7% مقارنة بشهر نوفمبر ووصل إلى أدنى 
مستوى له منذ فبراير 2021، كما انخفضت األسعار العالمية لزيوت النخيل 

وفول الصويا وعباد الشمس وزيت بذور اللفت فى ديسمبر.

قالت أوغندا، إنها تتوقع إعالن نهاية تفشي فيروس "اإليبوال"، الذي أودى 
بحياة 56 شخصا على األقل.

ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ينتهي تفشي المرض عندما ال توجد 
حاالت جديدة لمدة 42 يوما متتاليا، أي ضعف فترة حضانة اإليبوال. وقال 
في دعوة موجهة  أنيبيونا،  إيمانويل  األوغندية  الصحة  باسم وزارة  متحدث 

للصحفيين، إن مراسم اإلعالن ستجرى في منطقة "موبيندي" بوسط البالد 
السلطات  إعالن  منذ  أنه  إلى  اإلشارة  الفيروس. تجدر  تفشي  بؤرة  وهي 
األوغندية عن التفشي األخير للوباء في "موبيندي" في 20 سبتمبر الماضي، 
سجلت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، 142 إصابة مؤكدة بالفيروس و56 

حالة وفاة، مع وصول المرض إلى العاصمة كمباال.

جرائم النظام املغربي تتوا�ضل على خلفية ماأ�ضاة "الناظور-مليلية" 

الق�ساء املخزين ي�سدد العقوبة 
ال�سجنيـــة بحـق 13 مهاجـرا اإفريقيا

تتوا�ضل جرائم املخزن بحق املهاجرين االأفارقة املوقوفني على خلفية ماأ�ضاة جوان املا�ضي على احلدود املغربية-اال�ضبانية، حيث مت 

ت�ضديد العقوبة ال�ضجنية بحق 13 مهاجرا افريقيا مت اعتقالهم خالل املجزرة التي خلفت مقتل الع�ضرات منهم على يد االأمن املغربي، 

خالل حماولة اجتياز ال�ضياج نحو جيب مليلية اال�ضباين.

 الوكاالت

ح�ضب املنظمة العاملية لالأغذية والزراعة "فاو"

انخفا�ض يف موؤ�سر اأ�سعار ال�سلع خالل دي�سمرب 2022

اأوغندا تتوقع اإعالن نهاية تف�سي فريو�ض االإيبوال يف البالد
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دويل
من اإعداد: حياة �صرتاح

مدينة  الثالثاء،  أمس  االحتالل صباح  قوات  اقتحمت 
نابلس شمالي الضفة الغربية، وحاصرت ورشة بناء 
واعتقلت أحد الشبان، كما اقتحم مستوطنون، يرافقهم 
عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد 

األقصى، في القدس المحتلة.
والقوى  المؤسسات  لجنة  باسم  الناطق  وقال 
في  حمدان  غسان  نابلس،  محافظة  في  والفعاليات 
تصريحات نقلتها الصحافة المحلية هناك والدولية إّن 
نابلس،  بمدينة  رفيديا  حي  اقتحمت  االحتالل  "قوات 
وحاصرت ورشة للبناء يعمل فيها الشاب وسيم زاهر 

أطلقوا  مقاومين  أّن  إلى  وأشار  اعتقلته".  ثم  استيتية 
النار باتجاه تلك القوات خالل انسحابها من المدينة، ما 
أدى إلى اندالع مواجهات.من جانبه، قال نادي األسير 
الفلسطيني، في بيان صحافي، "إنه ومنذ مساء أمس 
 20 االحتالل  قوات  اعتقلت  أمس،  فجر  وحتى  أول 
مواطناً على األقل، وتوزعت عمليات االعتقال، على 
محافظات: الخليل، جنين، رام هللا، القدس، ونابلس.«

المسجد  باحات  مستوطنون  اقتحم  آخر،  صعيد  على 
االقتحام  قاد  حيث  االحتالل،  قوات  بحماية  األقصى 
وشهدت  غليك،  يهودا  المتطرف  الكنيست  عضو 

أحياء وبلدات في مدينة القدس المحتلة، الليلة ما قبل 
في  تركزت  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  الماضية، 
حاجز  وعند  ديس،  وأبو  والعيسوية،  سلوان،  بلدات 
بادة  المحتلة.وفي  القدس  شمالي  العسكري  قلنديا 
سلوان، اندلعت مواجهات عنيفة، ليل اإلثنين الثالثاء، 
بعد اعتداء جنود االحتالل بوحشية على شابين وسط 
البلدة، قبل اعتقالهما، وسبقت هذه المواجهات أيضاً، 
محاولة طواقم من سلطة الطبيعة الصهيونية وجمعية 
أرض  قطعة  على  االستيالء  االستيطانية،  "إلعاد" 
سلطات  أّن  علماً  المقدسية،  الدجاني  لعائلة  مملوكة 

للمصلحة  األرض  هذه  أّن  أعلنت  كانت  االحتالل 
قوات  أعادت  ذلك،  البلدة.إلى  أهالي  لخدمة  العامة 
قلنديا  حاجز  فتح  الماضية،  قبل  ما  الليلة  االحتالل، 
العسكري بعد إغالقه ألكثر من ساعتين، في أعقاب 
االنفجار من صنع محلي،  ناسفة شديدة  بعبوة  هجوم 

استهدفت الحاجز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
في سياق آخر، هدمت قوات االحتالل أمس الثالثاء، 
أريحا،  العوجا شمال مدينة  قرية  تجارية في  منشآت 
مخلد  للمواطن  ملكيتها  تعود  الغربية،  الضفة  شرقي 

عبد الكريم نجوم.

اأكدت اأنه اإجراء خمالف 

حلقوق الإن�صان، "اأمن�صتي":

منع رفع العلم 
الفل�ضطيني حماولة 
لطم�س هوية �ضعب

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" "إن قرار وزير 
بمنع رفع  بن غفير  إيتمار  الصهيوني  القومي  األمن 
العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 
محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف 
اإلنسان.«وأوضحت  وحقوق  المتحدة  األمم  لمواثيق 
أن  أجرته  الذي  االستطالع  يستدل من  أنه  المنظمة، 
سياسيين  قبل  من  الفلسطيني  العلم  على  التحريض 
القى  الماضية  السنوات  طوال  صهيونية  ومنظمات 
نجاًحا كبيًرا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود 
عند رؤيته.«ونوهت إلى أن االستطالع أكد أن أكثر 
من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به 
التعبير عن هويتهم الوطنية، أو االحتجاج على سياسة 
ضدهم،  االحتالل  تنتهجها  التي  العنصري،  التمييز 
في  التاريخ  فجر  منذ  معروف  السلوك  "هذا  وقالت: 
األنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية 
لقمع  وتمهيد  بداية  مجرد  هو  معينة  ألقلية  التعبير 
أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها 

في التعبير.«
الصهيونية  السلطات  الدولية  العفو  منظمة  وطالبت 
التي أصدرها، محذرة  من  التعليمات  بالتراجع عن 
أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   20 و   19 و 
أساس  حجر  تشكل  والتي  المتحدة،  األمم  ومواثيق 

للقانون الدولي.
إن  حيدر،  رامي  المنظمة  بلسان  الناطق  وقال 
في  الفلسطيني  العلم  رفع  منع  بتطبيق  "التعليمات 
المهنية  المعايير  وإلغاء  جارف  بشكل  العام  الحيز 
على  الجماعي  العقاب  نطاق  تدخل ضمن  والقانونية 

خلفية عنصرية.«
وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائال: توقعنا 
سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب 
الوطنية  رموزه  طمس  بمحاولة  بداية  الفلسطيني، 
القومية وانتمائه، لكننا  التعبير عن هويته  ومنعه من 
المحاوالت  أنها ستفشل، كما فشلت عشرات  واثقون 
المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود"، وأضاف: "نحن 
واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات 
ستتخذها الحكومة الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، 
حرية  خانة  ضمن  يندرج  الفلسطيني  العلم  رفع 
التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق 
الطريقة  بهذه  التعبير  حرية  منع  يؤدي  قد  اإلنسان. 
الشامل  الحظر  مثل:  أخرى،  وقيود  محظورات  إلى 
المواطنين  الفلسطينيين  قبل  من  احتجاجات  أي  على 
حرية  جانب  إلى  وأكمل:  الصهيوني.  الكيان  في 
التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في االحتجاج، 
من المهم اإلشارة إلى أنه يوجد في األراضي المحتلة 
اليهود،  لغير  منفصل  وقانون  لليهود،  واحد  قانون 
جريمة  "أبرتهايد"  العنصري  الفصل  نظام  ويعتبر 

ضد اإلنسانية.«
ترصد  التي  الدولية  العفو  منظمة  في  "نحن  وتابع 
يقيًنا أن هذا  العالم، نعلم  أنحاء  االنتهاكات في جميع 
القمعية في جميع  السلوك يميز جميع أنواع األنظمة 
عن  التعبير  حرية  قمع  أن  جيًدا  نعلم  العالم.  أنحاء 
مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات األخرى. 
الصهيونية  السلطات  تستغل  الحالي،  الوقت  في 
لصالح  الفلسطيني  العلم  من  اليوم  الموجود  الخوف 
خطوات  إلى  تدريجيا  ذلك  يؤدي  وقد  رفعه،  حظر 

قمعية أخرى.«

باعتباره �صرعنة ل�صم ال�صفة الغربية

اخلارجية الفل�ضطينية حتذر 
من خماطر قانون "االأبرتهايد"

lالقانون اأقره االحتالل منذ عام 1967 ويتم جتديده كل 5 �ضنوات
اأدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�صطينية، م�صادقة الكني�صت ال�صهيوين بالقراءة الأوىل على قانون "الأبرتهايد"، الذي اأقره الحتالل 

منذ عام 1967، ويتم جتديد اإقراره كل 5 �صنوات.

بيان  في  الخارجية  وزارة  وأوضحت 
القانون  هذا  أن  الثالثاء،  أمس  لها، 
يعرف  الذي  العنصري  االستعماري 
حالة  )أنظمة  أو  الطوارئ(  )بقانون 
الغربية  الضفة  في  ويطبق  الطوارئ(، 
الحقوق  المستوطنين  يمنح  المحتلة، 
داخل  المواطن  بها  يتمتع  التي  ذاتها 
الصهيوني، وهو يختص بتمديد سريان 
في  واالحتالل  االستيطان  شرعنة 
إلى  المحتلة.وأشارت  الغربية  الضفة 
فرضا  كونه  يعدو  ال  القانون  هذا  أن 

المستوطنات  على  الصهيوني  للقانون 
الجاثمين  الشرعيين  غير  والمستعمرين 
ويوفر  فلسطين،  دولة  أرض  على 
لمرتكبي  والحصانة  القانونية  الحماية 
منظومة  ويعزز  شعبنا،  ضد  الجرائم 
االستعمار العسكري والفصل العنصري 
"االبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو 
ما عبر عنه وزير القضاء الصهيوني في 
حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد 
القانون في القراءة األولي في الكنيست 
بأرض  بحقنا  اإليمان  إلى  )عدنا  قائال: 

االستيطان(. تعزيز  إلى  وعدنا  كلها، 
بخطورة  تنظر  إنها  الوزارة،  وقالت 
تشريعا  وتعتبره  القانون،  لهذا  بالغة 
والصامت  الزاحف  التدريجي  للضم 
واستباحتها،  المحتلة،  الغربية  للضفة 
الدولي،  للقانون  صارخاً  وانتهاكاً 
الدولي  والقانون  جنيف،  واتفاقيات 
الصالحيات  ظل  في  خاصة  اإلنساني، 
الصهيوني  الوزير  عليها  حصل  التي 
المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن 

الضفة الغربية المحتلة.

مع  بالتعاون  تدرس  أنها  وأكدت 
السبل  أفضل  القانونيين  الخبراء 
هذا  أبعاد  لفضح  والسياسية  القانونية 
القانون وتداعياته على الوضع القانوني 
الغربية  الضفة  في  القائم  والتاريخي 
الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة، 
السياسية،  المحافل  في  ولمواجهته 

والدبلوماسية، والقانونية الدولية.
للكنيست  العامة  الهيئة  وصادقت 
الصهيونية، بالقراءة األولى على تمديد 
تفرض  التي  الطوارئ  أنظمة  سريان 
المستوطنات  على  الصهيوني  القانون 
في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف 
أيد  حيث  "األبرتهايد"،  قانون  بتسمية 
مشروع القانون 58 عضو كنيست من 
 13 وعارضه  والمعارضة،  االئتالف 
عضو كنيست، وجرى تحويل مشروع 
واألمن"  "الخارجية  لجنة  إلى  القانون 
إعداده  أجل  من  للكنيست،  التابعة 

للقراءتين الثانية والثالثة.
السابقة  لبيد"  "بينيت –  وكانت حكومة 
العام  القانون  هذا  تمرير  في  فشلت  قد 
ورفض  انشقاقات  بسبب  الماضي، 
المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو 
التمديد؛ بهدف إحراجها، وهو ما  تأييد 
أدى الحقا إلى سقوطها، وأيد حزبان من 
المعارضة، هما: "ييش عتيد"، برئاسة 
يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة 
بيني غانتس تمديد قانون "األبرتهايد"، 
فيما عارضته األحزاب العربية وحزب 
العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري 

العام الماضي.

إن  سباعنة  ثامر  السياسي  الناشط  قال 
إيتمار  الوزير  وتحديدا  نتنياهو  حكومة 
بن غفير يطبق ما كان قد أعلنه سابقا من 
حرب مفتوحة ضد األسرى الفلسطينيين 

في سجون االحتالل.
يعمل  غفير"  "بن  أن  سباعنة  وأضاف 
األسرى  إنجازات  كل  سحب  على 
له،  المتاحة  الٌسبل  بكل  عليهم  ويضيق 
من خالل فرض قوانين جديدة ضدهم، 
وأصعب  تحصيًنا  أشد  لسجون  ونقلهم 
يظن  االحتالل  أن  إلى  ولفت  للمعيشة، 
الضعيفة  الخاصرة  هم  األسرى  أن 
تطبيق  يمكن  وأنه  الفلسطيني،  للشعب 
كل مفاهيمه المتطرفة وحقده العنصري 

ضد األسرى.
تقف  لن  األسيرة  الحركة  أن  وأكد 

إلى  مشيرا  الحرب،  هذه  أمام  صامتة 
أنها سارعت باإلعالن عن مجموعة من 
الخطوات االستباقية لقرارات بن غفير، 
وإنجازات  مقدرات  لحماية  وبرنامج 

الحركة األسيرة.
شعبيًّا  األسرى  إلسناد  سباعنة  ودعا 
تركهم  وعدم  وفصائليًّا،  ورسميًّا 
وحدهم في معركتهم ضد إدارة السجان 
لتوافق  دعا  كما  االحتالل،  وحكومة 
وطني واالتفاق على استراتيجية وطنية 
كل  تشمل  األسرى  قضية  لتبني  شاملة 

الميادين.
أسرى  بقية  االحتالل  سلطات  ونقلت 
سجن "هداريم" إلى األقسام الجديدة في 
المجموعة  نقلت  سجن "نفحة"، بعد أن 

األولى يوم أمس.

أيام،  قبل  زار،  قد  غفير"  "بن  وكان 
الجديدة  األقسام  وتفقد  نفحة  سجن 
مع  وتحدث  الّسجن،  في  افتتحت  التي 
حياة  شروط  عن  السجون  مسؤولي 
جديدة لألسرى، موعًزا بالبدء بإجراءات 
الفلسطينيين،  األسرى  بحّق  تنكيل 
وصّرح "بن غفير" عبر تويتر: "زرت 
سجن نفحة للتأكد من أن قتلة اليهود لن 
يحصلوا على ظروف أفضل من السابق 
األمر،  بهذا  االهتمام  في  سأستمر   -
بالتزامن مع مساعي إلقرار قانون لتنفيذ 

عقوبة اإلعدام للمخربين.«
التعبئة  حالة  األسيرة  الحركة  وأعلنت 
االحتالل،  ّسجون  جميع  في  الّشاملة 
ضد  واسعة  لمواجهة  استعداًدا 
اإلجراءات التي تنوي حكومة االحتالل 

من  والتّصعيد  فرضها،  المتطرفة 
وقالت  بحّقهم،  والتّنكيل  القمع  عمليات 
إنَّ  لها  بيان سابق  في  األسيرة  الحركة 
األسرى في كل قالع األسر سيواجهون 
اإلرهاب الصهيوني وإجراءات حكومته 
موحدين  واقتدار،  شجاعٍة  بكل  الفاشية 
تحت راية فلسطين، وتحت قيادٍة موحدة، 
إقراره من  تم  ومشروع نضالي واحد، 
كافة الفصائل الوطنية واإلسالمية داخل 

قالع األسر.
اعتداٍء  "أّي  أن  من  االحتالل  وحذرت 
بالعصيان  سيواجه  حقوقنا  وعلى  علينا 
الشامل، وبانتفاضٍة عارمة في كل قالع 
ستُشّكل  االنتفاضة  هذه  وإن  األسر، 
هذا  وجه  في  سينفجر  حرية  بركان 

المحتل".

دعا لإ�صنادهم يف كافة امليادين، �صباعنة:

االأ�ضرى لن ي�ضمتوا اأمام حرب االحتالل املفتوحة �ضدهم



تعبر اآلية الكريمة: } إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا { 
)يوسف : 86 ( عن الحالة النفسية التي وصل إليها نبي 
المتجددة  األحزان  من  السالم  عليه  يعقوب  الكريم  هللا 
ابنه يوسف عليه السالم، والشكوى من  في نفسه على 
الحزن  بسبب  عيناه  أصيبت  حتى  به  نزل  الذي  األلم 
بغشاوة بيضاء، وكيف لجأ إلى هللا الكاشف المضرات، 
والمذهب لألحزان والمكروهات، متعلقا بحوله وقوته. 
وهو بهذه الكلمات يرد بالثبات واليقين على أوالده الذين 
مفارقة  على  واأللم  األسى  إبدائه  على  عاتبوه  لطالما 
ِ  َتْفَتأُ  َتاللَّ ﴿َقالُوا  ألبيهم:  قالوا  حين  وذلك  يوسف،  ابنه 
 َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهالِِكيَن﴾ 
ما  السالم:  عليه  يعقوب  جواب  وكان   .]85 ]يوسف: 
أَشكو  وال  إِخفاَءها،  أَستطيع  ال  التي  مصيبتى  أَشكو 
حزني أَلحد إاِل إِلى هللا، فهو القادر على كشف التفسير، 
هللا  رحمة  في  أَمله  يفيد  بما  هذا  كالمه  يعقوب  وأَتبع 
َتْعلَُموَن { )يوسف :86 (  َما اَل  َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ  فقال: } 
. وهو إقرار منه بتوحيد هللا في حالة البؤس والحزن، 
ويقينه في هللا ورحمته ما يجهله الناس، فقد كان يحيى 
بوجدانه النبوى الصادق وبما قام لديه من اأَلمارات أَن 
إلى منزلة  أَو سيصل  لم يمت وأَنه وصل  يوسف حى 
يجتمع  سوف  اأُلسرة  شمل  وأَن  الناس،  بين  عظيمة 
بزعامة يوسف ]1[. وهو بهذه اإلجابة البالغة بين موقفه 
المشرف أن جزعه وحزنه إلى هللا تعالى، وليس إلى أي 
أحد من أوالده أو من أي مخلوق كائنا من كان، ويعقوب 
عليه السالم بعد نبي بشر يصيبه أعراض كأي إنسان 
مخلوق، “فالجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند 
الشدائد والمصائب، وهو غير مذموم شرعا إذا اقترن 
بالصبر، وضبط  النفس، حتى ال يخرج إلى ما ال يحسن، 
ولقد بكى رسول صلّى هللا عليه وسلم على ولده إبراهيم، 
وقال فيما رواه الشيخان: »إن العين لتدمع، وإن القلب 
يا  بفراقك  وإنا  ربنا،  ما يرضي  إال  نقول  ليخشع، وال 
إبراهيم لمحزونون«. وإنما الجزع المذموم: ما يقع من 
والوجوه،  الصدور  ولطم  والنياحة  الصياح  من  الجهلة 
النبي صلّى هللا عليه وسلم  الثياب. وثبت عن  وتمزيق 
أنه بكى على ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي 
}صلى هللا عليه وسلم{ فوضعه في حجره فبكى، فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أو تبكي أو لم تكن نهيت عن 
البكاء؟ قال: ال ولكن نهيت عن صوتين أحمقين صوت 
شيطان  ورنة  جيوب  وشق  وجوه  خمش  مصيبة  عند 
ولهو ومزامير شيطان. رواه  لعب  نغمة  عند  وصوت 
البصري حينما  الحسن  وقال  وقال: حسن.    الترمذي 
بكى على ولد أو غيره: »ما رأيت هللا جعل الحزن عارا 
)إنما  تعالى  قوله  في  البث  أصل  يعقوب«”]2[.  على 
أشكو بثي وحزني إلى هللا(: إثارة الشيء وتفريقه، وبث 

النفس ما انطوت عليه من الغم والشر. قال ابن قتيبة: 
الحزن  إذا ستر  الحزن، وذلك ألن اإلنسان  البث: أشد 
وكتمه كان هما، فإذا ذكره لغيره، كان بثا، وعلى هذا 
القليل  العظيم وحزني  إنما أشكو حزني  المعنى:  يكون 
بثّا  المصيبة  سميت  قيل:  وقد  هذا؛  إليكم،  ال  هللا  إلى 
مجازا، قال ذو الرمة: ]الطويل[ وقفت على ربع لميّة 
ناقتي… فما زلت أبكي عنده وأخاطبه هو عظيم الحزن 
الذي ال يصبر عليه حتى يبث إلى الناس]3[. وقال ابن 
الشيء  في  التفكير  وهو  الشديد،  الهم  البث:  عاشور: 
المسيء. والحزن: األسف على فائت. فبين الهم والحزن 
العموم والخصوص الوجهي، وقد اجتمعا ليعقوب- عليه 
السالم- ألنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف- عليه 
السالم- وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا 
على فراقه. وقد أعقب كالمه بقوله: )َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ َما اَل 
َتْعلَُموَن(. وذلك لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك 
العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو  المقاصد 
يلوموه، أي أنا أعلم علما من عند هللا علمنيه ال تعلمونه 
وهو علم النبوءة]4[. وجملة ﴿َقاَل إِنََّما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني 
ِ﴾  مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم هللا، أي  إِلَى هللاَّ
فصارت  الحزن،  ليجدد  نفسه  إلى  ال  هللا  إلى  يشكو 
الدعاء  ألن  عبادة  وهي  القصد ضراعة  بهذا  الشكوى 

عبادة، وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ 
عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام 
النبيء صلى هللا عليه وسلم من قيام الليل.]5[ والشكاية 
الملفوظ  أو  الملفوظة  ا  فأمَّ وملحوظة،  ملفوظة  نوعان 
بها، فنحو قوله تعالى حكاية عن يعقوب: }َقاَل إِنََّما أَْشُكو 
ا الملحوظة المقدَّرة  ِ … )86({ وأمَّ َبثِّي َوُحْزِني إِلَى هللاَّ
غير الملفوظ بها، فنحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل 
 ِ ُض أَْمِري إِلَى هللاَّ فرعون: }َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل لَُكْم َوأَُفوِّ
َ َبِصيٌر ِباْلِعَباِد )44({ ]غافر[. ومن بالغات هذه  إِنَّ هللاَّ
بديع  اشتملت على  أنها  الشوابكة،  أحمد  ما ذكره  اآلية 
االنسجام، والمقصود باالنسجام: أن يأتي الكالم متحدِّراً 
كتحدِّر الماء المنسجم، بسهولة لفٍظ، ورقَّة معنى، وحسن 
النُّفوس  وفي  تأثير،  القلوب  في  له  يكون  حتَّى  تأليف، 
موزوناً  جاء  إذا  ويصفو  االنسجام  ويقوى  أثير.  موقٌع 
من غير أن يُقَصد إليه. ومن االنسجام في القرآن قوله 
إِنََّما  }َقاَل   :- السالم  عليه   – يعقوب  حكاية عن  تعالى 
َما اَل َتْعلَُموَن   ِ َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ  ِ أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني إِلَى هللاَّ
لفظ،  سهولَة  وجد  بقلبه  اآلية  هذه  سمع  فمن   .})86(
}إِلَى  قوله:  في  ظاهر  ف  تعطُّ وحسَن  معنى،  وعذوبَة 
ِ{ فلم يقل: )وأعلم منه( مع أنَّه  ِ{ وقوله: }َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ هللاَّ
ف وترقُّق  اللَّفظ؛ ليأتي في الكالم زيادُة تعطُّ أوجز في 

واسترحام وخضوع يزيد الكالم ُحْسناً يحلو في النُّفوس 
ويعذب. وقد جاء مع االنسجام بديع غير مقصود، وهو 
لب في قوله: }َوأَْعلَُم{ وقوله: }اَل َتْعلَُموَن{]6[.  طباق السَّ
ماذا يستفاد من اآلية: إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا؟ 
ومن فقه اآلية الكريمة ما ذكره العالمة وهبة الزحيلي 
يعقوب  مصاب  تجدد   –1 يأتي:  ما  تعالى  هللا  رحمه 
أكبر  هما  آخرين  ولدين  بغياب  يوسف  على  وحزنه 
شدة  واألسف:  شديدا،  أسفا  فأسف  وأصغرهم،  أوالده 
الحزن على ما فات، وعمي فلم يعد يبصر بعينيه ست 
سنين من البكاء، الذي كان سببه الحزن، ولكن هللا العالم 
بحقائق األمور الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل 
واإلحسان والرحمة والمصلحة هيأ لجمع األسرة كلها.  
فانقلبت المحنة إلى المنحة! 2– إن الحزن ليس بمحظور 
إذا اقترن بالصبر والرضا والتسليم لقضاء هللا وقدره، 
هو  المحظور  وإنما  وعاطفته،  اإلنسان  طبع  من  فذلك 
الثياب،  وشق  والولولة،  والقدر،  القضاء  على  السخط  
عليه وسلم  النبي صلّى هللا  قال  ينبغي،  بما ال  والكالم 
فيما أخرجه الشيخان: )تدمع العين، ويحزن القلب، وال 
يعقوب  سمع  لما  عليه  وبناء  الرب(.  يسخط   ما  نقول 
وأعرض  جدا،  قلبه  ضاق  أبنائه،  كالم  السالم  عليه 
عنهم، وفارقهم، ثم طلبهم أخيرا وعاد إليهم. 3 – أشفق 
مخاطر  له  وذكروا  ورقوا،  أبيهم،  على  يعقوب  أوالد 
االستمرار في حال الحزن، وهي إما المرض المضعف 
مطابق  واقعي  أمر  وهذا  والموت،  الهالك  وإما  القوة، 
ألحوال الناس. 4– كانت شكاية يعقوب وحزنه ولجوءه 
وهذا  الخلق،  من  أحد  إلى  ال  وحده،  هللا  إلى  بالدعاء 
نبي  إن   –5 في كل شاك حزين.  المطلوب شرعا  هو 
هللا يعقوب يعلم ماال يعلم غيره من الناس بما عند هللا 
من رحمة وإحسان وتفريج كرب، ويعلم أيضا أن رؤيا 
له،  سيسجدون  وأبناؤه  وزوجته  وأنه  صادقة،  يوسف 
يعقوب  تيقن   –6 وهو صغير.  السابقة  لرؤياه  تصديقا 
عليه السالم حياة ابنه يوسف إما بالرؤيا، وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه، وهو أظهر، فعاد 
مصر  إلى  الذهاب  منهم  وطلب  باللطف،  أوالده  يكلم 
للبحث عن يوسف وأخيه. 7– ال يقنط  من فرج هللا إال 
القوم الكافرون، وهذا دليل على أن الكافر يقنط  في حال 
الشّدة، وعلى أن القنوط  من الكبائر، أما المؤمن فيرجو 
مجموعة  الوسيط،  التفسير    ]1[ تعالى  هللا  فرج  دائما 
من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، 
  ]2[  .)372/5( األميرية  المطابع  لشئون  العامة  الهيئة 
الكريم  القرآن  تفسير    ]3[  .)46/13( المنير  التفسير 
وإعرابه وبيانه )647/4(. ]4[  التحرير والتنوير )13/ 
45(. ]5[  المرجع السابق. ]6[  غرر البيان من سورة 

يوسف -عليه السالم- في القرآن ).)156
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

اإمنا اأ�شكو بثي وحزين اإىل اهلل 

هو اإلمام أحمد بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن موسى الحافظ أبو 
بكر البيهقي النيسابوري الخسروجردي . ولد اإلمام البيهقي في شعبان 
قرى  )احدى  خسروجرد  بقرية  للهجرة  وثالثمائة  وثمانين  أَربع  سنة 
بيهق بنيسابور- خراسان(. كانت نيسابور في تلك الفترة وبالتحديد في 
القرن الرابع الهجري تعتبر مركزا من المراكز العلمية المهمة ال سيما 
العلمية ظهور عدد  الحركة  أبرز مظاهر هذه  الحديث، ومن  في علوم 
القرنين  تنافس بغداد في  باتت نيسابور  العلماء والفقهاء حتى  كبير من 
الرابع والخامس الهجريين . نشأة البيهقي العلمية  طلب اإلمام أبو بكر 
ابن خمس عشرة سنة  الحديث وهو  وابتدأ سماع  العلم صغيراً  البيهقي 
 ”  : فقال   ” السنن واآلثار  نشأته في ” معرفة  البيهقي جانبا عن  وذكر 
وإني منذ نشأت وابتدأت طلب العلم، أكتب أخبار سيدنا المصطفى محمد 
الذين  الصحابة  آثار  وأجمع  أجمعين  آله  وعلى  وسلم  عليه  هللا  صلى 
الدين ، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من  كانوا أعالم 
حفاظها ، واجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها وموفوعها من موقوفها 
تحصيل  في  البيهقي  بكر  أبو  توسع   .“  .. مرسولها  من  وموصولها 
العلوم، فعني بالحديث عناية شديدة فأخذ عن شيخه أبي عبد هللا الحاكم 
إلى  الحديث، وأضاف  كثيرة في  النيسابوري وتخرج به، وصنف كتباً 
ذلك االعتناء بعلم علل الحديث أي نقد الحديث نقداً دقيقاً يكشف خباياه، 
واشتغل بالفقه على المذهب الشافعي وصار من أكثر الناس نصرة له، 
وبرع فيه، وأخذ أصول الفقه وعلم الكالم، وأفاده ذلك عمق النظر في 
حياة  في  مهمة  محطة  نيسابور  في  العلم  طلب  رحلة  وكانت  الحديث. 
البيهقي العلمية ، وتركت أثرا كبيرا في تكوينه المعرفي خاصا بعد لقائه 
باإلمام الحاكم النيسابوري وأبا علي الروذباري وأبازكريا المزكي وأبا 

محمد األصبهاني، وهؤالء األئمة هم من أبرز شيوخه وكثرهم مساهمة 
في تكوينه وتثقيفه. وبعد طلبه العلم في نيسابور وسماعه من علماءها، 
ورواة الحديث فيها، واصل طلب العلم وارتحل إلى بالد شتى من بالد 
إليها، وتلقى  انتهى  التي  البالد  العراق والحجاز ، وسائر  إلى  خراسان 
في  البيهقي  اإلمام  سمع  المئة.  على  شيوخه  عدد  وزاد  كثيرة،  علوماً 
بغداد من عدد وافر من المحدثين الذين كانوا يتصدرون النشاط العلمي 
أمثال الحافظ أبي الحسين بن علي بن محمد بن عبدهللا بن بشران العدل 
، وأبي محمد  القطان  الفضل  الحسين  بن  الحسين محمد  أبي  ، واإلمام 
عبدهللا السكري ، واإلمام أبي بكر الخوارزمي . كما أخذ العلم من كبار 
على  البيهقي  اإلمام  كان  البيهقي  والمدينة. صفات  ومكة  الكوفة  علماء 
سيرة العلماء الربانيين يتصف بالزهد والتقلل من الدنيا ، وقانعا باليسير ، 
كثير العبادة والورع قانتا لل. كما كان يتصف بما وصف به أهل نيسابور 
عموما من أنهم كانوا ” أهل رئاسة وسياسة وحسن ملكة ووضع األشياء 
في مواضعها ” )ابن عبدالبر، القصد واألمم( . قال عنه تاج الدين السبكي 
في ” طبقات الشافعية: ” فقيه جليل َحافظ َكِبير أصولي نحرير زاهد ورع 
 .“ اْلعلم  جبال  من  وفروعا جبال  أصوال  اْلَمْذَهب  بنصرة  َقاِئم  لل  َقاِنت 
مؤلفاته ترك اإلمام البيهقي كتبا عظيمة العلم والفائدة مازالت تلقى التقدير 
واالهتمام من العلماء. وصف تاج الدين السبكي اهتمام البيهقي بالتأليف 
قائال ” اشتغل بالتصنيف بعد أَن صار أوحد زمانه وفاِرس ميدانه وأحذق 
المحدثين وأحدهم ذهنا وأسرعهم فهما وأجودهم قريحة وبلغت تصانيفه 
ألف جزء َولم يتهيأ ألحد مثلها”. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل 
ومعرفته  علومه  لسعة  ذلك  على  قادرا  لكان  فيه  يجتهد  مذهبا  لنفسه 
باالختالف. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : ” ما من شافعي إال 

وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي 
لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه”. ويعد كتابه 
“السنن الكبرى” مصدر هام من مصادر رواية الحديث، وطبع في عشرة 
مجلدات، وليس ألحد مثله، وعليه تعليق البن التركماني سماه »الجوهر 
في  واآلثار«  السنن  وأما مصنفه »معرفة  بذيله.  مطبوع  وهو  النقي« 
أكثر من عشرة مجلدات. »دالئل النبوة« كبير طبع في ستة مجلدات، 
ثمانية  في  اإليمان« مطبوع  كتاب »شعب  الفهارس.  إلى مجلد  إضافة 
مجلدات، وكتاب »األسماء والصفات« نقل فيه باألسانيد أقاويل الصحابة 
والتابعين في أسماء هللا تعالى وصفاته، وليس له نظير. ومن أهم مؤلفات 
اإلمام البييهقي : • السنن الكبرى • السنن الصغرى • األسماء والصفات 
• دالئل النبوة • الترغيب والترهيب • الجامع المصنف في شعب اإليمان 
• مناقب اإلمام الشافعي • معرفة السنن واآلثار القراءة خلف االمام • 
سنة  اإلمام  توفي  وفاته  الصحابة  فضائل   • االعتقاد   • والنشور  البعث 
458 للهجرة بمدينة نيسابور ونقل جثمانه إلى بيهق ودفن فيها. مصادر 
الطبعة  للماليين  العلم  دار   ، ، األعالم  الدمشقي  الزركلي  الدين  : خير 
الخامسة عشر ـ ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق 
إحسان عبّاس ، دار صادر، بيروت 1978مـ  شمس الدين محمد الذهبي، 
سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط وجماعة ، مؤسسة الرسالة، 
دائرة  )مجلس  الحفاظ  تذكرة  الذهبي،  ـ  1405هـ/1984م  بيروت 
المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن 1375هـ /1955م. ـ عبد الوهاب 
السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ،مطبعة عيسى البابي الحلبي1385هـ 
/1966م    – نور الدين عتر ، الموسوعة العربية – عبدالرحمن خلف 

، اإلمام البيهقي ، دار القلم ، دمشق الطبعة األولى 1994 م
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وفي تسجيل للقناة االذاعية األولى أمس الثالثاء قال 
في  تتمثل  تسجيلها  تم  التي  الحاالت  إن   برناوي 
بلدية  مستوى  على  واحدة  عائلة  من  أشخاص   09
من  أخرى  حاالت   06 و  المسيلة  بوالية  بوسعادة 
نفس العائلة بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين 
بوالية  حالتين  إلى  باإلضافة  سطيف  والية  ولمان 
مستغانم، كما أضاف المتحدث أن الجثث وجدت في 
حالة متقدمة من التعفن و تم نقلهم إلى مصالح حفظ 
النقيب  أكد  السياق،  للمستشفيات.و في ذات  الجثث 
برناوي أن حصيلة شهر جانفي إرتفعت بذلك إلى 
حالة   100 عن  يزيد  ما  إنقاذ  تم  ،حيث  حالة   20
فيها إحصاء  تم   التي   2022 مذكرا بحصيلة سنة 

103 حالة وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون .
عبر  المدنية،  الحماية  مصالح  حذرت  ذلك  إلى 
التواصل االجتماعي،  الرسمية في مواقع  صفحتها 
السكنية،  الشقق  داخل  الغاز  تسرب  مخاطر  من 
على  وحفاظا  الحرائق  انتشار  منع  على  حرصا 
الحرائق  حدوث  لمنع  وذلك  المواطنين،  أرواح 
أو  المواطنين  وفاة  إلى  يؤدى  الذي  والتسرب 
إتباع  يجب  التسرب  حدوث  ولتجنب  إصابتهم، 

التوصيالت  من  التأكد  منها  التعليمات  من  جملة 
الخاصة بأنابيب الغاز الطبيعي حتى ال يحدث تآكل 
إجراء  فيها وتسبب حدوث تسرب، وكذا ضرورة 
أعمال صيانة بشكل دوري لجميع توصيالت الغاز 

الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.
ضرورة التأكد من صالحية منافذ الهواء المتواجدة 
السكنية  الشقق  بداخل  الغاز  مصدر  من  بالقرب 
المتواجدة  التأكد من سالمة األجهزة  باإلضافة إلى 
بالشقق منًعا لحدوث أي حريق، ودعت ذات الهيئة 
عند الشعور بانتشار رائحة غاز إلى ضرورة عدم 
أو  بالتشغيل  الكهرباء  مفاتيح  مع  التعامل  محاولة 
الطرد  أو  الشفط  مراوح  بتشغيل  تقم  وال  اإليقاف 
أو إشعال أي ثقاب، بل يجب القيام بإغالق مصادر 
القريبة وتجنب إشعال السجائر أو تشغيل  اإلشعال 
مفاتيح الكهرباء، وأيضا العمل على بتهوية المكان 
نوافذ  قرب  من  التحوط  مع  واألبواب  النوافذ  بفتح 

مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.
هذا ونظمت مديرية الحماية المدنية ، مؤخرا، عدة 

حمالت تحسيسية للتعريف بمخاطر الغاز . 
حياة �سرتاح

استقبلت حديقة التجارب بالحامة )الجزائر العاصمة(، 
أزيد من مليوني زائر في سنة 2022، مما يعد رقما 
قياسيا, مع تسجيل ذروة قدرت ب24.774 زائر في 
31 ديسمبر من العام المنصرم، حسبما أكدته ادارة 
التجارب  حديقة  ادارة  أوضحت  المؤسسة.و  هذه 
األنباء  لوكالة  تقرير  وفق  لها  بيان  في  بالحامة 
رقم  تسجيل  سنة  كانت   2022 أن  أمس  الرسمية 
قياسي جديد من حيث الزيارات ب 2,096 مليون 
زائر مقابل 1,8 مليون في سنة 2017.كما أشارت 
ال  الورشات  الى  السنوية  حصيلتها  في  المؤسسة 
الدورات  و  األطفال  لفائدة  الترفيهية  والبرامج   72
التكوينية في مجاالت البيئة و تربية المائيات و تربية 
النحل, التي استقطبت كذلك عددا هاما من المهتمين 

خالل هذه السنة.
و أضاف البيان ذاته, أن هذه الحديقة قد استقطبت 
الى  شخصا   18.000 من  أزيد   2022 سنة  في 
مركز التربية البيئية و استقبال أكثر من 600 طالب 

مختص في مكتبتها.
سنة  في  بالحامة  التجارب  حديقة  انشاء  تم  قد  و 

1832 حيث تعتبر احدى حدائق التجارب و التنوع 
البيئي و النباتي األكثر أهمية في العالم, و هي تتربع 
الوطني  للمتحف  ومحاذية  هكتار   32 مساحة  على 

للفنون الجميلة و مقام الشهيد.
حياة �سرتاح

1606:29 الفجر: 

08:00 ال�سروق: 

12:55 الظهر: 

15:32 الع�سر: 

17: 54 المغرب: 

 19:17 الع�ساء: 

الأربعاء  11 جانفي 2023 
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بعد اأن �سجلت اأزيد من مليوين زائر يف 2022

لن ي�سرتط فيه حّد 

اأعلى للعمر مع عودة اأعدادهم

 اإىل ما كانت عليه قبل كورونا

ال�سعودية: حج هذا العام 
دون قيود اأو �سروط

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الحج هذا العام 
وسيتم  "كورونا"،  جائحة  قبل  العدد  بنفس  سيكون 
تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73 بالمائة 

والمعتمرين بنسبة 63 بالمائة.
وأكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، عودة الحج 
انطالق  أو شروط، وذلك خالل  قيود  العام دون  هذا 
مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج"، 
لها  السعودية في تقرير  وفق ما ذكرته وكالة األنباء 
أمس أول، وأضاف الربيعة أنه سيسمح ألي بعثة حج 
من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة 
الدول،  تلك  حجاج  يحتاجها  التي  المتطلبات  تحقق 
وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة 
للمملكة  قادم  أي  أن  إلى  مشيرا  الرحمن،  لضيوف 
بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة فيها، وكذلك أي 
زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.وشدَّد 
على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير 
جميع الخدمات والحلول الُمقدمة للحجاج والمعتمرين 
منظومة  في  والتشريعات  األنظمة  تطوير  خالل  من 
الجهات  تجمع  أن  إلى  النظر  الفتا  والعمرة،  الحج 
دول  في  والمعتمرين  الحجاج  شؤون  على  المشرفة 
الحج،  اتفاقيات  توقيع  في  والتبكير  اإلسالمي،  العالم 
أفضل  لتقديم  المستمرين  والعمل  الحرص  دليٌل على 
الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة 

مع الجهات المعنية من 70 جهة.
عرضا  والعمرة  الحج  ومعرض  مؤتمر  ويقدم 
استيعاب  في  ستسهم  التي  المختلفة  للمشروعات 
أعداد الحجاج والزوار المتزايدة سنويا، ضمن خطة 
الستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات المقبلة 
لتسهيل  الذكية  والحلول   ،2030 المملكة  رؤية  وفق 
وقعت  قد  الجزائر  التفويج.وكانت  عمليات  وتنظيم 
ووزارة  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  خالل  من 
أول  أمس  السعودية,  العربية  للمملكة  والعمرة  الحج 
شؤون  بترتيبات  الخاصة  االتفاقية  على  جدة,  بمدينة 
الحج للموسم 1444هـ /2023م, حسب ما أفاد به بيان 
للوزارة، ويأتي هذا التوقيع في إطار مشاركة وزير 
الشؤون الدينية واألوقاف, يوسف بلمهدي, على رأس 
وفد هام, في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج 
والعمرة لموسم 1444هـ/2023 م, المنعقد بمدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية إلى غاية الخميس المقبل.
ويتضمن الوفد المشارك في هذا الموعد كال من سفير 
بوغازي,  علي  السعودية,  العربية  بالمملكة  الجزائر 
أحمد  والعمرة,  للحج  الوطني  للديوان  العام  والمدير 
سليماني, ومدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون, 
العام  السعودية،  السلطات  حفصي.وسمحت  يوسف 
ألًفا من الخارج  الماضي، لمليون حاج، بينهم  850 
أكبر بكثير من  المناسك، وهو عدد  بالمشاركة في   ،
كوفيد-19  بجائحة  المرتبطة  القيود  مرحلة  موسمي 
حين شارك في المناسك 60 ألفا في 2021، وبضعة 

آالف فقط في 2020.
حياة �سرتاح

مت اإيداع اأفرادها مبوؤ�س�سة

 اإعادة الرتبية والتاأهيل

�سرطة املدية تطيح ب�سبكة 
اجرامية حترتف ال�سطو  

على املحالت التجارية
متكنت قوات ال�سرطة بالأمن احل�سري الثالث 

باملدية، من و�سع حد لن�ساط �سبكة اجرامية 

حترتف ال�سطو على املحالت التجارية و 

امل�ساكن.

وتعود وقائع الق�سية ح�سب م�سالح الأمن ذاتها 

اأم�س بعد تلقي قاعة العمليات لأمن ولية 

املدية ملكاملة هاتفية عرب الرقم الخ�سر 1548، 

مفادها تعر�س اأحد املحالت التجارية باأحد 

احياء مدينة املدية لل�سرقة من طرف جمهولني، 

و هروبهم اىل وجهة جمهولة م�ستغلني ظرف 

الليل و الظالم، ليتم فورها التدخل يف عني 

املكان من طرف قوات ال�سرطة العاملني بامليدان.

وبعد و�سع خطة حمكمة و غلق جميع منافذ 

احلي املتواجد به املحل التجاري، مت ر�سد 

امل�ستبه فيهم حاملني لأكيا�س ي�سلكون اأحد 

الطرق الثانوية للحي املنعزلة، وفور م�ساهدتهم 

لعنا�سر ال�سرطة لذوا بالفرار اىل وجهة 

جمهولة، غري اأن �سرعة التدخل و التطويق 

املحكم للمكان مكن قوات ال�سرطة من توقيف 

اأحد املتورطني  و بحوزته امل�سروقات، ليتم 

اقتياده اىل مقر الأمن احل�سري ملوا�سلة 

التحقيق معه، الذي ا�سفر على توقيف �سريكه 

الثاين يف اليوم املوايل و التعرف على هوية 

اثنني منهما املتواجدان يف حالة فرار، و 

ا�سرتجاع جميع امل�سروقات.

هذا وقد مت تقدمي املتورطني اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة املدية الذي اأمر 

باإيداعهما موؤ�س�سة اعادة الرتبية و التاأهيل 

باملدية عن ق�سية تكوين جمعية ا�سرار لغر�س 

العداد جلناية و جنح ال�سرقة املو�سوفة من 

داخل ور�سة  مع توافر ظروف الليل و التعدد 

الت�سلق و الليل.

حياة �سرتاح

 بومردا�س

 توقيف 7 اأ�سخا�ص تورطوا 
في ق�سايا اإجرامية

 

ك�سفت م�سالح الأمن الح�سري الأول لبومردا�س 

عن توقيف 7 اأ�سخا�س في ق�سايا متفرقة، 

منذ بداية �سنة 2023، م�سيرة اإلى اأن العمليات 

تدخل في اإطار م�ساعيها الحثيثة لب�سط الأمن 

وال�سكينة.

وقالت م�سالح اأمن ولية بومردا�س في بيان لها، 

باأن عنا�سر الأمن الح�سري الأول لبومردا�س 

تمكنت مع نهاية �سنة 2022 وبداية �سنة 

2023 من توقيف وتقديم 7 اأ�سخا�س م�ستبه 
فيهم ينحدرون من ولية بومردا�س والوليات 

المجاورة تورطوا في عدة ق�سايا اإجرامية.

 واأ�سافت ذات الم�سالح، باأنه قد تمت الإطاحة 

ب�سخ�س قام بالتحطيم العمدي لملك الغير 

متبوع بال�سرقة من داخل مركبات راح �سحيتها 

07 اأ�سخا�س، كما تم توقيف �سخ�س محل اأمر 
بالقب�س من طرف العدالة عن تهمة خيانة 

الأمانة، بالإ�سافة اإلى توقيف خم�سة اأ�سخا�س 

متورطون في عدة ق�سايا تم�س بالأمن العام 

وال�سكينة العامة .

وبعد ا�ستكمال كافة اإجراءات التحقيق مع 

الم�ستبه فيهم تم تقديمهم اأمام الجهات 

الق�سائية المخت�سة.

 

الم�سيلة:

ال�سرطة تطيح
 ب�سارق م�سخات المياه 

من داخل العمارات
 

اأوقف عنا�سر الأمن الح�سري العا�سر باأمن 

ولية الم�سيلة، �سخ�سا لتورطه في عدة 

ق�سايا تتعلق ب�سرقة م�سخات المياه من داخل 

العمارات ال�سكنية.

وح�سب ما اأفادت به خلية الإت�سال والعالقات 

العامة بذات الجهاز الأمني، فقد جاءت هذه 

العملية ال�سرطية اإثر تلقي ذات الم�سالح لعدة 

�سكاوى من طرف مواطنين مفادها تعر�سهم 

لفعل �سرقة م�سخات المياه الخا�سة بهم من 

داخل العمارات ال�سكنية وذلك بعدة اأحياء 

من قطاع الخت�سا�س، وعليه با�سرت عملية 

البحث والتحري في الق�سية، وبف�سل الح�س 

الأمني من طرف المواطنين من خالل التبليغ  

عبر الخطوط الخ�سراء )1548- 17( تم توقيف 

الم�ستبه فيه، وتقديمه اأمام الجهات الق�سائية 

المخت�سة اإقليميا  لي�سدر في حقه اأمر اإيداع 

بموؤ�س�سة اإعادة التربية بالم�سيلة. 

محمد. ق

كانوا بحوزة �سخ�سني يعمدان لطرحها 

للتداول على م�ستوى املحالت التجارية بالعلمة 

ا�سرتجاع 3000 طابع �سريبي مزور يف �سطيف

 م�سالح احلماية املدنية اأح�ست 

17 حالة وفاة  يف ليلة واحدة

ماآ�سي ب�سبب "القاتل ال�سامت"
ك�سف املكلف بالإعالم على م�ستوى املديرية العامة للحماية املدنية النقيب 

ن�سيم برناوي ت�سجيل 17 حالة وفاة جراء الختناق بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون 

يف ليلة اأم�س اأول عرب 3 وليات .

حديقة التجارب باحلامة.. رقم قيا�سي جديد

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن والية سطيف 
من وضع حد لنشاط شخصان يحترفان عمليات تزوير 

الطوابع الضريبية أو ما يعرف )بضريبة الدمغة(.
العملية جاءت حسب بيان لمصالح األمن ذاتها أمس 
عقب إستغالل معلومات تفيد بتواجد شخصان يقومان 
طرحها  على  ويعمدان  الضريبية  الطوابع  بتزوير 
للتداول على مستوى مختلف المحالت التجارية على 
محكمة  خطة  وضع  تم  وعليه  العلمة  مدينة  مستوى 

مكنت من تحديد هويتهما وتوقيفهما في حالة تلبس مع 
حجز 3000 طابع ضريبي مزور بقيمة مالية ناهزت 
الــ 100 مليون سنتيم. وحسب المصدر فإن الضبطية 
المشتبه فيهما عن  القضائية أعدت ملف جزائي ضد 
قضية التزوير في الطوابع الضريبية ذات سعر قانوني 
العمومية  بالخزينة  اإلضرار  مع  الوطني  التراب  في 

أحيال بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
حياة �سرتاح
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