
ا�ستمرار التقلبات الجوية وت�ساقط الثلوج بواليات 

الو�سط وتجند تام لمختلف الم�سالح 

منــــــــــــــاطق معزولـــــــــــــة 
وطرقـــــــــــــــات مغلقـــــــــــــة 
ومدار�س ت�سّرح تالميذهــــــــا..

في ظل التحفيزات الممنوحة 

 للمتعاملين ودخول وحدات

 اإنتاج جديدة حيز الخدمة

الجزائر ت�سعى لتغطيــة 
80 بالمائة من �ســـــوق 
الدواء بالإنتاج المحلي

مراد يدعو الوالة لتوظيف 

كافة االإمكانيات للنهو�ض 

بالتنمية المحلية ويوؤكد: 

 بوقرة وم�ساعديه عاينوا 

منتخب كوت ديفوار اأول اأم�ض

 منتخب المحلييـــــــن ي�سرع 
 في التح�سيـــــــــــر الجدي
 لربع نهائي "ال�ســــــــــــان"
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الجزائر الخام�سة عربيا في موؤ�سر الأمن الغذائي
�سّلمه ر�سالة خطية من قبل رئي�ض 

الجمهورية عبد المجيد تبون

الفريــــق اأول �سنقريحــة 
يحظــــــــى با�ستقبــــــــال 
مــــــن طرف رئيــــــــــ�س
 الجمهوريــة الفرن�سيـــــة

خالل لقاء تن�سيقي جمع بلمهدي بوزير الحج والعمرة ال�سعودي 

م�ساورات جزائرية �سعودية ل�سبط الأمور التنظيمية لمو�سم الحج
04

اأعلن عن بداية ت�سنيع �سيارات "فيات" بالجزائر في مار�ض القادم، الرئي�ض تبون:

 "نطمح لأن ت�سبح اإيطاليا محطة
 لتوزيع "الطاقة الجزائرية" في اأوروبا"

02ميلوني: الجزائر �سريك مهم وموثوق الإيطاليا

" �ستكون 
�سنة الإنجازات"
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 أوضح رئيس الجمهورية، أمس، في تصريح 
صحفي مشترك رفقة رئيسة مجلس وزراء 

إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن "شركة فيات بدأت 
في فتح ورشاتها وعن قريب جدا، في مارس، 

يبدأ تصنيع السيارات وكذا تسويق سيارات فيات 
بما فيها الكهربائية وغيرها".

وكان مجمع ستيالنتيس قد وقع في 13 أكتوبر 
الماضي مع وزارة الصناعة على اتفاقية- إطار، 

تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات 
و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة 

"فيات". ويتربع مصنع السيارات فيات الكائن 
في بلدية طفراوي بوالية وهران، على وعاء 

عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور ب80 
هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين 

وشركات المناولة، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ 
60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام األول، 

لتصل إلى 90 ألف مركبة سنويا فيما بعد.
وأضاف الرئيس تبون أنه ينتظر االنطالق 

أيضا، في تصنيع الدراجات النارية من عالمة 
"فيسبا" في قالمة قبل "المرور إلى مراحل 

أخرى" من الشراكة الثنائية، مؤكدا أن البلدين 
يسعيان "لتوسيع تعاونهما إلى أوسع ما يمكن"، 

ومذكرا برمزية إحياء الذكرى الـ 20 لتوقيع 
معاهدة الشراكة والصداقة وحسن الجوار بين 

البلدين. 
وعن االستثمارات االيطالية بالجزائر، ذكر 

رئيس الجمهورية بـ »التجربة الكبيرة« للجزائر 
مع الصناعة االيطالية، معتبرا أنه »تقريبا كل 
الجزائريين الذين استثمروا في هذه الصناعة 

مرتاحون الن ايطاليا، حسب تحليلنا قد اختارت 
طريقا سليما لتصبح قوة صناعية، في مجال 

الصناعات الصغيرة و المتوسطة وهي نموذج 
يقتدى به.

 م�شروع اأنبوب الغاز اجلديد

 بني اجلزائر واإيطاليا جد هام 

بالمقابل، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر 
تطمح ألن تصبح ايطاليا "محطة لتوزيع 

الطاقة )الجزائرية( في أوروبا، سواء الكهرباء 
او الغاز، ليس فقط الغاز الطبيعي بل حتى 

الهيدروجين و االمونياك وغيرها".
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية مشروع 

األنبوب الجديد لنقل الغاز بين الجزائر 
وإيطاليا، موضحا أن هذه المنشأة، التي ستسمح 

للجزائر أيضا بتصدير الكهرباء واالمونياك 
والهيدروجين "ستنفذ في مدة قصيرة".

وقال الرئيس تبون، "مدة التنفيذ اتركها للتقنيين، 
أعتقد أنها ستكون قصيرة، مشروع األنبوب في 
حد ذاته اتفقنا عليه وأمضينا بخصوصه اتفاقية 

اليوم على أساس بداية الدراسة ثم اإلنجاز، حيث 
سيكون أنبوب خاصا سينقل الغاز و الكهرباء 

والهيدروجين واالمونياك".
وأضاف رئيس الجمهورية في الشأن ذاته "إنه 

مشروع هام جدا سيجعل من إيطاليا موزعا لهذه 
المصادر الطاقوية عبر أوروبا" منوها بالتعاون 

االستراتيجي بين البلدين ال سيما في المجال 
الطاقوي حيث تعتبر الجزائر "ممونا أساسيا 
ونتمنى من االيطاليين آن ننتقل إلى مرحلة 
أخرى حيث ستصبح إيطاليا محطة لتوزيع 

الطاقة من كهرباء وغاز وامونياك وهيدروجين 
في أوروبا".

 اجلزائر �شريك ا�شرتاتيجي 

لإيطاليا يف جمال الطاقة

من جهة أحرى جدد رئيس الجمهورية، 
حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك 

استراتيجي إليطاليا في المجال الطاقوي 
والتزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا، 

منوها بمستوى ونوعية العالقات بين البلدين 
خصوصا خالل السنوات األخيرة. وبالمناسبة، 
قال رئيس الجمهورية، "أنوه بمستوى العالقات 

اإلستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا وكذا الجهود 
المبذولة  خالل السنوات األخيرة لتعزيز 

الشراكة و دعمها من خالل دفع المبادالت 
التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج 

مميزة".

 املبادلت التجارية بني البلدين

 تقفز اإىل 16 مليار دولر

وفي هذا الصدد كشف الرئيس تبون بأن 
حجم التبادالت التجارية بين الجزائر وإيطاليا 
ارتفع من 8 مليار دوالر سنة 2021 إلى 16 
مليار دوالر وهو ما يعتبر "مؤشرا للتقارب 
والمقاربات التي اعتمدناها لبلوغ ديناميكية 

متصاعدة في مجاالت التعاون المتعددة".
وأضاف رئيس الجمهورية أن مباحثاته مع 

ميلوني سمحت له بتجديد حرص الجزائر على 
تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي إليطاليا 

في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون 
موثوق على الصعيدين اإلقليمي والدولي وكذلك 

األمر في االستثمار الصناعي اإليطالي في 
الجزائر. 

 تقارب كبري يف الروؤى 

حول الق�شايا الإقليمية

إلى ذلك أشار الرئيس تبون إلى تطابق وجهات 
النظر بين البلدين حول ضرورة العمل سويا 

للمساهمة في إحالل األمن والسلم في المنطقة 
المتوسطية, وكذا التقارب الكبير في الرؤى 

حول القضايا اإلقليمية. وأوضح رئيس 
الجمهورية أنه تم التأكيد على "ضرورة 

التوصل إلى حل توافقي بالنسبة لألزمة الليبية، 
أساسه تنظيم االنتخابات ودعم مسار المصالحة 

الوطنية في اطار الحوار الشامل الذي تقوده 
األمم المتحدة".

وحول الوضع في مالي, ذكر اتبون أنه تم 
التشديد على "وجوب التطبيق الفعلي التفاق 

السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, 
وعبرنا عن االرادة المشتركة بالتنسيق في 

مسعى مرافقة االخوة في مالي وتمكينهم من 
الدعم السياسي والمالي من طرف المجتمع 
الدولي بما في ذلك عبر تعزيز دور البعثة 

األممية )المينيسما(".
كما تم التطرق إلى قضية الصحراء الغربية, 

حيث نوه الرئيس تبون "بالموقف االيجابي 
والمتوازن إليطاليا الداعي إليجاد حل عادل 

لهذه القضية, في إطار ما نصت عليه قرارات 
األمم المتحدة, وبما يمكن الشعب الصحراوي 

من حقوقه المشروعة".
وكان للقضية الفلسطينية نصيبها أيضا 

من اللقاء, حيث تم التأكيد على "الموقف 
الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني, ومساندته في الدفاع عن حقوقه 

المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة 
وعاصتها القدس الشريف".

أبرزت، أمس، رئيسة مجلس الوزراء االيطالي 
جورجيا ميلوني أهمية زيارة العمل والصداقة 
التي تؤديها إلى الجزائر والتي تأتي بمناسبة 

الذكرى الـ 20 لتوقيع البلدين على معاهدة 
الصداقة و حسن الجوار، مؤكدة تطلع بالدها 

الى زيادة الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا من 
الغاز وبالتالي من الجزائر إلى أوروبا".

وأوضحت ميلوني في هذا الصدد أن الجزائر 
وإيطاليا تدرسان لهذا الغرض انجاز أنبوب 

جديد يسمح أيضا بنقل الهيدروجين والكهرباء، 
معربة عن تطلع بالدها إلى تنويع شراكتها 

مع الجزائر ال سيما في مجاالت البنى التحتية 
الرقمية واالتصاالت والطب الحيوي والصناعة 

والطاقات المتجددة.
وأضافت انه في ظل األزمة الطاقوية التي 

تعيشها أوروبا يمكن للجزائر ان "تصبح رائدة 
على الصعيدين اإلفريقي والعالمي وإيطاليا هي 

باب دخول وتوريد هذه الطاقة نحو أوروبا".
وردا على سؤال حول قانون االستثمار 
الجزائري الجديد، أكدت رئيسة مجلس 

الوزراء اإليطالي أن هذا اإلطار القانوني 
من شأنه إعطاء دفع لالستثمارات األجنبية 

واإليطالية في الجزائر، مضيفة أن "العديد من 
الشركات اإليطالية لديها الرغبة اليوم في إقامة 

مشاريع بالجزائر، هذا البلد الهام والشريك 
االستراتيجي". كما تطرقت ميلوني إلى "خطة 

ماتيي" لتطوير التعاون بين إيطاليا وإفريقيا 
مؤكدة انه يتم التركيز، كمرحلة أولى، على 
منطقة المتوسط وأن "افريقيا الشمالية لديها 

األولوية والجزائر كذلك ألنها الشريك األساسي 
األكثر استقرارا وإستراتيجية".

وأضافت: "نحن نعتبر أن الجزائر شريك 
بالغ األهمية في إطار خطة ماتيي إلفريقيا، 
هذا المشروع الطموح الذي أطلقته الحكومة 

اإليطالية والذي يستند إلى نموذج من التعاون 
على قدم المساواة مع بلدان الضفة الجنوبية 

للمتوسط من اجل تحويل العديد من األزمات 
الحاصلة اليوم إلى فرص وإمكانات جديدة". 

اإ. �س

م. ذ

اأعلن عن بداية ت�شنيع �شيارات "فيات" باجلزائر يف مار�س القادم، الرئي�س تبون:

 "نطمح لأن ت�صبح �إيطاليا حمطة 
لتوزيع "�لطاقة �جلز�ئرية" يف �أوروبا"

اأعلن رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، عن بداية ت�شنيع �شيارات العالمة اليطالية 

”فيات” يف �شهر مار�س القادم، م�شريا يف �شياق اآخر اإىل اأن اجلزائر تطمح لأن ت�شبح اإيطاليا 
حمطة لتوزيع ”الطاقة اجلزائرية” يف اأوروبا، بعد اأن جدد حر�س اجلزائر على تعزيز مكانتها 

ك�شريك ا�شرتاتيجي لإيطاليا يف جمال الطاقة.

 رئي�س اجلمهورية ي�شتقبل

 رئي�شة جمل�س الوزراء الإيطايل

 �لتوقيع على 5 �تفاقيات 
بني �جلز�ئر و�إيطاليا

خبري اقت�شادي لـ"الرائد": "زيارة 

ميلوين تهدف اإىل متابعة تقدم امل�شاريع 

الثنائية بني اجلزائر وروما«

تباحث رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، 

مع رئي�شة جمل�س الوزراء الإيطايل جورجيا ميلوين، 

التي اأنهت زيارتها اإىل اجلزائر، بالتوقيع على خم�س 

اتفاقيات ومذكرات تعاون يف جمالت عديدة اأهمها 

ال�شناعة والطاقة، ليتم بعدها التوقيع على اإعالن 

م�شرتك مبنا�شبة الذكرى 20 لالإم�شاء على معاهدة 

ال�شداقة وح�شن اجلوار والتعاون.

اإميان.  �س

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، رفقة رئيسة 
مجلس الوزراء اإليطالي جورجيا ميلوني على مراسم التوقيع 

على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وإيطاليا، شملت 
مذكرة تعاون بين مجلس التجديد االقتصادي الجزائري وفيدرالية 
الصناعة اإليطالية ومذكرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي 

بين الجزائر وإيطاليا، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون 
التكولونوجي لخفض حرق الغاز وتقنيات أخرى لخفض االنبعاثات 
ومذكرة تفاهم في مجال األنشطة الفضائية لألغراض السلمية، في 
حين وقع الرئيس تبون رفقة رئيسة مجلس الوزراء اإليطالي على 
إعالن مشترك بمناسبة الذكرى 20 لإلمضاء على معاهدة الصداقة 

وحسن الجوار والتعاون.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بمقر رئاسة 

الجمهورية، رئيسة مجلس الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوني، أين 
أجرى معها محادثات ثنائية، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، 

فيما أنهت رئيسة الوزراء اإليطالية زيارة العمل والصداقة التي 
قادتها إلى على رأس وفد هام، حيث تهدف ميلوني من خالل 

زيارتها التي تعد الثالثة من نوعها لرئيس وزراء إيطالي في أقل 
من سنة، إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المجال االقتصادي 
خاصة ما تعلق منه بالصناعة والتجارة والطاقة، إلى جانب بحث 
أهم القضايا الدولية والعربية ذات االهتمام المشترك وعلى رأسها 

ملف األزمة الليبية ومسألة الهجرة غير الشرعية.
وتملك الجزائر وروما نفس وجه النظر والمواقف إزاء عديد 

القضايا، فضال عن عالقتهما االقتصادية والتاريخية القوية التي 
تترجمها جملة المشاريع والبرامج المشتركة، إضافة إلى سلسلة 

الزيارات المتبادلة من الطرفين لتعزيز هذه الروابط الثنائية، 
حيث سيسعى البلدان إلى استكمال تعاونهما في مجال الصناعة، 
الذي تعزز مؤخرا بإعالن انشاء مصنع لشركة "فيات" لتركيب 

السيارات، والذي اعتبرته الجزائر خطوة حاسمة في طريق 
تجسيد المشروع من طرف المصنع اإليطالي الذي ينتظره كافة 

الجزائريين، وغيرها من مجاالت التعاون.
وفي قراءته ألبعاد زيارة رئيسة مجلس الوزراء اإليطالية للجزائر، 

يرى المحلل والخبير االقتصادي محمد حمدوش في اتصال مع " 
الرائد"، أمس، أن تنصيب ميلوني على رأس الحكومة اإليطالية 

يستوجب عليها االطالع على مدى تقدم المشاريع وتطبيق االتفاقيات 
مع مختلف الدول الشريكة، والتي تعد الجزائر من أهم الشركاء، 
كما أشار إلى أن الزيارة تسمح لها أيضا بربط اتصال مباشر مع 

المسؤولين الجزائريين لتقييم مدى تقدم العالقات الثنائية بين الجزائر 
وروما، والنظر في كيفية اتخاذ القرار في حال تم تسجيل ما أسماه 

بـ"اإلشكاليات"، مشيدا بما وصفه بـ"المرونة" التي تتصف بها 
ميلوني في تفويض القرار، خاصة في ظل العالقات الخاصة التي 

تربط الجزائر وإيطاليا.
وفي تعليقه على دالالت الوفد الوزاري الهام الذي رافق ميلوني في 
زيارتها للجزائر، أوضح حمدوش أن الوزراء اإليطاليين سيحاولون 

من خالل تواجدهم بالجزائر ربط االتصال المباشر مع نظرائهم 
الجزائريين ومتابعة مدى تقدم المشاريع الثنائية في قطاعاتهم.
إلى ذلك، يعتبر الخبير االقتصادي ان أكثر الملفات التي تهم 

المواطن الجزائري من خالل هذه الزيارة، يبقى ملف التأشيرات، 
والذي توقع أن يتم منح تسهيالت لجزائريين للتنقل إلى روما، 

فضال عن ملف الطاقة الذي توقع ان يتم إطالق مشاريع مع إيطاليا 
في مجال الغاز السائل، قد تشمل مشاريع بناء السفن لنقل الغاز، 
كما توقع إمكانية "انشاء شركات مخاطرة بين الجزائر وإيطاليا 

هدفها نقل الغاز"، وهو الخيار الذي قال إنه يبقى مطروحا من قبل 
المتعاملين االقتصاديين.

وتوالت الزيارات الرسمية بين الجزائر وإيطاليا في الفترة األخيرة، 
فقبل الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى 

روما شهر ماي المنقضي، استقبلت الجزائر عديد المسؤولين 
اإليطاليين رفيعي المستوى سلسلة الزيارات رفيعة المستوى فقد زار 
الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال الجزائر في نوفمبر 2021، تلتها 
زيارات لكل من رئيس الحكومة وزراء الخارجية والطاقة الجزائر، 
إضافة إلى وزراء الخارجية والطاقة والتجارة والمؤسسات الناشئة، 

لتأتي خالل أيام زيارة رئيسة الوزراء اإليطاليا ميلوني التي تعد 
الثالثة من نوعها في غضون تسعة أشهر، بعد زيارات سابقة قام بها 

رئيس الحكومة السابق ماريو دراغي إلى الجزائر في 11 أفريل، 
وزيارة ثانية في  نهاية شهر جويلية، تم خاللها توقيع اتفاق في 

مجال الطاقة والغاز يجمع بين شركات أجنبية بقيمة أربعة مليارات 
دوالر، ويسمح بزيادة تدفقات الغاز الجزائري إلى إيطاليا.

و�شفته بالبلد الهام وال�شريك ال�شرتاتيجي، ميلوين:

�جلز�ئر موؤهلة لت�صبح ر�ئد� طاقويا �إفريقيا وعامليا



ولدى نزوله ضيفا على "فوروم األولى" كشف 
مراد أن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون أبدى ارتياحه لتفدم وتيرة األعمال التي 
أنجزت في إطار تنفيذ السياسات العمومية، 

السيما المرتبطة بالتنمية المحلية االجتماعية 
واالقتصادية، بما ينعكس على التكفل االمثل 

بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم أساس 
الجمهورية.

كما أكد أنه "ال بد أن يتواصل العمل في هذا 
اإلطار، خاصة وان والة الجمهورية جميعهم 

واعون بمدى أهمية هذا المسار لبعث االقتصاد 
الوطني من خالل رفع التجميد على المشاريع 

التي كانت معطلة للدفع بعجلة التنمية، ومن 
أجل أيضا مواصلة تجسيد المشروع الثري الذي 

يستهدف التكفل بمناطق الظل.«
ولتجسيد هذه المشاريع أشار مراد أنه "يجب 
االرتكاز على مؤسسات قوية تساهم في بناء 
الوطن وتشييده باالعتماد ايضا على قوانين 

جديدة تعطي صالحيات أوسع للمنتخبين 
المحليين.«

كما أوضح المتحدث ان "رئيس الجمهورية، 
وفي إطار التزاماته الـ 54 حريص على تحسين 

أوضاع المواطنين وجعلهم أطرفا فاعلة في 
الحركة التنموية، مع تجسيد جميع المشاريع 
على أرض الواقع، على المستوى الوطني 

وباألخص على المستوى المحلي.«
من جانب آخر، ثمن وزير الداخلية والجماعات 

المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة مع 
الوالة الذي جرى يوم الخميس الفارط والذي 

اعتبره " فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود 
لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية 
ومن أجل تقييم األعمال التي انبثقت أساسا عن 

الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الفارط.«
وفي سياق متصل أوضح مراد أن "الوالة عليهم 

العمل قصد تجسيد ميدانيا السياسات العمومية 
التي تم وضعها على المستوى المركزي، 

خاصة بعد أن أصبحت لديهم صالحيات أوسع". 
لذلك فقد أكد أن "كل والي على مستوى إقليمه 

مطالب بأن تكون لديه دراية بكل السلبيات 
واإليجابيات للمنطقة واإلنصات النشغاالت 

المواطنين.«

عر�ض وزير االت�سال، حممد بو�سليماين، 

اأم�ض، اأمام جلنة الثقافة واالت�سال 

وال�سياحة باملجل�ض ال�سعبي الوطني، 

م�سروعي القانونيني املتعلقني بال�سحافة 

املكتوبة وال�سحافة االإلكرتونية والن�ساط 

ال�سمعي الب�سري.

ع.ط

وخالل جلسة العرض الذي تمت بحضور 
وزيرة العالقات مع البرلمان، بسمة عزور، 
أوضح الوزير أن مراجعة اإلطار التشريعي 

والتنظيمي لقطاع االتصال وإعادة تنظيمه 
يندرج في رغبة الجزائر في تعزيز الخيار 

الديموقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة، 
والذي يقتضي التكيف مع التحديات التي تواجه 
قطاع اإلعالم في ظل التطورات المذهلة التي 

تشهدها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
وأبرز في نفس السياق، أن هذين المشروعين 
يهدفان إلى "االستجابة لحتمية مطابقة النشاط 
اإلعالمي مع المبادئ المنصوص عليها في 

الدستور الجديد ال سيما المادة 54"، باإلضافة 
إلى "وضع المعايير األساسية التي تحكم نشاط 

الصحافة المكتوبة واإللكترونية والسمعية 
البصرية لتكون أكثر توافقا مع تطورات المشهد 

اإلعالمي".
وبعد أن ذكر أن مشروع القانون المتعلق 
بالصحافة المكتوبة والصحافة اإللكترونية 

يأتي "تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، المنبثقة عن مجلس الوزراء 

المنعقد في 24 أبريل 2022"، أكد أن هذا 
المشروع يقترح "إخضاع إنشاء النشريات 

الدورية والصحف اإللكترونية لنظام التصريح، 
بدل االعتماد المعمول به حاليا".

ويكرس المشروع "مبدأ تعددية اآلراء والفكر 
ويهتم بمنع تمركز النشريات الدورية والصحف 

اإللكترونية بتحديد عدد النشريات والصحف 
اإللكترونية المسموح امتالكها أو مراقبتها من 

كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو 
معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة 

و/أو صحيفة إلكترونية واحدة، لإلعالم العام 

تصدر بنفس الدورية"، وكذا "التأكيد على عدم 
إمكانية المساهمة في الرأسمال االجتماعي ألكثر 
من نشريه دورية أو صحيفة إلكترونية لإلعالم 

العام تصدر بنفس الدورية".
كما يحدد ذات المشروع -يقول بوسليماني- مهام 

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة واإللكترونية، 
حيث "تضطلع أساسا بضمان التعددية اإلعالمية 

ومنع التأثير المالي والسياسي أو اإليديولوجي 
والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر 

كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل 
اإلعالمية". وأضاف أن المشروع يحمل 

أيضا مدير النشر وصاحب العمل الصحفي 
"المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين 

التي تنشر عبر الصحف المكتوبة اإللكترونية".
من جهة أخرى، كشف الوزير أن مشروع 
القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري 

يهدف "وضع إطار قانوني يحدد الجهات التي 
تنشط في مجال السمعي البصري ويصنفها 

وفق مختلف أنواعها ودعائمها ويضع القواعد 
الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها".

 وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، 
توفيق حكار، والمدير العام للشركة اإليطالية 

إيني، كالوديو ديسكالزي، أمس، بالجزائر 
العاصمة، مذكرتي نوايا استراتيجيتين من 

شأنهما تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية 
المتعلقة بإمدادات الطاقة واالنتقال الطاقوي 

وتحييد الكربون، حسبما جاء في بيان للمجمع 
العمومي.وتم التوقيع على هاتين االتفاقيتين 

تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا، السيدة 

جورجيا ميلوني، التي تقوم منذ أول أمس 
بزيارة عمل وصداقة بالجزائر على رأس وفد 

وزاري هام.
وأوضح البيان أن "مذكرة النوايا االستراتيجية 

األولى تهدف إلى تحديد أفضل الخيارات 
لزيادة صادرات الجزائر من الطاقة نحو 

أوروبا، بغرض ضمان األمن الطاقوي مع 
التركيز على دعم االنتقال الطاقوي المستدام".

وأشار البيان إلى أن هذه المذكرة "سوف 
تعتمد على تقييم المحاور األربعة التالية: رفع 

قدرة نقل الغاز الحالية، مد خط أنابيب غاز 
جديد لنقل الغاز الطبيعي وكذا الهيدروجين 
واألمونيا الزرقاء والخضراء بالتناوب، مد 

كابل كهربائي بحري ورفع قدرة تمييع الغاز 

الطبيعي الحالية".
وفيما يتعلق بمذكرة النوايا االستراتيجية 

الثانية، يفيد البيان أنها "ستحدد فرص الحد 
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
في الجزائر وأفضل التقنيات لتنفيذ هذا 

التخفيض".وأكد البيان أن هاتين االتفاقيتين 
الجديدتين "ستعززان الشراكة بين إيطاليا 

والجزائر وتؤكدان الدور الرئيسي 
لسوناطراك كواحد من موردي الطاقة 

الرئيسيين ألوروبا".
ق. اإ
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مراد يدعو الوالة لتوظيف كافة االإمكانيات للنهو�ض بالتنمية املحلية ويوؤكد: 

"2023 �ستكون �سنة الإجنازات"
اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، اإبراهيم مراد اأم�ض اأن 2023 

�ستكون �سنة االإجنازات لبعث عجلة التنمية املحلية عرب جميع ربوع الوطن، باالرتكاز على 

جهود الوالة اللذين يعتربن حلقة مهمة يف تطبيق ال�سيا�سات العمومية، داعيا اإياهم لتوظيف 

جميع االإمكانيات للنهو�ض بالتنمية على م�ستوى كل املجاالت بالتن�سيق مع خمتلف القطاعات 

وباالأخ�ض مع املجل�ض االأعلى لل�سباب واملر�سد الوطني للمجتمع املدين.

�ض.زمو�ض

ميلوين ت�سيد بالعالقات التي جتمع البلدين وتوؤكد

اجلزائر �شريك مهم وموثوق لإيطاليا
أشادت رئيسة مجلس الوزراء اإليطالي, جيورجيا ميلوني, بالعالقات الثنائية التي 

تجمع بين بلدها والجزائر, مؤكدة أن "الجزائر شريك مهم وموثوق" إليطاليا.
وأكدت رئيسة مجلس الوزراء اإليطالي, في تصريح صحفي مشترك مع رئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون أمس، أن اختيار الجزائر لتكون أول محطة لها 
في شمال إفريقيا "ليس من قبيل الصدفة", ذلك أن "الحكومة اإليطالية الجديدة 

أرادت أن تقوم بها لتظهر أهمية الجزائر بالنسبة إليطاليا كشريك اساسي و مهم 
استراتيجيا", تضيف ميلوني.

ق. و

 �سّلمه ر�سالة خطية من قبل رئي�ض

 اجلمهورية عبد املجيد تبون

 الفريق اأول �شنقريحة يحظي با�شتقبال 
من طرف رئي�س اجلمهورية الفرن�شية

حضي، أمس،  الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باستقبال 
من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث سلمه رسالة خطية من قبل عبد 
المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حسب ما 

أفاد به أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف المصدر "وقد حضر هذا االستقبال إلى جانب الوفد الجزائري سيباستيان لوكورنيه 

وزير الجيوش الفرنسية والفريق أول تيري بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، اللقاء 
كان فرصة للتطرق لعالقات التعاون العسكري الجزائري الفرنسي وسبل تعزيزها.  وكان في 

استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة لدى وصوله إلى 
مطار باريس بورجي بفرنسا كل من العميد إيريك بيلتيي، المكلف بالعالقات الدولية العسكرية 
لدى قيادة أركان الجيوش الفرنسية وكذا سفير الجزائر بفرنسا. يذكر أن رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد شرع أمس، في زيارة رسمية إلى فرنسا، 
وذلك بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول تيري بورخارد، حسب ما أفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح  المصدر ذاته أنه "بدعوة من الفريق أول تيري 
بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، يشرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس 

أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى فرنسا، ابتداء من يوم االثنين 23 جانفي 
2023". وتابع البيان أن "هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش 

الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات االهتمام 
المشترك".

اإ. �ض

اإثر حادث �سقوط مروحية ع�سكرية يف مهمة تدريبية 

 الرئي�س تبون يعزي عائالت
 ال�شهداء وكافة اأفراد اجلي�س

تقدم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، 
بتعازيه الخالصة ألسر الشهداء، العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب 
المتعاقد شبوع أسامة، إثر حادث سقوط مروحية عسكرية في مهمة تدريبية مبرمجة. وجاء 
في بيان لرئاسة الجمهورية »على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية خالل مهمة تدريبية 

مبرمجة، بمنطقة العطاف بوالية عين الدفلى يتقدم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بتعازيه الخالصة ألسر الشهداء، العقيد 
مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة، كما يعّزي كافة 

أفراد الجيش الوطني الشعبي، بهذا المصاب الجلل«.
ق. و

اإثر حادث حتطم مروحية ع�سكرية اأثناء مهمة تدريبية 

 الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة 
يعزي عائلة ال�شهداء 

قدم أمس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة تعازيه إلى عائلة 
شهداء حادث تحطم مروحية بضواحي العطاف في والية عين الدفلى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني »إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، مساء يوم 23 
جانفي 2022، مروحية من نوع MI-171 بضواحي العطاف بوالية عين الدفلى /ن ع1، 

حيث أسفر هذا الحادث األليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني 
موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة«. 

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق 

عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهداء وأقربائهم، سائال هللا العلّي القدير أن يلهمهم 
جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، كما أمر السيد الفريق أول، بفتح 

تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث«.
ق. و

 اأثنى على ن�ساطات موؤ�س�سة ذاكرة الوالية الرابعة التاريخية

 العيد ربيقة ي�شتقبل
 املجاهد العقيد يو�شف اخلطيب

استقبل أمس، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، بمقر الوزارة، رئيس مؤسسة 
ذاكرة الوالية الرابعة التاريخية، المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب.

وزير في مستهل لقائه بالمجاهد »سي حسان »، قدم العيد ربيقة تهانيه بمناسبة تجديد الثقة في 
شخص العقيد يوسف الخطيب، على رأس مؤسسة ذاكرة الوالية الرابعة التاريخية، متمنيا له 

موفور الصحة والعافية. 
كما أكد العيد ربيڨة، التزام وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بمرافقة كل المساعي والبرامج 

التي تعنى بالذاكرة الجماعية رموزا وأحداثا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي 
لتاريخنا الوطني أهمية وعناية خاصة، مشيدا في ذات السياق بنشاطات مؤسسة ذاكرة الوالية 

التاريخية التي تعمل على توثيق تاريخ الوالية الرابعة التي تحفظ أسماء لرموز وأمجاد صنعوا 
مالحم بهذه الوالية التاريخية من أمثال المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب، وشهداء رموز 

على غرار قائد الوالية الرابعة التاريخية الشهيد »سي محمد بوقارة« والشهيد »جياللي 
بونعامة« .

من جانبه ثمن المجاهد يوسف الخطيب، مجهودات الدولة في مجال الحفاظ على التاريخ 
الوطني، داعيا إلى مواصلة كل المبادرات للتعريف بتضحيات شعبنا في سبيل استرجاع  

الحرية وتلقينه لألجيال، حفاظا على أمانة الشهداء.
ع. ط

تتعلقان باإمدادات الطاقة واالنتقال الطاقوي وحتييد الكربون

 التوقيع على مذكرتي نوايا ا�شرتاتيجيتني
 بني " �شوناطراك" و"اإيني" اليطالية 

عر�ض م�سروعي قانوين ال�سحافة املكتوبة واالإلكرتونية وال�سمعي الب�سري على الربملان  

 نحو تو�شيع نطاق احلريات العامة والتكيف 
مع التحديات التي تواجه قطاع الإعالم



وأفاد بيان لوزارة الشؤون الدينية أن الطرفين عقدا 
لقاء تنسيقيا إلطارات وزارة الشؤون والوفد السعودي 
برئاسة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ووزير 

الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 
بخصوص موسم حج 1444/.2023

وفي هذا الصدد, أكد بلمهدي في ندوة صحفية مشتركة 
نشطها مع نظيره السعودي ترحيبه "بتعاون السلطات 

السعودية مع الجزائر لتسهيل اإلجراءات للحجاج 
الجزائريين" مشيدا بالعالقات "القوية" بين البلدين 

الشقيقين.
وأوضح أن هذه الزيارة, األولى من نوعها التي يقوم 

بها وزير الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية 
إلى الجزائر مرفوقا بوفد هام, من شأنها االسهام في 
"تطوير الخدمات للحجاج والمعتمرين" ال سيما في 

ظل وجود" تسهيالت كثيرة" سيتم تجسيدها بعد زيارة 
الوفد التحضيري إلى السعودية. وأكد أن الوزارة تسعى 

من خالل ديوان الحج والعمرة "للعمل الممنهج الزالة 
العقبات ورفع التحديات لتقديم أفضل الخدمات وأفضل 

تكفل بالحاج الجزائري".
وعقب اللقاء أبرز وزير الحج والعمرة السعودي 

توفيق بن فوزان في ندوة صحفية جهود بالده من أجل 
تطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل أداء المناسك. 

وكشف الوزير السعودي بأن بالده تستعد الستقبال 
أكثر من 2 مليون حاج هذا العام من ضمنهم 41300 

حاج من الجزائر. 
وفي هذا السياق تم إطالق منصة نسك لتسهيل 

إجراءات السفر لمكة والمدينة واختيار خدمات السكن 
والتنقل وحجز الطيران وأشار إلى عودة أعداد الحجاج 

مثلما كان قبل جائحة كورونا دون تحديد سقف للعمر 
مع إلغاء شرط وجود محرم للمرأة سواء للحج أو 

العمرة كما ذكر وزير الحج والعمرة السعودي توفيق 

بن فوزان أن بالده عملت على توسعة كبيرة لمسجد 
قباء وتطوير المناطق التاريخية واألثرية توسعة 

المطارات في جدة والمدينة المنورة. 
وبخصوص اإلجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة فقد تم 
تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوم إلى 90 يوم في حين 
تصدر التأشيرة في أقل من 24 ساعة الكترونيا معلنا 
عن السماح بأداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع 

التأشيرات، مشيرا إلى عودة أعداد الحجاج لهذا الموسم 
لما كانت عليه قبل الجائحة.

�ش.زمو�ش
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يف اإطار تعزيز عالقات التعاون وال�شراكة 

االقت�شادية بني اجلزائر واإيطاليا

نادي املقاولني وال�صناعيني 
"متيجة" ي�صارك يف منتدى 
االأعمال واال�صتثمار بنابويل

يشارك 27 متعامال اقتصاديا ممثلين لنادي المقاولين والصناعيين 
للمتيجة بالبليدة غدا، في أشغال منتدى األعمال واالستثمار 
الذي سيعقد بمدينة نابولي بإيطاليا في إطار تعزيز عالقات 

التعاون والشراكة االقتصادية بين الجزائر وإيطاليا خارج قطاع 
المحروقات.

أوضح رئيس النادي فتحي عمور في تصريح لوكالة األنباء 
الجزائرية أن منتدى األعمال و اإلستثمار الذي ستنظمه سفارة 
الجزائر بإيطاليا بالتعاون مع االتحاد الصناعي لمدينة نابولي و 
بالشراكة مع نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة في 25 جانفي 
الجاري بمدينة نابولي سيعرف حضور نحو مائة مشارك ممثلين 

للجانبين الجزائري و اإليطالي من بينهم 27 متعامال اقتصاديا من 
المنخرطين بنادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة.

وأضاف عمور أن هذا المنتدى االقتصادي يهدف إلى تجسيد 
تعاون و شراكة اقتصادية ثنائية خاصة في مجاالت صناعة مواد 

البناء و قطع غيار السيارات والصناعات الغذائية والصناعة 
النسيجية والسياحة واالتصاالت والرقمنة.

كما يسعى الطرف الجزائري إلى االستفادة من الخبرة اإليطالية 
في مجال تسيير المؤسسات الصغيرة و الناشئة التي يولي لها 
القائمون على النادي أهمية بالغة خاصة و أن نحو 85 بالمائة 

من المؤسسات المكونة للنسيج الصناعي الوطني هي مؤسسات 
صغيرة أو متوسطة ، استنادا لذات المسؤول.

ومن المرتقب أن يتبع هذا المنتدى االقتصادي بتنصيب لجنة 
متابعة النتائج التي تتوج هذا اللقاء من خالل االتفاق على تنظيم 

لقاءات شهرية أو سنوية لمتابعة إجراءات تجسيد الشراكات المتفق 
عليها، وفقا لما ذكره رئيس نادي المقاولين والصناعيين متيجة 

الذي يحصي 1640 مؤسسة ناشطة تحت لوائه عبر الوطن.
ق. اإ

و�شع قاعدة بيانات اإلكرتونية لـ »ال�شري 

الذاتية« اخلا�شة بطالبي العمل

50 م�صاركا يف �صالون »الت�صغيل 
والتكوين« ب�صعار »الرقمنة«

ينتظر أن يشارك حوالي 50 مشاركا وعارضا يمثلون المؤسسات 
االقتصادية ومدارس التكوين في الطبعة الـ16 للصالون الوطني 

للتشغيل والتكوين التي ستنظم من 26 إلى 28 جانفي بقصر الثقافة 
»مفدي زكريا«، تحت شعار: »الرقمنة أداة في خدمة الديناميكية 

االقتصادية«، حيث سيتم وألول مرة خالل هذا الصالون وضع 
قاعدة بيانات إلكترونية لفائدة المشاركين تضم جميع السير الذاتية 

الخاصة بطالبي العمل بمن فيهم ذوي الهمم.
أوضح محافظ الصالون، علي بلخيري، خالل نزوله ضيفا على 

منتدى جريدة المجاهد، أن الصالون »ملتقى التوظيف والتكوين«، 
يعد »من أبرز المواعيد األساسية للتوظيف والتكوين والتبادل 

المهني، بحيث يستقطب المؤسسات االقتصادية، المدارس 
المتخصصة في التكوين والباحثين عن العمل أو الراغبين في 
إنشاء مؤسسات ناشئة على حد سواء«، مشيرا إلى »مشاركة 
حوالي 50 مشاركا وعارضا يمثلون المؤسسات االقتصادية 
ومدارس التكوين، وتوقعات بارتفاع عدد الزوار خالل هذه 

الطبعة، والذي تجاوز 20 ألف زائر خالل الطبعات السابقة«.
ولفت في ذات السياق، إلى أنه »وبالنظر إلى أهمية الموارد 

البشرية ودور التوظيف والتكوين في تعزيز االقتصاد الوطني، 
وتطوير القدرة التنافسية واالنتاجية للمؤسسات الجزائرية، تم 

تنظيم هذه الطبعة التي جمعت بين »ملتقى التوظيف« و«ملتقى 
التكوين« تحت شعار »الرقمنة أداة في خدمة الديناميكية 

االقتصادية«، والذي يعكس --كما قال-- أهمية تعميم االقتصاد 
الرقمي وإدخال أدوات الذكاء االصطناعي على مستوى 

المؤسسات وهيئات التكوين، بحيث يساهم في تسريع وتيرة النمو 
واإلنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات«.

كما يهدف الصالون -يضيف بلخيري-- ألن يكون »مفترق طرق 
للقاء الشركات واإلدارات التي تبحث عن الكفاءات والموظفين 

الجدد والمعاهد ومؤسسات التكوين، وكذا الهيئات التي تنشط تحت 
وصاية وزارتي العمل والتكوين المهني من جهة، والجامعيين 

واإلطارات التي تبحث عن وظيفة أو تكوين أو معلومات إلنشاء 
مؤسسات خاصة من جهة أخرى«، مضيفا أنه سيشكل أيضا 
»فرصة إلبرام اتفاقيات شراكة وإيجاد إطارات المستقبل«.

وبالمناسبة، نوه محافظ الصالون بـ«مكانة المؤسسات الناشئة 
في تنشيط االقتصاد الوطني الذي يحتاج --حسبه-- إلى مشاريع 
مبتكرة لمواجهة االضطرابات التي يعرفها االقتصاد العالمي«، 

مشيرا إلى أنه وبعد عامين من تأثيرات وتداعيات أزمة 
كوفيد-19، »دخل االقتصاد الوطني في دورة انتعاش أعطت 

ديناميكية جديدة لسوق التشغيل، مما يرجح رفع التجميد عن عديد 
المشاريع وارتفاع الطلب على اليد العاملة المؤهلة«.

وسيتم وألول مرة منذ انطالق هذا الصالون سنة 2007، حسب 
EmploiPartner.« ما كشف عنه رئيس موقع التشغيل

com«، سيد أحمد زروقي، »وضع قاعدة بيانات إلكترونية 
لفائدة المشاركين تضم جميع السير الذاتية الخاصة بطالبي العمل 
بمن فيهم ذوي الهمم الذين يتمتع العديد منهم بالمؤهالت والكفاءة 
الالزمة التي يمكن أن تقدم إضافة نوعية للمؤسسات االقتصادية 

التي تعطي األولوية للنوعية على حساب الكمية في عملية 
التوظيف«.

ق. و

خالل لقاء تن�شيقي جمع بلمهدي بوزير احلج والعمرة ال�شعودي 

 م�صاورات جزائرية �صعودية 
ل�صبط االأمور التنظيمية ملو�صم احلج

ناق�س اأم�س، وزير ال�شوؤون الدينية واالأوقاف الدكتور يو�شف بلمهدي، االإجراءات 

التنظيمية التي �شتطبع تنظيم مو�شم حج 2023/1444 خالل لقاء تن�شيقي جمعه 

بوزير احلج والعمرة ال�شعودي توفيق بن فوزان الربيعة.

خالل افتتاحه املوؤمتر الدويل التا�شع لل�شيدلة، �شايحي:

"الرقمنة تخدم عمل ال�صيديل والنظام ال�صحي"

يف ظل التحفيزات املمنوحة للمتعاملني ودخول وحدات اإنتاج جديدة حيز اخلدمة

اجلزائر ت�صعى لتغطية 80 باملائة من �صوق الدواء باالإنتاج املحلي 

أكد أمس وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات 
عبد الحق سايحي أهمية الرقمنة في خدمة النظام 

الصحي ومجال الصيدلة في الجزائر مضيفا أن رهانات 
عديدة باتت تفرضها التكنولوجيا على الصيادلة خاصة 

في ظل تنامي ظاهرة التطبيب المنزلي والتي باتت خطر 
على الصحة العمومية.

وقال وزير الصحة عبد الحق سايحي، خالل افتتاح 
المؤتمر الدولي التاسع للصيدلة أن التقدم الطبي 

التكنولوجي الحديث يفرض على الصيدلي مسؤوليات 
أخرى في المجال، مضيفا أنه يجب علينا أن نضع 

مسؤولية الصيدلي في األساس سواء في القطاع العام 
أو الخاص، مؤكدا أن المسؤولية واحدة وهي خدمة 

المريض وهي تتطلب أخالقيات تمس كل فاعلي 
قطاع الصحة. وأشار وزير الصحة في ذات السياق، 
إلى أن التكنولوجيا الحديثة فرضت مسؤوليات جديدة 

على الصيدلي الذي بات أكثر من أي وقت مضي 
مطالب بتحسيس المواطن بخطورة االستهالك المفرط 
والعشوائي لألدوية معتبرا ان ظاهرة التطبيب الذاتي 

باتت أمر غير مقبول، معطيا تعليمات واضحة في هذا 
الصدد بوجوب منع صرف أي دواء دون وصفة طبية 
خاصة وأن الصيدلي له مسؤولية وفي حاالت صعبة 
يتحمل المسؤولية الكاملة في ضل غياب الفاعلين في 

األسرة الطبية داعيا إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار 
هذا اإلفراط الذي يضر بصحة المواطن. وأكد وزير 

الصحة على ضرورة الدخول في عالم جديد وهو عالم 
الرقمنة، الذي سّهل الولوج في عالم عصري مشيرا إلى 

أن الرقمنة تخدم عمل الصيدلي والنظام الصحي.
لإلشارة فأن اللقاءات الدولية التاسعة للصيدلة بالجزائر 

والتي أشرف على افتتاحها الوزير ستكون "فرصة 
لتجسيد التوأمة بين عمادات صيادلة الجزائر وكوت 

ديفوار وكذا لعقد دورة للعمادة المشتركة لصيادلة 
إفريقيا بمشاركة 12 دولة.» كما سيكون هذا الحدث، 

الذي ينظم تحت شعار "مسؤوليات وتحوالت الممارسة 
الصيدالنية"، فرصة ألصحاب المهنة من أجل تأكيد 

الدور الذي يضطلع المجلس دوما لتأديته اال وهو 
دور المستشار الطبيعي للسلطات العمومية بغية السير 

الحسن لإلصالحات الضرورية التي تحتاجها منظومتنا 
الصحية.»

 ومن حيث المشاركة، تشهد هذه الطبعة الجديدة للقاءات 
الدولية للصيدلة مشاركة السلطات الصحية والمنظمات 
المهنية والنقابية وعمادات من افريقيا وأوروبا وأمريكا 
الشمالية الى جانب خبراء جزائريين وأجانب ومهنيين 

من قطاع الصحة والصناعة الصيدالنية، وذلك بحضور 
ما ال يقل عن 1500 صيدلي عن جميع فئات الممارسة.

�ش.زمو�ش

تسعى الجزائر إلى تغطية السوق الوطنية لألدوية من 
اإلنتاج المحلي بما يقارب الـ  80بالمائة بحلول 2024, 

مع إعطاء األولوية لألدوية ضد األمراض المزمنة، 
حسبما أكده أمس، وزير الصناعة الصيدالنية, علي 

عون. وأوضح عون, خالل ندوة صحفية عقدها بفندق 
االوراسي )الجزائر العاصمة(, على هامش اللقاءات 
الدولية التاسعة للصيدلية, المنظم من طرف المجلس 

الوطني لعمادة الصيادلة, أن االنتاج الوطني من األدوية 
يغطي حاليا أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق 
الوطنية، وهو رقم مرشح لالرتفاع في ظل التحفيزات 

الممنوحة للمتعاملين االقتصاديين ودخول وحدات إنتاج 
جديدة حيز الخدمة.

وأضاف  المسؤول األول عن القطاع, أن "األمل 
كبير في 2023, لتغطية جزء من األدوية المتعلقة 
بمرضى السكري واألورام من اإلنتاج المحلي", 

موضحا بأن تطوير صناعة األدوية محليا, خصوصا 
تلك المتعلقة باألمراض المزمنة أضحى أمرا ><أكثر 
من ضروري<< لوضعها تحت تصرف المؤسسات 
االستشفائية والمرضى. وعن إمكانية التصدير نحو 

الخارج, وخصوصا للدول اإلفريقية, أكد عون أن ولوج 

أسواق جديدة سيتم بصورة تدريجية ليمتد على المدى 
الطويل. من جهتها, أعلنت الرئيسة المديرة العامة 

لمجمع "صيدال", فطوم أقاسم, عن تحقيق رقم أعمال 
يقارب 15 مليار دج في 2022, أي بزيادة قدرها 53 

بالمائة مقارنة بـ 2021.
واعتبرت المسؤولة األولى عن المجمع,  هذا االنجاز ب 

"القفزة النوعية", خالل عرض قدمته بعنوان "الخبرة 
الجزائرية: صيدال", مشيرة إلى ضرورة الترويج 

للمنتوج الجزائري.
واأج

45 وكالة �صياحية معنية بتنظيم مو�صم احلج لهذا العام
أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن قائمة نهائية تضم 45 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة 

للمشاركة في تنظيم شعيرة الحج لموسم 1444ه/2023م.
وأوضح الديوان في بيان له أن قائمة نهائية تضم 45 وكالة سياحة وأسفار معنية بتنظيم موسم الحج 

المقبل، من بينها المؤسسة الوطنية للسياحة واألسفار الجزائر، ومؤسسة الديوان الوطني للسياحة, 
المعنيتان بتنظيم الرحالت على المستوى الوطني, فيما توزع رحالت باقي الوكاالت عبر مطارات 

اإلقالع بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وعنابة".
ع. ط



توخي  إلى  المركبات  سائقي  الوطني  الدرك  مصالح  دعت  الصدد،  هذا  وفي 
الحيطة والحذر أثناء القيادة السيما في ظل تشكل الصقيع الذي يصعب السيطرة 
والتحكم في المركبة ما قد ينجر عنه حوادث خطيرة الى جانب انتشار الضباب 

خاصة عبر الطرقات الواقعة بالمرتفعات والمناطق الجبلية.

رفع درجة التاأهب بالبليدة

الطرقات  شبكة  فتح  العمومية  األشغال  مديرية  تواصل مصالح  البليدة  وبوالية 
بين  الرابط   37 الوطني رقم  الطريق  فتح  تم  الشريعة حيث  بمرتفعات  الواقعة 
الذي شهد خالل عطلة نهاية األسبوع ازدحام مروري  البليدة والشريعة  مدينة 
خانق بسبب التوافد الكبير للزوار على هذه المنطقة السياحية فيما تمكنت أيضا 
من فتح الطريق الوالئي رقم 49 الرابط ما بين هذه األخيرة وتاباينات ببوينان 
للحفاظ على  الرامية  التدابير واإلجراءات  الوقوف على كافة  )شرق.( وبهدف 
تنقل والي  الشريعة،  المتوجهين نحو مرتفعات  المواطنين خاصة  أمن وسالمة 
حيث  للثلوج  كثيف  تساقط  تشهد  التي  الشريعة  أعالي  إلى  معبد  أحمد  الوالية 
أكد على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المصالح السيما األمنية والحماية 
المدنية ومديرية األشغال العمومية ومحافظة الغابات ومؤسسة سونلغاز. وشدد 
أيضا على ضرورة توفير مخزون احتياطي األمالح المستعملة في إذابة الثلوج 
الطريق  فتح  لضمان  الثلوج  كاسحات  عمل  ومواصلة  الطرقات  مستوى  على 
توفير  على  الحرص  الى  باإلضافة  السيارات  لتوقف  المخصصة  والمساحات 
التدفئة المدرسية وتقديم وجبات ساخنة لتالميذ المؤسسة التربوية ببلدية الشريعة، 
وفقا لمصالح الوالية. وفي ظل استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد 
عبر  التأهب  درجة  من  المدنية  الحماية  رفعت مصالح  متر،   600 علوها عن 
جميع الوحدات العملياتية وتسخير جميع وسائل وعتاد التدخل الخاص يمثل هذه 
التقلبات الجوية مع وضع كامل التعداد البشري في جاهزية تامة لضمان التدخل 

السريع.

املدية: فتح االقامات واملراقد  اأمام م�ستعملي الطرقات

كما تسبب التساقط المستمر للثلوج بوالية المدية في تسجيل صعوبة السير على 
نتيجة  أيضا  األخرى  الطرقات  محاور  من  والعديد  الرئيسية  الطرقات  مستوى 
تلقيها  إلى  أشارت  التي  المدنية  الحماية  من مصالح  علم  الجليد، حسبما  تشكل 
العديد من البالغات حول صعوبة السير خاصة على مستوى الطريق السريع 
وبن  األخيرة  هذه  وبين  والوزرة  المدية  بين  الرابط  شطره  في  شمال-جنوب 
السير  في  صعوبة  سجلت  التي  الطرقات  مقاطع  بين  ومن  والبرواقية.  شكاو 
بالوالية، الطريق الوطني رقم 64 الرابط بين أوالد إبراهيم والعمارية والطريق 
الوالئي رقم 138 الرابط بين بلدية تيزي مهدي وسي محجوب. وبهدف تسهيل 
حركة المرور تواصل مصالح الحماية المدنية تدخالتها التي شرعت فيها السبت 
الثلوج  بسبب  العالقة  السيارات  وتحرير  المغلقة  الطرقات  فتح  الماضي إلعادة 
باإلضافة الى تنصيب نقاط اسعافات على مستوى الطريق السريع شمال-جنوب 
الذي أشار إلى عدم  وعدد من محاور الطرقات، وفقا لما ذكره نفس المصدر 
تسجيل أية حوادث مرورية خطيرة الى غاية اآلن عبر شبكة طرقات الوالية. 

التقلبات  فترة  خالل  النائية  بالمناطق  بالقاطنين  للتكفل  التدابير  كافة  اتخاذ  وتم 
الجوية التي مست العديد من واليات الوطن تطبيقا لتعليمات والي الوالية جهيد 
العمومية  األشغال  مديرية  وتجهيزات  عتاد  كافة  بتجنيد  أيضا  أمر  الذي  موس 
إلزالة الثلوج والجليد لتفادي غلق الطرقات وتسهيل حركة المرور باإلضافة الى 
ضمان توفير المخزون الكافي من قارورات غاز البوتان لفائدة المناطق النائية 
والجبلية حسبما علم من مصالح الوالية. كما تقرر أيضا فتح االقامات والمراقد 
أمام مستعملي الطرقات إلى جانب مباشرة فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة 
والخضر  الغذائية  المواد  مختلف  توفر  مدى  على  للوقوف  ميدانية  لخرجات 

والخبز خالل هذه الفترة، استنادا لنفس المصدر.

موؤ�س�سات تربوية تغلق اأبوابها بعني الدفلى

التالميذ  أمام  أبوابها  لغلق  تربوية  مؤسسة   30 اضطرت  الدفلى  عين  وبوالية 
بسبب سوء األحوال الجوية والمتمثلة في 20 مدرسة ابتدائية وتسع متوسطات 
وثانوية واحدة موزعة على مستوى كل من بلديات مليانة وعين التركي )شمال( 
والبطحية والحسنية )جنوب(، وفقا لما أفاد به مدير التربية بوزيان مراد. وأرجع 
ذات المتحدث أسباب غلق هذه المؤسسات إلى صعوبة تنقل ووصول حافالت 
النقل المدرسي نحو بعض القرى والمناطق بسبب تراكم الثلوج على الطرقات 
تراب  عبر  الموزعة  التربوية  المؤسسات  جميع  أن  الوالية  مواطني  مطمئنا 

الوالية تتوفر على أجهزة التدفئة.

طرقات مغلقة بتيزي وزو وبجاية 

محاور  من  العديد  غلق  في  المتساقطة  الثلوج  تتسبب  وزو،  تيزي  وبوالية 
مصالح  مختلف  تدخل  تطلب  مما  الجبلية  بالمناطق  الواقعة  خاصة  الطرقات 
الوالية كالحماية المدنية واألمن الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي، حسبما 
علم من خلية األزمة التي تم تنصيبها على مستوى الوالية. كما غطت الثلوج 
المتساقطة تقريبا كامل تراب والية بجاية التي استبشر سكانها بها خيرا بالرغم 
المركبات على  تنقل  بالكامل وصعوبة  الطرقات  في غلق عدد من  تسببها  من 
شالطة  عبر  وزو  وتيزي  بجاية  بين  الرابط   26 رقم  الوطني  الطريق  غرار 
العديد  جانب  الى  متتالية  أيام  ثالثة  لمدة  مغلقا  بقي  والذي  أقبو  بأعالي  الواقعة 
من الطرقات البلدية والوالئية، حسب مدير األشغال العمومية. ومن بين محاور 
الطرقات التي غطتها الثلوج الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف 
الى  الشاحنات  من  العديد  اضطرت  حيث  ومرواحة  خراطة  بين  ما  وبالتحديد 

التوقف عند هذا الحد بسبب صعوبة السير.

البويرة: مناطق جبلية  ُتعزل ب�سبب تراكم الثلوج 

من  العديد  عزل  في  البويرة  بوالية  األخيرة  الجوية  االضطرابات  تسببت  كما 
ولفان  واث  حماد  كآث  جرجرة  جبال  سلسلة  على  الواقعة  الجبلية  المناطق 
وإيمسدورار وصهاريج وأقويالل وكذا غلق الطرق الوطنية المؤدية إلى المحطة 
المناخية لتيكجدة مرورا بحيزر وتيزي نكويالل فيما تتواصل الجهود إلعادة فتح 

الطرقات وتقديم اإلسعافات للمواطنين العالقين.

شهدت أسعار الخضر والفواكه خالل 48 ساعة األخيرة 
الجوية وحديث عن  التقلبات  بسبب  االرتفاع  نوعا من 
خلفية  على  الجملة  أسواق  في  التموين  نقص  تسجيل 
غلق  في  تسببت  التي  المتهاطلة  واألمطار  الثلوج 

الطرقات.
وحسب ما رصدناه عبر عدد من األسواق بالعاصمة فقد 
ارتفعت عدد من أنواع الخضر والفواكه بمعدل 20 إلى 
50 دج خالل الـ 48 ساعة الماضية تزامنا واستمرار 
التقلبات الجوية وتساقط الثلوج عبر الواليات الوسطي 

أسواق  في  البطاطا  أسعار  بلغت  وقد  للبالد  والشرقية 
باش جراح وبئر خادم معدل 80 دج للكيلوغرام بعدما 
بينما  دينار جزائري  الـ50  تتعدى منذ يومين  كانت ال 
في  دج  و90   70 بين  والجزر  اللفت  أسعار  تراوحت 
حين بلغت أسعار الفلفل بنوعية سقف 160 دج باعتبار 
ووصلت  موسمي،  غير  الخضر  من  النوع  هذا  ان 
أسعار  فاقت  بينما  دج   160 معدل  إلى  الكوسة  أسعار 
هي  عرفت  الفواكه  وبشأن  دج  الـ150  معدل  الخس 
اغلب  األسعار خاصة وان  كبيرا في  ارتفاعا  األخرى 

أنواع الفواكه تعتبر أسعارها مرتفعة حتي قبل التقلبات 
البرتقال معدل 270 دج فيما  الجوية وقد بلغت أسعار 
بقيت أسعار الموز مرتفعة في سقف 550 دج ووصلت 
أسعار التفاح المحلي حدود الـ 700 دج بالنسبة للنوعية 
الجيدة.  وحسب مار رصدناه لدى التجار فأن التقلبات 
الجوية المتواصلة على مدار األيام الماضية   هي التي 
بمختلف  والفواكه  الخضر  أسعار  ارتفاع  في  تسببت 
انواعها مؤكدين وجود نقص في التموين على مستوي 
أسواق الجملة بسبب حديث عن عجز الفالحين عن جني 

محاصيلهم بسبب األمطار والثلوج وهو األمر الذي قد 
يكون تسبب في اختالل التموين عبر األسواق الوطنية. 
ويتوقع ان تعود األسعار لمعدالتها المعتادة بمجرد عودة 
الفالحين  وان  خاصة  الجوية  الوضعية  في  االستقرار 
وكذا ممثلي التجار تحدثوا في وقت سابق عن تسجيل 
انتاج  بسب  الشتاء  فصل  طيلة  األسعار  في  استقرار 
الغالء  فترات  لتبقي  الفالحية  المواد  مختلف  من  وفير 

هذه مؤقتة.
س.زموش
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ا�ستمرار التقلبات اجلوية وت�ساقط الثلوج

 بواليات الو�سط وجتند تام ملختلف امل�سالح 

مناطق معزولة، طرقات مغلقة 
ومدار�س ت�سّرح تالميذها..

ت�سببت الثلوج املت�ساقطة عرب واليات الو�سط يف عزل عدد من املناطق خا�سة اجلبلية منها وغلق عدد من الطرقات التي تتوا�سل فيها اجلهود 

لفتحها لت�سهيل تنقالت املواطنني مع اتخاذ كافة التدابري التي من �ساأنها �سمان �سالمتهم، بينما ا�سطرت مدار�س ابتدائية لغلق اأبوابها ب�سبب 

تراكم الثلوج وتقرر فتح االقامات واملراقد اأمام م�ستعملي الطرقات. 

�س.زمو�س

يف اإطار امل�سعى ال�سامل الرامي

 اإىل تدعيم حركية اال�ستثمار

تن�سيب حماكم جتارية 
عرب 12 والية بالوطن 

الوطني  التراب  عبر  القضائية  المجالس  رؤساء  أشرف 
التجارية  المحاكم  تنصيب  على  أمس  يوم  من  إبتداءا 
عبر  القضائية  المجالس  بمقرات  المستحدثة  المتخصصة 
والية بشار، تامنغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، 

سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة ووهران.
وحسب بيان لوزارة العدل فقد أسست هذه المحاكم التجارية 
بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وجاء 
الجمهورية  رئيس  لتوجيهات  تبعا  تنصيبها  في  اإلسراع 
بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 16 أكتوبر 2022، في 
إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية االستثمار 
والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق باالستثمار في 

جويلية .2022
وقد حددت دوائر اختصاصها بمقتضى المرسوم التنفيذي 
المؤرخ في 14 جانفي 2023، وتتشكل من قاٍض رئيس 
تداولي،  بصوت  يتمتعون  مساعدين   )4( أربعة  يساعده 
بالمسائل  واسعة  دراية  لهم  الذين  بين  من  اختيارهم  تم 
في  لتكوين  مهامهم  مباشرة  قبل  ويخضعون  التجارية، 

المجاالت ذات الصلة.
منازعات  في  غيرها  دون  المحاكم  هذه  تختص  للعلم 
الشركات التجارية، التسوية القضائية واإلفالس، منازعات 
التجارة  منازعات  التجار،  المالية مع  والمؤسسات  البنوك 
والتأمينات  الجوي  والنقل  البحرية  المنازعات  الدولية، 
الفكرية.  الملكية  ومنازعات  التجاري  بالنشاط  المتعلقة 
وتتميز اإلجراءات أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل 
قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون اإلجراءات المدنية 

واإلدارية.
�س.زمو�س

لتكثيف التعاون 

بني جامعات البلدين 

برنامج تنفيذي
 "جزائري ليبي" 

يف جمال التعليم العايل 
جرى أمس، التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم 
تكثيف  بهدف  والليبية،  الجزائرية  العلمي  والبحث  العالي 

التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات في القطاع. 
وقد أشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج )2025-2023( 
بداري,  كمال  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  من  كل 
ليبيا،  لدولة  الوطنية  الوحدة  لحكومة  العالي  التعليم  ووزير 
مراسم  على  إشرافه  وزارة.وخالل  بمقر  القيب,  عمران 
التوقيع، أكد بداري أن هذا البرنامج يندرج في إطار"تعزيز 
عالقات التعاون والشراكة في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي بين البلدين وتجسيد شراكة في مجاالت البحث العلمي, 

على غرار النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي".
هذا  على  التوقيع  أن  إلى  المنحى,  ذات  في  الوزير  وأشار 
البرنامج التنفيذي يأتي في سياق "المساعي الرامية إلى تنشيط 
المؤسسات  أداء  من  الرفع  وكذا  الدولي"  التعاون  حركية 
التوقيع على "أزيد من 30 اتفاقية  الجامعية, مذكرا بأنه تم 
دول".  عدة  من  ونظيراتها  الجزائرية  الجامعات  بين  توأمة 
بين جامعة  توأمة  اتفاقية  التوقيع على  أيضا  تم  وبالمناسبة, 
بهدف  طرابلس,  وجامعة  خدة",  بن  يوسف  "بن  الجزائر1 

تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين.
من جهته, أبرز القيب أن التوقيع على هذا البرنامج "سيعزز 
التعاون الثنائي القائم بين البلدين", معربا عن "تفاؤله إزاء 
التعاون,  هذا  إطار  في  تسجيلها  المتوقع  اإليجابية  النتائج 
خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع بالجزائر"، مشيدا في 
نفس الوقت بالعالقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين.
ع. ط
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وايل البليدة يعطي

 تعليمات ب�ضرورة املتابعة 

امل�ضتمرة للم�ضاريع اجلاري اإجنازها 

ملف ال�سكن يحظى بالأولوية 
بضرورة  مصالحه  معبد  أحمد  البليدة  والية  والي  أمر 
تحريك ملف السكن في الوالية من خالل تطهير مدونة 
المشاريع السكنية للبلدية بمختلف صيغ التمويل، واتخاذ 
غير  المشاريع  السيما  الضرورية  اإلجراءات  كافة 
الجاري  للمشاريع  الدائمة  والمتابعة  منها،  المنطلقة 

انجازها.
هذه  جاءت  فقد  الوالية  مصالح  لدى  استفيد  ما  وحسب 
التعليمات خالل اشرافه على انطالق األسبوع الثاني من 
الداخلية  وزارة  طرف  من  المبرمجة  التكوينية  الدورة 
السادة  لفائدة  العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
لقطاع  والمخصصة   البلدية  الشعبية  المجالس  رؤساء 
تعليمات  تنفيذ  إطار  وفي  والمدينة.  والعمران  السكن 
رئيس الجمهورية خالل لقاء الحكومة مع الوالة والمنعقد 
ووزير  األول  الوزير  وتوجيهات  الماضي  األسبوع 
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اعطي 
العمومية،  الخدمة  تحسين  بضرورة  تعليمات  الوالي 
قنوات  وتعزيز  وممثليهم  المواطنين  استقبال  وظروف 
عن  لإلصغاء  ميدانية  بخرجات  والقيام  التشاور، 
االقتصاديين  الفاعلين  مرافقة  وكذا  النشغاالتهم.  قرب 
الناشئة  والمؤسسات  المشاريع  وحاملي  والمستثمرين 
المتابعة  إلى  باإلضافة  لهم.  التسهيالت  كافة  وتقديم 
البناء،  برخص  المتعلقة  الملفات  معالجة  في  واالسراع 
بالتنسيق  وذلك   ،)15-08( القانون  إطار  في  التسوية 
واقتصاد  وترشيد  المعنية.  التقنية  المصالح  مختلف  مع 
واتخاذ  تبذيرها  من  والحد  المائية  الموارد  استغالل 
كافة التدابير الكفيلة بذلك، والعمل على تغيير مصابيح 
بمصابيح  العمومية  االنارة  في  المستعملة  الصوديوم 
فاتورة االستهالك.  بتخفيض  اقتصاديةLED مما يسمح 
من  كل  طرف  من  التوجيهات  من  جملة  تقديم  تم  كما 
العامة،  والشؤون  التنظيم  مدير  للوالية،  العام  األمين 
الوالي  أكد  اللقاء  هذا  وخالل  المحلية.  اإلدارة  مدير 
على األهمية الكبرى للجماعات المحلية ودورها الفعال 
العمل  على ضرورة  مشددا  المحلي،  الشأن  تسيير  في 
العمومية،  السلطات  بين  المتواصل  والتنسيق  المنسجم 
توحيد  شأنه  من  بما  النشاط،  قطاعات  مختلف  وعبر 
تنفيذ  في  أكبر  نجاعة  لتحقيق  الجهود  وتعاضد  الرؤى 
المحلية  بالتنمية  المرتبطة  السيما  العمومية  السياسات 
على  محالة  ال  ينعكس  بما  واالقتصادية،  االجتماعية 
والتي  وتطلعاتهم  المواطنين  بمتطلبات  االمثل  التكفل 

جعل منها رئيس الجمهورية أهدافا التزم بتحقيقها.
�ش.زمو�ش

املدية:

تعليمات �سارمة لتموين 
املواطنني بغاز البوتان

 تزامنا والتقلبات اجلوية 
المدية على وضع  والي والية  األول  أمس  وقف مساء 
الثلوج  الجبلية تزامنا مع تساقط  المرتفعات  السكان في 
والذي شهدته الوالية على مدار اليوميين الماضيين مسديا 
وتجنيد  النقائص  بكافة  التكفل  أجل  من  فورية  تعليمات 
كل اإلمكانيات لضمان تموين المواطنين بغاز البوتان. 
فقد  بالوالية  واالتصال  اإلعالم  خلية  أكدته  ما  وحسب 
حل والي الوالية جهيد موس بكل من الفرنان وبن شكاو 
على مستوى الطريق الوطني رقم1 حيث عاين حركية 
السير وتسخير كافة االمكانات واالليات لضمان مرافقة 
المواطنين وتسهيل تنقالتهم في ظل تساقط الثلوج موجها 
عليمات للقطاعات ذات الصلة باستمرار جهود المرافقة 
الميدانية والتنسيق التام والمحكم بين مختلف المتدخلين، 
الدوائر  لرؤساء  تعليمات  أسدى  قد  الوالية  والي  وكان 
بالمواطنين  بالتكفل  تقضي  المعنية  القطاعات  ومديري 
االحتياط  توفير  منها  اإلجراءات  من  عدد  اتخاذ  عبر 
الالزم من قارورات غاز البوتان وتمكين المواطنين من 
لتساقط  تحسبا  واآلليات  العتاد  اقتنائها، ضمان جاهزية 
الثلوج، وضمان التدخل السريع باستنفار جميع المصالح 
التي وجب التنسيق فيما بينها إلنجاح مختلف التدخالت 
على مستوى الطرقات وكذا تحضير مراكز اإليواء على 
للتكفل  بها  المستلزمات  كافة  وتوفير  الطرقات  مستوى 
كإجراء  الجوية  التقلبات  بسبب  العالقين  بالمواطنين 
المختصة  المصالح  تدخالت  تكثيف  وكذا  احترازي. 
البالوعات،  لتنقيه  للتطهير  الوطني  الديوان  على غرار 
الحمالت  تكثيف  وأيضا  األمطار  مياه  وتصريف 
التحسيسية بخصوص مخاطر االختناق بالغاز، ومرافقة 
المستمرة  والزيارات  الميدانية  المعاينة  عبر  المواطنين 

للقرى والمداشر وتفقد وضعيتهم.
�ش.زمو�ش
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الفالحية  بالمناطق  فالحون  وأعرب 
بن  ودراع  نعمان  وسيدي  لتدمايت 
فرحتهم  عن  وزو  تيزي  بوالية  خدة 
الكبيرة بهذه الثلوج التي تسجل عودتها 
الغياب،  من  كاملة  سنوات  عشر  بعد 
المرجوة من  الكبيرة"  "الفائدة  مبرزين 
هذه التساقطات بالنسبة لشعبة األشجار 
المثمرة. نفس األمر أكده مفتش الصحة 
النباتية بمديرية المصالح الفالحية بوالية 
ل/وأج  بوخالفة  قاسي  وزو،  تيزي 
والثلوج  األمطار  "هذه  أن  إلى  مشيرا 
بالنسبة  المناسب  الوقت  في  جاءت 
للموسم الفالحي، وبعد فترة طويلة نسبيا 
من غياب األمطار، إذ أوشكنا الدخول 
في المنطقة الحمراء"، -كما قال-. كما 
الكبيرة"  "الفائدة  المسؤول  ذات  أبرز 
بالنسبة  التساقطات  هذه  من  المرجوة 
لشعبتي الحبوب واألشجار المثمرة على 
وجه خاص، الفتا إلى أن "هذه األمطار 
والثلوج المرافقة بانخفاض في درجات 
الحرارة ستساعد األشجار ذات األوراق 
الشتاء(،  فصل  في  أوراقها  تفقد  )التي 
على  النواة،  ذات  الفاكهة  أشجار  سيما 
الراحة،  أو  السكون  طور  في  الدخول 
قبل استئناف دورتها بشكل طبيعي في 
جميل  بربيع  يبشر  مما  الربيع،  فصل 
وموسم فالحي جيد.» وأضاف بوخالفة 
الحرارة  درجات  وانخفاض  الثلوج  أن 
والطبيعة،  التربة  "تعقيم"  في  تساهم 
"نوعا  تعد  الظاهرة  هذه  أن  حيث 
أعداء  كل  ضد  الطبيعي  الكفاح  من 
والفطريات(".  )الحشرات  المحاصيل 
كبير  بشكل  يساهم  "الثلج  إن  وقال 

المضرة  الحشرات  أعداد  تقليص  في 
بالشكل الذي يسمح بالتحكم فيها". وذكر 
والثلوج  األمطار  أن  بوخالفة  قاسي 
تساعد التربة على امتصاص المياه كما 
تساهم في تجديد مخزون المياه الجوفية 
والحواجز  الوديان  وأحواض  واآلبار 
ارتياحه  عن  عبر  والسدود.كما  المائية 
واألمطار  الثلوج  هذه  لتساقط  الكبير 
"في الوقت المناسب تماما إلعادة األمل 
للفالحين، بعد أن كانوا يستعدون للجوء 
لعمليات الري ابتداء من أواخر جانفي 
أو أوائل فيفري المقبل.«وبوالية البويرة 
عادت الثلوج وبكميات معتبرة إلى عدة 
بهجة وإعجاب  مثيرة  قرى ومرتفعات 
السكان، سيما أوالئك القاطنون بمناطق 
لم تتساقط بها الثلوج منذ عدة سنوات. 
الثلوج  من  معتبرة  كميات  وتساقطت 
منذ ظهيرة السبت المنصرم بمرتفعات 

الوالية،  من  الشرقية  الشمالية  الجهة 
حيث تسود أجواء باردة جدا منذ بضعة 
المرة  هذه  الثلوج  رقعة  واتسعت  أيام. 
استيقظت  حيث  الساحل،  سهول  إلى 
متر   600 علو  على  واقعة  قرى  عدة 
على  األول  أمس  صباح  أكثر،  أو 
مشاهد طبيعية مبهرة من صنع الثلوج 
ضابط  أفاد  الشأن  هذا  وفي  البيضاء. 
بالحماية المدنية المالزم يوسف عبدات 
حماد  بآث  الجبلية  المناطق  كل  أن 
وصهاريج  وإيمسدورار  ولفان  واث 
جبال  سلسلة  على  الواقعة  وأقويالل، 
وال  الثلوج،  عزلتها  "قد  جرجرة، 
فتح  إلعادة  متواصلة  الجهود  تزال 
الطرقات"، كما قال. كما تسببت الثلوج 
الوطنية  الطرق  إغالق  في  المتراكمة 
لتيكجدة  المناخية  المحطة  إلى  المؤدية 
نكويالل،  وتيزي  بحيزر  مرورا 

بين  رابطة  أخرى  محاور  إلى  إضافة 
الضابط  بحسب  وزو،  وتيزي  أغبالو 
السيارات  سائقي  دعا  الذي  عبدات، 
بعثت  الحيطة والحذر. كما  إلى توخي 
عودة الثلوج البهجة والراحة في نفوس 
سنوات  عدة  بعد  البويرة،  والية  سكان 
من االنتظار. وأكد البعض منهم لوكالة 
الثلوج  يروا  أنهم  الجزائرية  االنباء 
كما  )لعجيبة(.  بصماش  مرة  ألول 
اعتبر فالحوا مختلف المناطق بالوالية 
إذ  للعين"،  الثلوج بهجة حقيقية  "عودة 
أمس  صباح  منذ  العائالت  تسارعت 
لم  فيما  بالصور،  الحدث  لتخليد  األول 
يفوت آخرون الفرصة لمشاركتها عبر 
ويالحظ  االجتماعي.  التواصل  شبكات 
الحمراء  القمة  بين  الرابط  بالطريق 
مركبات  من  طويلة  طوابير  وتيكجدة، 
الذين  الطبيعة  ومحبي  المنطقة  زوار 
خرجوا لالستمتاع بلحظات من البهجة 
واألمل بعودة الثلوج. وهو ما عبر عنه 
عين  إلى  قدم  الذي  الدين  محي  الشاب 
"أنا  بقوله  البويرة،  مدينة  من  المكان 
سعيد جدا لوجودي هنا لالستمتاع بالثلج 
ومشاركة هذه اللحظات مع أصدقائي". 
قلوب  إلى  جديد  من  األمل  عاد  كما 
دام عدة سنوات،  انتظار  بعد  الفالحين 
وفق تأكيد أرزقي، صاحب حقل زيتون 
باسيف اصماض )مشدالة( الذي اعتبر 
أن "الثلوج عامل أساسي لنجاح الموسم 
الفالحي"، راجيا هللا أن "تسجل الوالية 
المزيد من التساقطات المطرية والثلجية 
بحاجة  األرض  ألن  السنة،  هذه  خالل 

إلى الماء.«

يبلغ  ماليا  غالفا  بغرداية  "سونلغاز"  والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  خّصصت 
 ،2320 الخاص بسنة  البرنامج االستثماري  لتجسيد  دينار جزائري  602 مليون 
الكهربائية  بالطاقة  التغطية  لتدعيم وتعزيز  الّرامية  الجهود  وذلك بهدف ُمواصلة 
في الوالية ألزيد من 131 892 زبون.وحسب بيان لمصالح سونلغاز تحصلت 
بالطاقة  التموين  خدمة  نوعية  تحسين  وبهدف  فإنه  منه  نسخة  على  "الرائد" 
المقّدر  الكهرباء  المتزايد على  للطلب  الكهربائية وضمان استمراريتها، ومواكبة 
بنسبة 10 % سنويا، فقد تقرر بوالية غرداية وضمن البرنامج االستثماري الخاص 
بسنة 2320 تخصيص غالفا ماليا يبلغ 602 مليون دينار جزائري لتجسيد عدد من 
المشاريع منها تدعيم شبكات التوزيع بـ 114,5 كلم، منها 73,5 كلم من شبكات 
التوتر المتوسط و41 كلم من شبكات التوزيع ذات التوتر المنخفض. بينما القسم 
الثاني من البرنامج يضّم إنجاز ستّة )06( ُمحوالت كهربائية ُموّزعة عبر مختلف 
تبلغ %  االستثماري  البرنامج  إنجاز  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  الوالية. وتجُدر  أحياء 
65، وسيتم تجسيد كامل أشغال انجاز المحوالت الكهربائية وشبكات التوزيع في 

اآلجال الالزمة وفق الرزنامة الزمنية المحّددة لذلك. ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، 
ذكر ذات البيان أن مديرية التوزيع بالوالية جندت كامل إمكانياتها لتجسيده ضمن 
اآلجال الُمحّددة، رغم بعض العراقيل والعقبات التي تحول ُدون الّسير الحسن له، 
منها مشكل نقص الوعاء العقاري الُموجه لبناء مخابئ الُمحوالت الكهربائية خاصة 
في األحياء ذات الكثافة الّسكانية العاليّة، باإلضافة إلى ُمعارضة بعض المواطنين 
إلنجاز الُمحوالت في بعض األحياء. وُمواكبة لهذا البرنامج، يضيف البيان وضعت 
مديرية التوزيع برنامجا اتصاليا يهدف إلى الحّث على ضرورة ترشيد استهالك 
الطاقة، من خالل تنظيم حمالت تحسيسية ُموجهة لمختلف فئات الزبائن، وتنشيط 
حصص إذاعية وبث ومضات توعوية. باإلضافة إلى ذلك، وضعت مديرية التوزيع 
  )Bureauxوالتوجيه لالستشارة  مكاتب  التجارية  وكاالتها  كّل  مستوى  على 
)de conseils، ُمهّمتها ُمرافقة الزبائن وتقديم النصائح الالزمة الُمتعلقة بُسبل 

االستهالك العقالني للطاقة.
�ش.زمو�ش

أكد أمس األول والي والية بشار محمد 
تعميم  أهمية  على  قامو  بن  السعيد 
مجال  في  سيما  القانونية،  المعرفة 
المنتخبون  تسليط  وضرورة  المالية 
المقاربة  على  الضوء  المحليون 
تنتهجها  التي  الجديدة  االقتصادية 
الدولة والمبنية أساسا على تعزيز مبدأ 
والتحديد  المحكم  والتخطيط  الشفافية 
إلى  وصوال  المرجوة  لألهداف  الدقيق 

تقييم النتائج.
الثانية  الجهوية  الندوة  أشغال  وخالل 
عباس  بني   ، تيميمون  واليات  لفائدة 
تعميم  حول  المختار،  باجي  وبرج 

المنصوص  الجديد  القانوني  اإلطار 
 15/  18 العضوي  القانون  في  عليه 
المعدل    02/09/2018 في  المؤرخ 
في  المالية  بقوانين  والمتعلق  والمتمم 
مجالي الميزانية والمحاسبة، نوه الوالي 
بالمجهودات المبذولة في هذا اإلطار ، 
العمومية  السلطات  شرعت  أنه  حيث 
في  التسعينات  مطلع  منذ  الجزائر  في 
العمومية  المالية  تسيير  إصالح  عملية 
العمومية،  النفقات  ترشيد  شعار  تحت 
-18 العضوي  القانون  فقد جاء  وعليه 
 ،  2018 سبتمبر   2 في  المؤرخ   15
ليلغي القانون 84-17 الساري المفعول 

للمتطلبات  يستجيب  ال  أصبح  والذي 
والتطورات  المتغيرات  تفرضها  التي 
المالي  المجال  في  بالدنا  عرفتها  التي 
القانون  هذا  أدرج  حيث  واالقتصادي 
المالية  لتسيير  جديدة  آليات  العضوي 
التسيير  مبدأ  على  تتمحور  العمومية 
على  وكذا  للميزانية  السنوات  المتعدد 
تسيير  تقييم  من  بدال  النتائج  تقييم 
يقول  حاليا،  به  المعمول  الوسائل 
الوالي.مضيفا حسب بيان لخلية اإلعالم 
هذه  فعاليات  أن  بالوالية  واالتصال 
الندوة إن دلت على شيء إنما تدل على 
السلطات  توليه  الذي  الشديد  الحرص 

العليا لتطبيق القانون من جهة وتعزيز 
إطارات  لكافه  المستمر  التكوين  مبدأ 
الدولة ، وهو كذلك ترجمه محليه إلرادة 
تبون  المجيد  عبد  الجمهوريه  رئيس 
اتضحت  قد  التي  األول  الوزير  وكذا 
بصفه جليه من خالل مخرجات اجتماع 
الحكومة مع الوالة التي أكد من خاللها 
الميداني  العمل  تعزيز  ضرورة  على 
والمتابعة الدورية لكل المشاريع المنجزة 
والتي سوف تسجل وفق المعايير التي 
جاء بها القانون 18/15 المتعلق بقوانين 

المالية.
�ش.زمو�ش

ت�ضجل عودتها ببع�ش املناطق بعد ع�ضر �ضنوات كاملة من الغياب

فالحو تيزي وزو والبويرة ي�ستب�سرون خريا 
بالثلوج ويتخل�سون من هاج�س اجلفاف 

غطت الثلوج معظم بلديات تيزي وزو الـ 67 بردائها االأبي�ش النا�ضع فيما عادت وبكميات معتربة اإىل عدة قرى ومرتفعات بوالية البويرة 

مما بعث بهجة وارتياحا كبريين لدى �ضكان املنطقة وكذا الفالحني الذين ا�ضتب�ضروا خريا بها وتخل�ضوا من هاج�ش اجلفاف الذي كان 

يرعبهم الأ�ضابيع متتالية.

ب�ضار:

ت�سيري املالية العمومية حمو ندوة جهوية

غرداية:

غالف مايل هام لتمويل الربنامج ال�ستثماري للطاقة الكهربائية



إلينوي«  "جامعة  أجرتها  سابقة  دراسة  لت  توصَّ
إذ  مماثلة؛  نتائج   (University of Illinois)إلى 
استنتجت أنَّ مثل هذه البرامج لم يكن لها أي تأثير في 
صحة الموظفين واإلنتاجية واإلنفاق الطبي؛ لذا إذا لم 
تكن البرامج الصحية تجعل الموظفين أكثر صحة، فهل 
يجب على الشركات االستمرار في االستثمار في هذه 

المبادرات؟
يشير أكثر من نصف أرباب العمل إلى إيجاد المواهب 
في  األكثر صعوبة  التحدي  بوصفه  والمناسبة  المؤهلة 
التوظيف؛ إذ يتمتع المرشحون اآلن بمزيٍد من الخيارات 
في اختيار مكان عملهم؛ وذلك نظراً لوجود فرص عمل 

أكثر من عدد العاطلين عن العمل لملئها.
وأدَّى هذا إلى نشوب حرب على المواهب، وإلى ارتفاع 
على  يسهل  إذ  أيضاً؛  العاملة  القوى  دوران  معدالت 
الموظفين استكشاف فرص وظيفية جديدة في الشركات 
األكثر إغراًء، وعندما يتنافس العديد من أرباب العمل 
على المواهب، تفوز الشركة ذات الثقافة األكثر جاذبية 
دور  يأتي  وهنا  إثارة،  واألكثر  نوعها  من  والفريدة 

البرامج الصحية.
لكن للتميُّز، يجب أن تقدِّم شيئاً يتجاوز التأمين الصحي 
التقليدي واإلجازة الَمرضية؛ فهذا هو السبب في أنَّه أمر 
صحية  برامج  يقدِّموا  أن  اليوم  العمل  ألرباب  طبيعي 

تشمل دروس اللياقة البدنية في موقع العمل، وفحوصات 
حيوية سنوية لدعم الصحة للموظفين.

للعالمة  استراتيجية  الصحية بوصفها  البرامج  استخدام 
التجارية:

سواء كنت تقدِّم برنامجاً صحياً كاماًل أم عدداً قلياًل من 
تجلب  الجهود  هذه  فإنَّ  الفريدة،  الصحية  االمتيازات 
وتجذب  ثقافتك،  إلى  مضافٍة  قيمٍة  ذا  جديداً  عنصراً 

المتقدمين للوظيفة والموظفين الدائمين على حدٍّ سواء.
"ميرسير«  شركة  أجرته  الذي  البحث  ويُظِهر 
 (Mercer)أنَّ االلتزام بالصحة والعافية يصنَّف بين 
الموظفون  عنها  يبحث  التي  األولى  الثالثة  العوامل 
مجرد  فإنَّ  ذلك،  ومع  العمل،  رب  لدى  والمرشحون 
وجود برامج صحية مدمجة في ثقافة شركتك ال يكفي 
لتحقيق تقدُّم على منافسيك؛ بل ستحتاج إلى دمجها في 

استراتيجية العالمة التجارية لرب العمل.
إذ إنَّ مفهوم العالمة التجارية لرب العمل ليس باألمر 
فإنَّه  بالمصطلح،  دراية  على  تكن  لم  إذا  لكن  الجديد، 
الموظفين  إلى  تنقلها  التي  شركتك  هوية  يصف 
والمرشحين المستقبليين للمناصب في شركتك، ويشمل 
تفاصيل عن مهمتك وقيمك األساسية وثقافتك؛ وبمعنى 
رائعاً  مكاناً  شركتك  يجعل  ما  على  يؤكد  إنَّه  آخر، 
للعمل، وعندما يدرك الموظفون والمرشحون أنَّك ملتزم 

بصحتهم الجسدية والعقلية وحتى المالية، فإنَّ ذلك يزيد 
من قيمة العالمة التجارية لرب العمل.

معك،  للبقاء  آخر  سبباً  الحاليين  لموظفيك  تقدِّم  فأنت 
وفي الوقت نفسه، تساعد على تحقيق أهداف التوظيف 
الخاصة بك؛ لذا ضع في حسبانك أنَّ 89% من الموظفين 
م البرامج الصحية هم أكثر مياًل  في الشركات التي تقدِّ

لـ  َوفقاً  للعمل،  جيداً  مكاناً  بوصفها  بشركتهم  للتوصية 
"جمعية علم النفس األمريكية

» (American Psychological Association).
الراضين  الموظفين  ألنَّ  وذلك  هامة؛  إحصائية  وهذه 
والراغبين في قول أشياء رائعة عن شركتك هم أقوى 
أدوات التوظيف لديك، لكن ال تعتمد فقط على موظفيك 
الحاليين للتوصية بشركتك؛ بل انشر برامجك الصحية 
في إعالنات التسويق للتوظيف لديك؛ وهذا بدوره يعني 
الترويج لمبادراتك على موقع الويب الخاص بك، وفي 
توصيف الوظائف، وعلى قنوات التواصل االجتماعي 
من  وغيرها  الداخلية  والمستندات  بك،  الخاصة 
الضمانات التي تدعم استراتيجية العالمة التجارية لرب 
الصحية  البرامج  كانت  إذا  عما  النظر  العمل.بصرف 
على  بكثير  أكبر  قيمة  فتوجد  موظفيك،  صحة  ن  تحسِّ
المحك؛ ففي وقت أصبح فيه تعيين الموظفين واالحتفاظ 
بهم أمراً صعباً أكثر من أي وقت مضى، فأنت تحتاج 
وأكثرها  التوظيف  تسويق  أساليب  أفضل  استخدام  إلى 
تميُّزاً؛ وهذا يعني جعل صحة موظفيك جزءاً ال يتجزأ 
من ثقافة شركتك، ومن ثمَّ العالمة التجارية لرب العمل، 
وإذا استطعت زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف الرعاية 
من  مزيداً  شركتك  يمنح  فهذا  العملية،  خالل  الصحية 

القوة.
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ن�صيحة طبية

زهرة الرنج�س: �سر رائحتها 
وخوا�سها وا�ستخداماتها وتاأثريها

الصالة  بطقوس  البدء  قبل  الجسم  تزيين  هو  النرجس  عطر  استخدامات  أهم  من 
تعطي  ال  النرجس  نبات  من  أنواع  وجود  من  الرغم  وعلى  الهند،  في  والمناجاة 
ومصدراً  الزكية  والروائح  اللطيف  العطر  النرجس صاحب  يبقى  مميزة،  روائح 

للبهجة والنشاط والحيوية.
ما هي فوائد زهرة النرجس؟

تساهم في التئام الجروح.
تخفف المشكالت الناتجة عن صعوبة الرؤية.

تحفز التقيؤ.
ن األلم. تسكِّ

تعالج ألزهايمر المبكر.
تعالج تخثُّر الدم.

تعالج الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.
تخلِّص الجسم من المواد السامة.

تساهم في التخلص من آالم المفاصل والروماتيزم.
تخفف من حدة وألم التورم المرافق اللتهاب المفاصل الناتج عن النقرس.

تساعد على مكافحة السرطان.
تزيد عشبة النرجس من كثافة شعر الرأس عند الرجل والمرأة.

تعالج حاالت التقصف وتساقط الشعر والثعلبة.
تخفف من انتشار الكلف والنمش.

تقوي الجملة العصبية.
تدعم مناعة الجسم.

تزيد من مقاومة الجسم لألمراض واإلنتانات الفيروسية.
ما هي اآلثار الجانبية لإلفراط في استخدام زهرة النرجس؟

إنَّ عملية المص يمكن أن تؤدي إلى تهيج مخاطية الفم وتورم كل من الفم والحلق 
واللسان والبلعوم.

تضر بصحة الرئتين.

زيادة الشعور بالتقيؤ.
اضطرابات دماغية وعصبية.

إسهال.
تهيجات وتورمات جلدية.

يمنع تناولها من ِقبل المرأة الحامل ألنَّها قد تكون سبباً في حدوث اإلجهاض.

الطب البديل
�صحتك فوائد امل�صي يف احلد من الإ�صابة بارتفاع 

�صغط الــدم لــــدى الن�صــاء الأكبــــر �صنًا
اأظهر بحث جديد اأَنّ الن�شاء الالتي مي�شني ملدة 30 دقيقة يف اليوم ينخف�ض لديهن خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم ب�شكل 

ملحوظ. وعالوًة على ذلك فاإَنّ الن�شاء الالتي مي�شني ب�شرعة 2 ميل يف ال�شاعة "3.5 كيلو مرت/ �شاعة" اأو اأ�شرع، ينخف�ض لديهن 

 (Hypertension)."َرت يف جملة "هايبريتين�شن خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم؛ وذلك وفقًا للدرا�شة التي ُن�شِ

"الدورة  بعنوان  أخرى  دراسة  وفي 
على  أُجرَيت  القلب"  قصور  الدموية: 
سن  بلغن  امرأة   80.000 من  أكثر 
 50 بين  أعمارهن  وتراوحت  اليأس 
قضاء  أنَّ  إلى  وتوصلت  عاماً،  و79 
بدني  نشاط  ممارسة  دون  وقت طويل 
أو  الجلوس  وضعية  في  البقاء  مثل 
االستلقاء على األريكة، يرتبط بارتفاع 
قصور  بسبب  المستشفى  دخول  خطر 

القلب.
وجدت الدراسة أنَّ النساء االتي قضين 
أكثر من 9.5 ساعات يومياً في وضعية 
معرضات  كنَّ  االستلقاء  أو  الجلوس 
القلب  بقصور  اإلصابة  خطر  إلى 

بنسبة 42%؛ وذلك بعد تتبع العينات على مدار تسع سنوات. وكانت 
وعوامل  البدني  النشاط  مستويات  حساب  بعد  حتى  واضحة  النتيجة 
خطر اإلصابة بقصور القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة 

والنوبات القلبية.
عالقة المشي بتخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم:

وجدت الدراسة التي بحثت في ارتفاع ضغط الدم أنَّ المشي السريع 
أكثر في  أو  دقيقة  دقيقة ولمدة 150  بمعدل 1.5 كيلومتر خالل 30 
األسبوع يقلل من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء األكبر 

سناً.
 » (Connorقال المؤلف األول لبحث ارتفاع ضغط الدم "كونور ميلر
أن  عليك  ليس  أنَّه  إلى  إضافية  أدلة  النتائج  هذه  » :(Millerتضيف 
تكون عداًء رياضياً أو دراجاً للحصول على الفوائد الصحية للنشاط 
البدني؛ بل إنَّ مجرد التنزه العادي يمكن أن يكون له تأثير كبير في 
أمراض  إلى  تؤدي  التي  األساسية  بالعوامل  المرتبط  الخطر  تقليل 
القلب واألوعية الدموية؛ ومنها ارتفاع ضغط الدم، وهذا أمر هام جداً 
بالنسبة إلى كبار السن؛ وذلك ألنَّ المشي نشاط سهل بالنسبة إلى جميع 

األعمار.«
الدم،  وارتفاع ضغط  المشي  بين  العالقة  الدراسات  من  قليل  تناولت 
وفحَص "ميلر" وزمالؤه العالقة بين المشي وحدوث ارتفاع في ضغط 
الدم لدى 83435 امرأة تجاوزن سن اليأس وتراوحت أعمارهن بين 
50 و79 عاماً ولم يكن لديهن ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم أو قصور 
سابقة  إصابات  أو  التاجية  القلب  أمراض  من  نوع  أي  أو  القلب  في 
بسكتات دماغية، وكنَّ قادرات على قطع مسافة كتلة سكنية واحدة على 

األقل مشياً ودون مساعدة.
وخالل متابعة استمرت 11 عاماً، حدد الباحثون 28230 حالة ارتفاع 
االجتماعية  بالعوامل  التحكم  وبعد  المدروسة،  العينات  دم من  ضغط 
الباحثون  الحظ  السريرية،  والعوامل  الحياة  ونمط  والديموغرافية 
انخفاضاً ملحوظاً في مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 11% و21% في 

النساء الالتي أبلغَن عن أطول مسافة وسرعة في المشي.
أي إنَّ سرعة المشي مرتبطة ارتباطاً كبيراً بانخفاض مخاطر اإلصابة 

بارتفاع ضغط؛ وذلك بعد تحديد الوقت 
الالزم للمشي؛ وهذا يشير إلى أنَّ المشي 
بشكل أسرع قد تكون له فوائد كبيرة في 
تخفيض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط 

الدم أكثر من مدة المشي.
الفوائد التي تجنيها النساء من المشي:

البطيء  المشي  أنَّ  إلى  "ميلر"  يشير 
ارتبط بارتفاع خطر اإلصابة بأمراض 
دراسات  في  الدموية  واألوعية  القلب 
سابقة لمبادرة صحة المرأة. ويقول: " 
التي  النتائج  أخرى  دراسات  أكدت  إذا 
فسيكون  الدراسة،  هذه  إليها  توصلت 
سريرية  تجربة  إجراء  الممكن  من 
الوقاية  في  المشي  أثر  لتقييم  عشوائية 

المبدئية من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.
فسيكون  الحياة،  نمط  عوامل  لتعديل  بطرائق  المريض  توصية  عند 
التغيير  حتى  أنَّه  على  للتأكيد  البحث  هذا  استعمال  األطباء  بمقدور 
- سيكون خطوة  بانتظام  المشي  هنا  ونعني   - نسبياً  السهل  السلوكي 

لتعزيز صحة القلب واألوعية والدموية.«
فيليور«  هارت  "سيركيوليشن:  مجلة  في  نُِشَرت  التي  الدراسة 
 (Circulation: Heart Failure)كانت تتمة لورقة بحثية نُِشَرت 
النشاط  بين زيادة  ارتباطاً  تُظِهر  في عام 2108 وكانت أول دراسة 

البدني وانخفاض خطر اإلصابة بقصور القلب.
وفي هذه الدراسة، ومن خالل المتابعة التي استمرت تسع سنوات، فقد 
تبيَّن وجود 1402 حالة لنساء دخلن المستشفيات بسبب قصور القلب، 
وبالمقارنة مع النساء الالتي أبلغن عن قضائهنَّ أقل من 6.5 ساعات 
اإلصابة  نتائج خطر  كانت  االستلقاء،  أو  الجلوس  في وضعية  يومياً 

بقصور القلب كما يأتي:
وضعية  في  يومياً  ساعات   9.5 إلى   6 بين  يقضين  الالتي  النساء 
الجلوس أو االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب 
بنسبة 15% أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً 

في وضعية الجلوس أو االستلقاء.
النساء الالتي يقضين أكثر من 5 ساعات يومياً في وضعية الجلوس أو 
االستلقاء كنَّ معرضات إلى خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة %42 
أكثر من النساء الالتي يقضين أقل من 6.5 ساعات يومياً في وضعية 

الجلوس أو االستلقاء.
الحظ الباحثون ارتفاع خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة 42% بين 
النساء الالتي يجلسن ألكثر من 9.5 ساعات في اليوم، حتى بعد أن 
أخذوا في الحسبان عوامل عدَّة، مثل العمر والعرق واستعمالهم للعالج 
الهرموني في فترة انقطاع الطمث.ويشرح "المونتي" أنَّ الجلوس أو 
االستلقاء يعزز من عالمات اإلصابة بمتالزمة القلب واألوعية الدموية 
- مزيج من االختالالت األيضية التي تتميز بمقاومة األنسولين وضعف 
تحمل الجلوكوز، التي تؤثر في ارتفاع ضغط الدم - األمر الذي يؤدي 

إلى ظهور وتطور اإلصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدموية.

قيمــــة الربامج ال�صحيــة يف مكــان العمـــل



 أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، 
عن عدم رضاه رغم االنتصار بهدف لصفر على 
ضيفه خيتافي، مساء أول أمس، ضمن منافسات 

الجولة ال18 من الليغا.
صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  تشافي،  وقال 
جيدين،  نكن  لم  أننا  "أعتقد  اإلسبانية:  "ماركا" 
لكننا  جيد،  بشكل  نهاجم  ولم  بكثافة،  لعبنا  لقد 
لكن  نتحسن،  أن  "علينا  جيدا«، وأضاف:  دافعنا 
نظيفة،  بشباك  وخرجنا  للغاية،  مهم  االنتصار 
والحظنا  ملعبنا،  على  مباراة  أفضل  ليست 
ودفعنا  السوبر  كأس  من  العودة  بعد  اإلرهاق 
 3 لقد حصدنا  نكون صادقين،  أن  الثمن، ويجب 

نقاط دون أن نلعب بشكل جيد«.
كثيرا،  عمل  "لقد  قال:  فاتي،  أنسو  العبه  وعن 
لكنه حظي بفرص قليلة لوجود العديد من مدافعي 
لم  عام  وبشكل  الدفاع،  في  ساعدنا  وقد  خيتافي، 

نكن جيدين«.
أجـــاب  كــريستنسن،  إصابـــة  وبخصـوص 
خطيرة،  ليست  لكنها  مشاكل  "لديــــه  تشـــافي: 
إلى  بحاجة  كنا  تكتيكيا،  كان  بالدي  وتغيير 
المنطقــــة«،  داخـــل  وانطالقاته  ألـــبا  جوردي 
واستكمل: "أراوخـــو وفرينكي دي يونغ لم يكونا 

جـــــاهزيـــن تمــامــــا، لذلـــك احتفظت بهما«.
وبخصوص تصريحاته عن داني ألفيس، أوضح: 

إنه  جيد،  بشكل  تفهم  لم  تصريحاتي  أن  "أعتقد 
أمر مروع ويجب إدانة أي عنف، وبالطبع أدعم 
الضحية، ولم أحظ بيوم لطيف، أعرف أن صوتي 

مهم، وسوء الفهم أمر سيئ بالنسبة لي«.
وكان تشافي قد صرح مؤخرا، بشأن اتهام ألفيس 
باالعتداء الجنسي على سيدة، قائال: "من الصعب 
التعليق على مثل هذا الوضع، متفاجئ ومصدوم، 

العدالة ستقول كلمتها، وال يمكنني التعليق«.
وبانتصاره أول أمس، رفع برشلونة رصيده إلى 
تجمد  بينما  الليغا،  ترتيب  صدارة  في  نقطة   44
خيتافي عند 17 نقطة، في المركز السادس عشر.
الوكاالت
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عزز �ضدارته لرتتيب اأف�ضل هدايف الدوري 

الإجنليزي املمتاز

هاالند يعادل رقم �صالح يف 
الهاتريك ويتفوق على رونالدو

كافية  دقيقة   60 كانت 
المهاجم  ليواصل 
إيرلينك  النرويجي، 
رفقة  إبداعه  هاالند، 
على  سيتي  مانشستر 
أمام  االتحاد  ملعب 
وولفرهامبتون،  ضيفه 
أول أمس، ضمن لقاءات 

الجولة رقم 21 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
فقد وقع هاالند على هاتريك: )ق40( من ضربة رأسية، )ق50( 
من عالمة الجزاء، )ق54( بتسديدة من داخل منطقة العمليات، 
وعزز بذلك صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
الهاتريك  هو  هذا  فإن  لإلحصائيات،  "سكواكا"  وبحسب شبكة 
رقم 16 الذي يسجله هاالند في مسيرته االحترافية، حيث أحرز 
المصري محمد  النجم  البريميرليغ، معاداًل رقم  4 هاتريك في 
صالح، ومتفوقا على األسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو 

.)3(
 19 بعد  البريميرليغ،  في  الرابع  الهاتريك  النرويجي  وسجل 
فان  رود  السابق،  الهولندي  النجم  رقم  محطًما  فقط،  مباراة 

نيستلروي، الذي أحرز الهاتريك الرابع في مباراته رقم 65.
موسم  في  لألهداف  تسجيال  الالعبين  أكثر  هاالند  أصبح  كما 
هدفا   18 بإحرازه  "االتحاد"  ملعب  ليغ" على  "للبريمير  واحد 
في 11 مباراة، متفوقا على األرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي 
سجل 16 هدفا في الموسم )2011- 2012(، وذلك بحسب شبكة 

"أوبتا" لألرقام واإلحصائيات.
ويتواجد لويس سواريز في المركز الثالث بعد 81 مباراة، مقابل 
لمواطنه  و89  شيرر،  آالن  السابق  اإلنجليزي  للنجم  لقاًء   86

روبي فاولر، بحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات.
الوكاالت

الإدارة ت�ضعى خلطف

 ماركو�س تورام قبل ال�ضيف

باري�س �صان جريمان يجد 
ال�صفقة املثالية خلالفة مبابي

سان  باريس   وجه 
جيرمان أنظاره إلى أحد 
في  البارزين  الالعبين 
الميركاتو  خالل  الهجوم 
الجاري،  الشتوي 
من  العديد  وزعمت 
بأن  مؤخرا  التقارير 
الفرنسي كيليان  المهاجم 

مبابي قد يرحل عن النادي الفرنسي في الصيف المقبل.
ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان ترغب 
في التعاقد مع ماركوس تورام نجم بوروسيا مونشنغالدباخ الذي 

ينتهي عقده في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن إدارة باريس ترى أن تورام يتمتع بكل الصفات 
التي حددها كريستوف غالتييه، المدير الفني للفريق في المهاجم 

الجديد.
ماركوس  مع  التعاقد  يستطيع  الفرنسي  النادي  أن  وأوضحت 
تورام صاحب ال25 عاما بمقابل زهيد في الميركاتو الشتوي 
إذا  الصفقة،  خسارة  جيرمان  سان  باريس  الجاري.ويخشى 
انتظر حتى الصيف المقبل، ال سيما أن الالعب يحظى باهتمام 

من بايرن ميونخ وتشيلسي وإنتر ميالن.
الوكاالت

لاير  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي   أبدى 
مدريد، سعادته بالفوز بهدفين لصفر خالل مواجهة 
منافسات  ضمن  أمس،  أول  مساء  بيلباو،  أتلتيك 
ملعب  األخير  معقل  في  الليغا،  من   18 الجولة 
"سان ماميس«.وقال أنشيلوتي، خالل تصريحات 
نقلتها صحيفة "ماركا" اإلسبانية: "لقد عاد كريم بن 
زيمة، وهو يقدم لنا الكثير ونحن راضون جدا عنه، 
"كان  وأضاف:  رائعة«،  مباراة  قدم  وكامافينغا 
أخرى،  مرة  جيد  بشكل  دافع  الفريق  أن  واضحا 
وضغطنا بقوة، وفي النهاية فزنا خارج أرضنا«.
وعن أداء سيبايوس وأسينسيو، أوضح: "لقد لعبا 
ألنهما يستحقان لما قدماه في المباريات األخيرة، 
ولعب سيبايوس بشكل جيد للغاية طوال المباراة، 
منبوذون.  وال  أساسيون  العبون  يوجد  ال  وهنا 

نحن بحاجة إلى الجميع ونتمنى عودة المصابين«.
أنه  وصحيح  رائع،  العب  "فينيسيوس  وتابع: 
يتعرض لضغط من المنافسين والجماهير وأحيانا 
صغير  أنه  االعتبار  في  نأخذ  أن  ويجب  الحكام، 
جدا في السن، وأنا أحبه كثيرا ونريده أن يحظى 
قائال: "هو  ناتشو  بالحديث عن  وأتم  باالحترام«، 
العب يتمناه الجميع في فرقهم، ألنه ال يشتكي أبدا 
وملتزم دائما، واألجواء في سان ماميس غير عادية 

رغم أن المباريات معقدة«.
وبهذا االنتصار يرفع لاير مدريد رصيده إلى 41 
نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد 
المركز  في  نقطة   26 عند  بيلباو  أتلتيك  رصيد 

الثامن.
الوكاالت

اأعرب عن عدم ر�ضاه عن الآداء رغم الفوز امام خيتايف، ت�ضايف: 

يف اأول ظهور ر�ضمي له 

مع دورمتوند 

منذ تعافيه من ال�ضرطان 

هالري: "الرتحيب الذي 
تلقيته ال ي�صدق وال ين�صى"

مهاجم  هالير،  سيباستيان  اإليفواري   وجه 
ناديه،  لجماهير  رسالة  دورتموند،  بوروسيا 
سرطان  من  تعافيه  منذ  له  ظهور  أول  في 
الثاني ضد  الشوط  الخصية، حيث شارك في 
أوكسبورغ، أول أمس، ضمن مباريات الجولة 

16 للبوندسليغا.
وشارك هالير كبديل في الشوط الثاني، وتلقى 
فريقه،  تصفيقا حارا عند دخوله من جماهير 
في  متفرج  ألف   82 إلى  عددها  وصل  التي 

ملعب سيغنال إيدونا بارك.
إصابته  تشخيص  تم  الذي  هالير،  وخضع 
بسرطان الخصية بعد أيام قليلة من انضمامه 
إلى دورتموند في صيف عام 2022، للعالج 

الكيميائي وأجرى عملية جراحية. 
"دازن"  لشبكة  تصريحات  في  هالير،  وقال 
األلمانية: "الترحيب الذي تلقيته ال يصدق وال 
ينسى«، وأضاف: "كنت سعيدا لوجودي هنا 
واتخاذ خطواتي األولى على أرض الملعب«، 
كفريق،  استغالله  يمكننا  شيء  "إنه  وتابع: 
للفوز  استخدامها  يمكننا  حيث  األجواء،  هذه 

بالمباريات«.
التي  األشياء  بعض  هناك  يزال  "ال  وأكمل: 
لياقتي«،  كامل  إلى  للوصول  بها  القيام  يجب 
على  فقط  أركز  الحالي،  الوقت  "في  واختتم: 
المقبلة  واألشهر  األسابيع  في  سنرى  العمل، 

كيف تسير األمور".
الوكاالت

"بن زمية عاد ولدينا العب يتمناه اجلميع"

"مل نلعب جيدا وت�صريحاتي عن األفي�س اأ�صيء فهمها"

اأرتيتا �ضعيد للغاية بالإطاحة بال�ضياطني احلمر: 

"ن�صتحق ال�صدارة ومل ن�صعر بالذعر اأمام يونايتد"
 أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن سعادته البالغة 
في الفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بثالثة 
أهداف مقابل هدفين مساء أول أمس، في قمة مباريات 

الجولة 21 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل إيدي نكيتياه هدفا آلرسنال في الدقيقة األخيرة، 
إلى 50 نقطة وله  الفريق رصيده في الصدارة  ليرفع 

مباراة مؤجلة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي.
وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": 
يكون  أن  يمكنه  ال  العاطفة،  من  الكثير  فيه  "الفوز 
كان  الخصوص  وجه  على  الثاني  الشوط  في  أفضل، 
األداء مذهال«، وأضاف: "لقد كنا متماسكين وحازمين 
في نفس الوقت. لم نشعر بالذعر أبدا. كنا نعتقد دائما أنه 

يمكننا الفوز. أظهرنا الكثير من رباطة الجأش بمنطقة 
الجزاء. والحمد هلل في النهاية حققنا الفوز«.

من صحة  للتأكد  المساعد  الفيديو  حكم  انتظار  وحول 

بشيء  مررنا  "لقد  آرسنال:  مدرب  قال  الفوز،  هدف 
مماثل أمام نيوكاسل ولكن اليوم ذهب في صالحنا، وال 

يمكنك الشكوى. يمكنك دائما أن تتحسن«.
في  اإلطالق  على  آلرسنال  بداية  أفضل  وعن 
البريميرليغ، قال: "إنه أمر رائع ونحن نستحق المكان 
الذي نحن فيه بسبب الطريقة التي نلعب بها. ولكن هناك 
الكثير من األشياء التي يمكننا القيام بها بشكل أفضل«.

الميركاتو  في  االنتقاالت  أهمية  عن  أرتيتا  وتحدث 
الجاري، قائال: "من حيث األرقام كان لدينا 15 أو 16 
لقد  كافيا،  ذلك  يكن  ولم  الحراس  احتساب  دون  العبا 

رأيت تروسارد متماسكا وواثقا بالفعل".
الوكاالت 

ريال مدريد يحقق الفوز امام بيلباو، واأن�ضيلوتي ي�ضرح: 
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ريا�ضي
 اأوكالي يوؤكد ا�ستعداد لجنته لتقا�سم 

خبرتها في التنظيم، وديالو ي�سرح

 "�سنطلب من الجزائريين 
م�ساعدتنا في تنظيم كان 2023"

 
قامت لجنة تنظيم كأس إفريقيا لالعبين 

المحليين أمس باستضافة لجنة تنظيم 
كأس إفريقيا لألمم 2023 التي ستقام 

في كوت ديفوار بمعلب نيسلون مانديال 
ببراقي، وأكد الطرفان على ضرورة 

التنسيق وتقاسم الخبرات من أجل إنجاح 
المنافسات الكروية اإلفريقية مستقبال.

فقد قامت اللجنة المنظمة لكأس آفريقيا 
لألمم 2023 أمس بزيارة تفقدية إلى 
ملعب نيلسون مانديال برئاسة نائب 

رئيس لجنة تنظيم كان2023 ورئيس 
االتحاد اإليفواري لكرة القدم إدريس_ديالو الذي التقى برئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان 

رشيد أوكالي.
وعبر ديالو عن سعيد لالستفادة من خبرة نظرائه الجزائريين، منوها بحسن االستقبال 

والتنظيم: "أنتم الجزائريون قدمتم صورة مشرفة عن قارة إفريقيا، نتشرف بمعرفة لجنة 
تنظيم الشان التي تقوم بعمل جيد، ونحن منبهرون من نوعية المنشآت الرياضية في 

الجزائر، نشكر الجميع على حسن االستقبال، وسنطلب من الجزائريين مساعدتنا في تنظيم 
الكان"

أما رشيد أوكالي، فقد صرح: "كل ما نقوم به بدورنا هو من اجل قارتنا اإلفريقية، نحن 
حاضرون ومستعدون لتقاسم ما اكتسبناه من التجارب والخبرات مع غيرنا، خاصة مع 

أصدقائنا من الكوت ديفوار، لمساعدتهم على تقديم األفضل في كان 2023"
ق.ر

رحب باآيت نوري وغوارديوال اأثني عليه مجددا

محرز يقترب من تحطيم رقم قيا�سي 
اإفريقي في البرومييرليغ

 
يقترب الدولي الجزائري رياض محرز، 
من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري 

اإلنجليزي، بعد تقديمه تمريرة حاسمة، في لقاء 
فريقه ضد ولفرهامبتون، في الجولة 21 من 

البريميرليغ أول أمس.
ويتواجد محرز على بعد تمريرة حاسمة 

واحدة من تحطيم رقم النجم اإليفواري السابق 
بصفوف تشلسي، كأكثر العب إفريقي تقديما 

للتمريرات الحاسمة، إذ يمتلك دروغبا في 
رصيده، 55 تمريرة حاسمة، فيما يأتي نجم 

الخضر محرز ثانيا برصيد 54 تمريرة 
حاسمة.

من جهته، أشاد المدرب االسباني لفريق مانشستر سيتي االنجليزي، بيب غوارديوال 
محرز، حيث قال، بيب، عقب مواجهة السيتي أمام ولفرهامبتون: "الترابط بين دي بروين 

وهاالند مميز، وهناك ربط جيد عبر رياض محرز أيضا، يا له من العب، في النصف 
األول من الموسم قبل المونديال كان محرز في عطلة، لم يكن متواجدا، أما اآلن لقد أدرك 

ذلك، وأظن أنه قد عاد لمستواه المعهود".
من جهة أخرى، شارك المدافع ريان آيت نوري، مع مطلع الدقيقة 81 في لقاء فريق 
وولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي، أول أمس، في منافسات الدوري اإلنجليزي لكرة 

القدم، الذي حسمه "السيتي" بنتيجة 3ـ0.
وتزامن دخول آيت نوري مع استبدال محرز، بعد أن أكمل المهمة وسهل انتصار فريقه 

بالمباراة، حيث تألق رياض كأفضل ما يكون رغم أن "الفار" حرمه من هدف جديد.
واختار قائد المنتخب الوطني مصافحة آيت نوري، خالل عملية التبديل، حيث لم تدم 

اللقطة إال ثواٍن قليلة، ولكنها مؤشر إضافي على أن مدافع وولفارهمبتون، يعتزم االلتحاق 
بالتربص المغلق المقبل للمنتخب الوطني، بما أنّه قرر تمثيل الخضر مستقباًل، في انتظار 

تأكيد ذلك رسمياً.
ق.ر

 �سليماني ي�سجل ومدرب بري�ست يبرز حاجته لخدماته

 عمورة يقود لوغانو لو�سافة
 الدوري ال�سوي�سري

 
خطف الدولي الجزائري محمد األمين عمورة 

مهاجم لوغانو األضواء في الجولة رقم 17 
من منافسات الدوري السويسري، حيث 

شارك أساسيا في انتصار فريقه المثير على 
مضيفه سيون، وذلك بنتيجة 3-2، ليقوده 

الحتالل وصافة ترتيب الدوري السويسري.
وسجل عمورة هدفا وصنع آخر ليساهم 

بطريقة فعالة في انتصار لوغانو والذي تحقق 
في الثواني األخيرة بفضل الهدف القاتل 

لالعبه زان سيالر، وبذلك، بات لوغانو يحتل 
المركز الثاني في ترتيب الدوري السويسري 

برصيد 26 نقطة بفارق 8 نقاط عن يونج 
بويز المتصدر.

من جهة أخرى، تلقى إسالم سليماني، رسالة حاسمة تتعلق بمستقبله مع ناديه بريست 
الفرنسي خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن إمكانية استغناء بريست عن خدمات سليماني خالل 
الميركاتو الحالي بسبب تخبط مستواه، لكنه ، نجح في تسجيل ثاني أهدافه فقط منذ بداية 

الموسم، وذلك خالل مباراة كأس فرنسا، والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-3 أمام النس.
وتحدث إيريك روا مدرب بريست، لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بخصوص مستقبل الهداف 
المخضرم، قائال: "سليماني قام بمجهود كبير، وتمكن من تسجيل هدف جميل، وهذا أمر 

يحسب له، لقد عملنا على ذلك في التدريبات خالل األيام الماضية«.
وأكد المدرب الفرنسي، بأن مهاجمه يدخل في حساباته المستقبلية، وذلك بعدما كان مرشحا 

للرحيل عن بريست، خالل الميركاتو الشتوي الجاري، بسبب مستوياته السيئة منذ بداية 
الموسم، وسيكون مطالبا بتأكيد استفاقته هذه المرة، والمساهمة في إعادة فريقه للسكة 

الصحيحة.
وتعرض سليماني في الفترة الماضية، لحملة انتقادات واسعة من طرف أنصار بريست، 

والذين طالبوا إدارتهم بالسعي لبيع عقده، وجلب العب شاب بدال منه، كونه ال يقدم 
اإلضافة المرجوة منه.

ق.ر

 اأمير.ل

عادت تشكيلة المنتخب الوطني 
المحلي أمس إلى أجواء 
التدريبات، بعد استفادتها 

لالسترجاع، عقب ضمانها 

التأهل إلى ربع نهائي كأس 
إفريقيا لالعبين المحليين، حيث 
شرع الطاقم الفني في تحضير 

عناصره لمواجهة منتخب كوت 
ديفوار يوم الجمعة المقبل بملعب 

نيلسون مانديال.

وقد برمج المدرب مجيد بوقرة 
أول أمس حصة لالسترجاع، 

للعناصر التي شاركت في 
المباراة األخيرة أمام موزمبيق، 

قبل أن تلتحق بهم البقية في قاعة 
تقوية العضالت في الصبيحة، 

فيما أجرى الجميع حصة 
تدريبية خفيفة في المساء.

وأجرى رفقاء القائد أيوب عبد 
الالوي حصة تدريبية صباحية 
أمس، قبل أن يعودوا إلى قاعة 

تقوية العضالت للعمل على 
الجانب البدني، وفي المساء، 
تمت برمجة حصة تدريبية 

بالكرة، ركز فيها الطاقم الفني 
الوطني على الجانب الفني 

والتكتيكي، أما بعد وجبة 
العشاء، فقد أجرى العبو 

الخضر حصة فيديو من اجل 
معاينة الخصم كوت ديفوار، قبل 

أن يدخل الالعبون المصابون 
ليتلقوا العالج الالزم.

يذكر أن الطاقم الفني لمنتخب 
المحليين كان حاضرا سهرة اول 

أمس بالمنصة الشرفية لملعب 
نيلسون مانديال، من أجل متابعة 

المباراة التي منتخب كوت 
ديفوار بنظيره األوغندي، والتي 

حسمها اإلفواريون بثالثية، 
وضربوا موعدا لمواجهة 

الخضر يوم الجمعة المقبل في 
ربع نهائي المنافسة، وكانت 

الفرصة مواتية بالنسبة للمدرب 
بوقرة ومساعديه لمعاينة الفيلة 

والوقوف على نقط قوتهم 
وضعفهم.

نوه جهيد زفيزف رئيس االتحادية الجزائرية 
لكرة القدم، جهيد بمردود المنتخب المحلي 
في منافسة كأس إفريقيا لالعبين المحليين، 

وأثنى على العمل الذي يقوم به المدرب 
مجيد بوقرة وطاقمه، مجددا تأكيده على أنهم 

يسعون للفوز باللقب القاري.

وصرح زفيزف: "بوقرة قام بعمل كبير، 
ونشكره على ما حققه لحد اآلن، أنا على 

تواصل دائم معه، وقد حضر نفسه لجميع 
االحتماالت، ونأمل الخير إن شاء الله، بكل 
صراحة ما قدمه المنتخب المحلي لحد اآلن 

ليس مفاجأة بالنسبة لي".

كما أبدى رئيس الفاف ثقته الكبيرة في 
تجاوز المنتخب الوطني للمحليين التحديات 
المقبلة في الشان بسهولة، لما قال: المنتخب 

الوطني دخل غمار المنافسة وبداية ربع 
النهائي، المسابقة ستشتد حتما، وسنواجه 

فرق مرشحة، تشكيلة بوقرة يحضر للمنافسة 
منذ عامين، يجرون تربصات مغلقة تقريبا 

كل شهر، لهذا أستطيع القول إنه حضر 
واستعد من كل الجوانب".

كما أبرز زفيزف، المستوى الذي بلغته 
الجزائر في تنظيم المنافسات الرياضية، 
مؤكدا بأنها أصبحت مرجعا لباقي الدول 

اإلفريقية: "الجزائر أصبحت نموذجا 
ومرجعا، بعدما تابع الكل التنظيم المحكم 
لمنافسة الشان، تحدثت مع صديقي رئيس 
االتحاد االيفواري لكرة القدم، الذي يسعى 

لالستفادة من تجربة الجزائر في تنظيم 
الشان، تحسبا لتنظيمهم كان 2024”.

وتابع جهيد زفيزف: “سننظم ورشات 
مع هيئة تنظيم كان 2024، ليتمكنوا من 
استخالص ما ينبغي من طريقة تنظيمنا 

للشان".
ق.ر

قال سوهايلو ايدارا مدرب منتخب كوت ديفوار للمحليين أن أكثر ما يخيفه 
قبل مواجهة المنتخب الوطني، في ربع نهائي الشأن يوم الجمعة المقبل هو 

الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المدرب مجيد بوقرة والعبيه.
ونقل الموقع الرسمي للشان، تصريحات ايدارا، حيث قال: "الجزائر منافس 

من العيار الثقيل، يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية في مواجهتهم، 
متخوف من ضغط الجمهور الجزائري الرائع، أكثر من خوفي من مواجهة 

المنتخب الجزائري".
من جهة أخرى، نفدت تذاكر مباراة ربع نهائي شان الجزائر، المرتقبة بين 

الجزائر وكوت ديفوار، في وقت قياسي.
وتم الشروع في بيع تذاكر المباراة، سهرة أول أمس، على منصة تذكرتي، 

بعد تعرف "الخضر" على منافسيهم في ربع النهائي، ويتعلق األمر بالمنتخب 
اإليفواري، الذي احتل وصافة المجموعة الثانية، التي تصدرها منتخب 
السنغال، حيث تم م بيع 41 الف تذكرة لدخول ملعب -نيلسون مانديال- 

ببراقي لحضور المباراة، حسبما أكده المنظمون؟
وبيعت هذه التذاكر ليلة االحد الى االثنين بسعر 200 دج للتذكرة، حيث تم 
اقتناؤها ما بين منتصف الليل والرابعة ونصف صباحا، لذا فإن اللقاء بين 

"الخضر" والفيلة" سيجرى أمام شبابيك مغلقة.
وتلعب مباراة الجزائر أمام كوت ديفوار، الجمعة المقبل، بملعب نيلسون 

ق.رمانديال ببراقي، بداية من الساعة الخامسة مساء.

بوقرة وم�ساعديه عاينوا منتخب كوت ديفوار اأول اأم�س

اأكد اأن ال�سان جعلت الجزائر مرجعا لتنظيم المناف�سة الريا�سية، زفيزف:

مدرب منتخب الفيلة متخوف من الدعم الجماهيري الكبير للخ�سر

منتخب المحليين ي�سرع
 في التح�سير الجدي لربع نهائي ال�سان

"منتخب المحليين م�ستعد للتحديثات القادمة ون�سعى للتتويج بالكاأ�س الإفريقية"

تذاكر مباراة الجزائر كوت ديفوار في ربع نهائي ال�سان تنفذ في وقت قيا�سي
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 كشف المفتش العام للمصالح في األمن 
الوطني المراقب العام للشرطة، حاج 

سعيد أرزقي، أمس، أثناء عرضه 
الحصيلة السنوية الخاصة بنشاطات 

المصالح العملياتية بالشرطة القضائية 
واألمن العمومي لسنة 2022 في ندوة 
على مستوى المدرسة العليا للشرطة 

“علي تونسي” عن أرقام تخص مكافحة 
الفساد والجريمة والمنظمة، حيث سجلت 

المديرية العامة لألمن الوطني، خالل سنة 
2022، 350.422 قضية، بينما عالجت 

252.083 قضية.
وفي هذا السياق أورد المفتش العام 

للمصالح بأن عناصر األمن قاموا خالل 
السنة المنصرمة بمعالجة قضايا تخص 

الجريمة المنظمة والرشوة وتبييض 

األموال بلغت خاللها القيمة المالية 
للمحجوزات من عقارات ومركبات 

ومنقوالت والمبالغ 1300 مليار 
سنتيم و9 ماليين أورو.

وحجزت عناصر الشرطة كمية 
معتبرة من مفاعالت التحاليل منتهية 

الصالحية بقيمة 2 مليون أورو، 
يضاف لها أربع مركبات وعقارات 

بقيمة 36 مليار سنتيم، كما تم 
حجز شقق فاخرة داخل وخارج 
الوطن في قضايا الرشوة، كما 

أشار حاج سعيد خالل ندوة صحفية 
إلى أن ألشخاص المتورطين 

بلغ 318.804 شخصا. أما عدد 
الضحايا خالل نفس السنة وصل إلى 

210.002 ضحية.

قالت المفوضية األوروبية, أمس, إنه 
يتوجب على السلطات السويدية اتخاذ 

خطوات بشأن حادثة إحراق نسخة من 
القرآن الكريم.وأشار المتحدث باسم 

المفوضية يوهانس باهركي في مؤتمر 
صحفي ببروكسل إلى أن مثل هذه 

الممارسات ال تتماشى مع القيم التي يرتكز 
إليها االتحاد األوروبي.وأضاف "كما 

قلنا مرارا من قبل, ال مكان للعنصرية 
وكراهية األجانب والكراهية العرقية 

والدينية في االتحاد األوروبي".وأردف 
"هذه قضية يجب على السلطات السويدية 

التعامل معها واتخاذ خطوات بشأنها".
وأحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" 
اليميني المتطرف راسموس بالودان, 

السبت الماضي, نسخة من القرآن الكريم 

قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية 
ستوكهولم, وسط حماية من الشرطة التي 
منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه 
هذه الجريمة الشنعاء. وقد ندد مسؤولو 
الحكومة والمعارضة في تركيا بسماح 
الحكومة السويدية بإحراق المصحف 

الشريف, كما صدرت إدانات من العديد 
من دول العالم العربي و اإلسالمي.

اأحيت والية �سيدي بلعبا�س، اأم�س، الذكرى 

الـ 66 ال�ست�سهاد البطلني النقيب �سقرون 

حممد املدعو االأزهري و �سي مزيان اأحد القادة 

الثالثة  الع�سكريني وال�سيا�سيني للناحية 

للمنطقة اخلام�سة ورفيقه الفدائي �سعيب عبد 

القادر املدعو �سي خالد، ح�سبما علم لدى مدير 

املتحف الوالئي للمجاهد عبا�س قويدر.

ع.ط

وأوضح ذات المسؤول أن متحف المجاهد بسيدي 
بلعباس أعد نشاطات متنوعة إلحياء هذه الذكرى 

التاريخية، منها زيارة لمفتشية أقسام الجمارك لسيدي 
بلعباس و كذا تنظيم معرض تاريخي وعرض 

شريط وثائقي حول تاريخ الوالية الخامسة مع تقديم 
محاضرات حول مسيرة هذين البطلين الثورية و 
كذا عرض وثائق تتضمن أهم العمليات الثورية 

التي شاركا فيها رفقة مجاهدي المنطقة.ويتضمن 
برنامج التظاهرة أيضا تنظيم زيارات لفائدة تالميذ 
المؤسسات التربوية من أجل تعريفهم أكثر بتاريخ 
الجزائر و التضحيات الجسام في سبيل الحرية و 

االستقالل.
وذكر عباس قويدر، وهو أيضا باحث في التاريخ، 

أن الشهيد محمد شقرون المدعو األزهري من مواليد 
قرية يبدر دشرة )واد الشولي( بوالية تلمسان. انضم 

إلى جيش التحرير الوطني بمنطقة عين غرابة 

)نواحي سبدو( برتبة ضابط و شارك في عدة 
عمليات عسكرية بقلب مدينة سيدي بلعباس، منها 

عملية نسف ساحة "كارنو" المقابلة للمسرح الجهوي 
سنة 1957.

كما قاد معارك عديدة ضد القوات الفرنسية زرعت 
الرعب في نفوس المعمرين و قوات اللفيف األجنبي 
المتمركزة بالمدينة و كان مطلوبا من طرف فرنسا 
حيا أو ميتا.وذكر المجاهد عباس قويدر أن البطل 
سي خالد، المولود في 22 ديسمبر 1924 بمنطقة 
واد المبطوح ببلدية سيدي حمادوش، التحق بجيش 
التحرير الوطني في شهر يناير سنة 1958 بعد أن 

قام بعدة عمليات فدائية، منها تلك العملية الجريئة التي 
وقعت يوم 19 يناير 1958 بساحة "كارنو" )أول 

نوفمبر حاليا( بسيدي بلعباس و التي أسفرت عن مقتل 
ستة أوروبيين و جرح 41 آخرين باعتراف سلطات 

االحتالل.
وبعد بحث واسع من قبل القوات الفرنسية عقب العملية 

الفدائية المنفذة بساحة كارنو، نصب العدو الفرنسي 
كمينا للمجموعة في ليلة باردة في 23 يناير 1958 
على مشارف المدينة مستعينا بقوات اللفيف األجنبي 
و المظليين ليدخل في اشتباك عنيف مع المجاهدين 
المحاصرين سقط في ميدان الشرف ستة شهداء من 
بينهم المسؤول السياسي والعسكري للناحية الثالثة 

سي األزهري و رفيق دربه سي خالد، في حين نجا 
الرائد فراج و سي العربي و المجاهدة شافعي.

ستشهد واليات جنوب الوطن موجة برد شديدة 
مع درجات حرارة دنيا دون الصفر, حسبما 

أعلنت عنه نشرية جوية خاصة لمصالح الديوان 
الوطني لألرصاد الجوية. وأوضحت النشرية التي 

صنفت في درجة يقظة "برتقالية" أن الواليات 
المعنية هي بشار وشمال تيميمون و المنيعة و 

غرداية طوال مدة صالحيتها الممتدة من األمس 
وإلى غاية اليوم.  وخلص ذات المصدر الى ان 

درجات الحرارة القصوى المتوقعة ستتراوح 
ما بين 06 و10 درجات اما الدرجات الدنيا 

فستتراوح بين 00 و- 02 درجات مئوية.
ع.ط

االأمن الوطني يعر�س ح�سيلة عام 2022

معاجلة �أكرث من 350 �ألف ق�ضية
عني متو�سنت :

 حتقيق �أكرث من 10 �آالف طن 
من �الإنتاج �ل�ضمكي

حققت والية عين تموشنت إنتاجا سمكيا يعادل 10200 طن 
في نشاط الصيد البحري, مثلما علم أمس لدى مديرية الصيد 

البحري والمنتجات الصيدية. وعرف المنتوج السمكي ارتفاعا 
يتعدى 1000 طن مقارنة بالكمية المسجلة خالل سنة 2021 

والتي كانت في حدود 9000 طن, وفق ما أبرزه المدير الوالئي 
للقطاع, هواري قويسم.وشكل نوع السمك األزرق حصة األسد 

في حصيلة نشاط الصيد البحري خالل السنة الماضية بنسبة 
88 بالمائة من إجمالي المنتوج, إضافة إلى تسجيل زهاء 700 

طن من األسماك البيضاء و كميات متباينة من مختلف أنواع 
القشريات و الرخويات, يضيف ذات المسؤول. كما بلغ حجم 

الصادرات من المنتوج السمكي في نفس الفترة زهاء 400 
طن من أصناف القشريات والرخويات السمكية خاصة نوع 

األخطبوط, الذي يلقى رواجا في األسواق العالمية, كما ذكره 
نفس المصدر.وباعتبار أن عين تموشنت تعتبر من الواليات 

الساحلية الرائدة في اإلنتاج السمكي فإن القطاع يحرص 
على تجسيد برنامج للتكوين المتواصل بالتنسيق مع الغرفة 

الوالئية للصيد البحري وتربية المائيات و عدد من القطاعات 
المتخصصة على غرار التكوين و التعليم المهنيين يستهدف 

المهنيين بهدف تحسين المستوى المهني والرفع من المردودية 
من خالل االستغالل األمثل لإلمكانيات المتوفرة, مثلما أشير 

إليه.
ع.ط

اجللفة

  حجز5700 وحدة م�شروب كحويل
 خمباأة باإحكام د�خل �ضاحنة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة دار الشيوخ 
والية الجلفة، بحر األسبوع الجاري، من حجز كمية معتبرة من 

المشروبات الكحولية كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة قادمة 
من إحدى الواليات الشمالية يقودها شخص في العقد الخامس 
من عمره .العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة 

لمعلومات جد مؤكدة، مفادها عبور كمية معتبرة من المشروبات 
الكحولية قطاع االختصاص على متن شاحنة، ليتم فور ذلك 
نصب كمين محكم، أفضى إلى توقيف الشاحنة المعنية التي 
عثر بداخلها، بعد عملية تفتيش دقيقة، على كمية معتبرة من 

المشروبات الكحولية قدر عددها اإلجمالي بــ:5706 وحدة   من 
مشروب كحولي من مختلف األنواع واألحجام. بعد استيفاء 

إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم المشتبه فيه أمام وكيل 
الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم بعد إجراءات المثول 

الفوري، إيداعه رهن الحبس المؤقت
لعجاج حمود عزيز

العامل ينتف�س �سد مرتكب هذه اجلرمية

 �الإحتاد �الأوروبي يطالب �ل�ضلطات �ل�ضويدية 
باتخاذ خطو�ت ب�ضاأن �إحر�ق �مل�ضحف �ل�ضريف

ح�سب ن�سرية جوية خا�سة مل�سالح الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية

ترقب موجة برد �ضديدة على واليات �جلنوب

متحف املجاهد ب�سيدي بلعبا�س ينظم عدة اأن�سطة خا�سة بهذا احلدث 

�إحياء �لذكرى �لـ 66 ال�ضت�ضهاد �لبطلني �لنقيب 
�ضقرون حممد ورفيقه �لفد�ئي �ضعيب عبد �لقادر

اإ�سـهـــار
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وتنطلق فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
نبدع"،  نفكر..  نقرأ..  معا:  مصر-  "اسم  على  شعار..  تحت 
متنوعة  فعالية  و500  دولة   53 من  ناشرا   1047 وبمشاركة 

ترسخ الهوية.
األثر  لمسيرة عظيمة  استكماال  للمعرض  الجديدة  الدورة  وتعد 
وقوتها  مصر  وجوه  من  وجه  هو  الذي  للمعرض  والتأثير 
ويبرز روعة  يعكس حاضرها ويستشرف مستقبلها،  الناعمة، 
مصري  مبدع  لكل  واحتضانا  وفنا  وفكرا  إبداعا  حضارتها، 

وعربي.
وتحرص الدولة المصرية على أن يظل معرض القاهرة الدولي 
إلى  العالم  لثقافة  العالم، وبابا  الثقافية على  نافذة مصر  للكتاب 
مصر، وجرى اختيار الشاعر صالح جاهين شخصية المعرض 
لهذا العام، والمملكة األردنية الهاشمية كضيف شرف للمعرض 
الحدث الثقافي األكبر على اإلطالق والذي ينتظره عدد كبير من 

المثقفين والمصريين من مختلف الطبقات.
فنيا  ثقافيا حافال وبرنامجا  العام برنامجا  المعرض هذا  ويضم 
مبهرا وأخر خاصا للطفل، فضال عن برنامج مهني يعني في 
بالنشر كصناعة، ويناقش بوجود خبراء دوليين،  مقامه األول 
النشر ومشاكله وفرصه  مستقبل  العالم،  ناشري  وضيوف من 

المستقبلية.
كما أولت وزارة الثقافة أهمية كبيرة لـ "الملكية الفكرية" التي 
وضعت لها الدولة المصرية استراتيجية مهمة وواعدة، فيضم 
في  اإلبداع  حماية  حول  حافلة  بمشاركة  كبيرا  مؤتمرا  أيضا 
مؤتمر  عقد  عن  فضال  الفكرية،  والملكية  الجديدة  الجمهورية 
"الترجمة عن العربية جسر للحضارة"، ليكون المعرض مواكبا 
الجديدة،  الجمهورية  من  والمصريين  مصر  لتطلعات  بحق 

ومتناسقا مع ما تحتاجه مصر على الصعيد الثقافي.
وتنفيذا لمبدأ أن الثقافة ليست ترفيها وال منتجا ثانويا، تحرص 
التسهيالت  المعرض وتوفير كافة  انعقاد  السياسية على  القيادة 
باإلنسان  اهتمام مصر  يعكس  شكل  بأفضل  أجل خروجه  من 
للكتاب بوابة  الدولي  القاهرة  وثقافته وإبداعه، وليبقى معرض 

ثقافية وحدثا دوليا مؤثرا على خارطة الثقافة العالمية.
كما يشهد المعرض دعم ومساندة لـ "قادرين باختالف"، حيث 
يواصل يفتح أبوابه مجانا لهم ومرافقيهم، ويقدم لهم خصومات 

خاصة.
من جانبها قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 

الـ54  الدورة  في  النشر  دور  أجنحة  إيجار  أسعار  تخفيض 
للمعرض، وتخفيض الزيادة التي كانت قد أقرت من قبل بالنسبة 
للناشرين العرب المشاركين في المعرض، لتكون 2% بداًل من 
5%، وبالنسبة للناشرين المصريين 5% بدال من 12.5، وذلك 
العربي  النشر في مصر بشكل خاص والوطن  دعما لصناعة 
حماية  في  مصر  تلعبه  الذي  الدور  على  وتأكيًدا  عام،  بشكل 
صناعة النشر ومساندة الناشرين بشكل مستمر، باإلضافة إلى 

تحديد سعر التذكرة اإللكترونية بـ 5 جنيهات.
ومن المقرر أن يشهد المعرض تدشين مشروع مكتبة األسرة 
الرقمية، ودعم صناع المحتوى الرقمي، وإطالق مبادرة "الثقافة 
والفن للجميع"، حيث تتوفر الكتب المخفضة في أروقة قطاعات 

وزارة الثقافة، وسوف تستمر هذه المبادرة طوال العام.
في  يتمثل  المعرض  من  كبير  نصيب  لألطفال  سيكون  كما 
تخصيص صالة لكتاب الطفل، وفعاليات ثقافية وفنية تقدم زادا 

ثقافيا ومعرفيا للطفل والنشء طوال أيام المعرض.
إلى  باإلضافة  أفريقيا  من  العام  هذا  المعرض  في  ويشارك 
تونس،  ليبيا،  السودان،  جنوب  السودان،  من  كل  الجزائر 
موريتانيا، الصومال، غانا، السنغال، رواندا، نيجيريا، إريتريا، 
اإلمارات،  الكويت،  العراق،  من  كل  آسيا  ومن  المغرب، 
سوريا،  البحرين،  فلسطين،  اليمن،  لبنان،  السعودية،  األردن، 
سلطنة عمان، قطر، اليابان، الهند، ماليزيا، الصين، باكستان، 
نيبال، أذريبجان، روسيا، ومن أوروبا كل من فرنسا، إسبانيا، 
البرتغال،  إنجلترا،  إيرلندا،  النرويج،  ألمانيا،  اليونان،  إيطاليا، 
ومن  التفيا،  أرمينيا،  بلجيكا،  الدومينيكيان،  صربيا،  المجر، 
األمريكتين كل من الواليات المتحدة األمريكية، كندا، البرازيل، 

األرجنتين، كولومبيا.
أما األردن ضيف الشرف فتشارك ببرنامج ثقافي ضخم يشمل 
على مشاركة 85 كاتبا وشاعرا وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب 
من األردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 فعالية توزعت 
ما بين 23 ندوة ومحاضرة، و4 عروض مسرحية، وقراءات 

قصصية لألطفال، و3 قراءات قصصية و3 أمسيات شعرية.
ويعد حفاظ مصر على استمرارية تنظيم معرض القاهرة الدولي 
لدعم  المصرية  الجهود  نجاحات  إحدى  دوري  بشكل  للكتاب 
الثقافة والفن، اعتبار المعرض حدثا ثقافيا ينتظره عدد كبير من 
القراء، من أجل اقتناء الكتب الجديدة ومشاهدة العروض الفنية 

التي يتم تقديمها عبر برنامج ثقافي فنى شامل.

غوركي  مكسيم  الروسي  الروائي  وضع 
حول  أفكاره  خالصة   )1936  –  1868(
تعلمت  "كيف  كتابه  في  والفن  األدب 
االشتراكية  الواقعية  في  وآرائه  الكتابة؟"، 
تجربته  في  بهم  تأثّر  الذين  الكتّاب  وبعض 
الماركسية  بالتزامه  ترتبط  التي  السردية 
ورؤيته لألدب كانعكاس للنشاط االقتصادي 

واالجتماعي.
عديدة  خفية  جوانب  أيضاً  الكتاب  ويضيء 
الذي  "األم"،  رواية  صاحب  شخصية  من 
عاش حياة مليئة بالتقلبات، حيث ولد فقيراً 
كثيرة،  متواضعة  مهن  في  وعمل  ومشرداً 
السلطات  قبل  من  للمالحقة  وتعّرض 

القيصرية والسجن بسبب انتمائه السياسي، 
الصعبة  الظروف  هذه  ظّل  في  وحاول 
الكتّاب  أبرز  أحد  يصبح  أن  قبل  االنتحار، 

المقربين من النظام بعد الثورة البلشفية.
الكتاب  من  العربية  النسخة  حديثاً  صدرت 
عن  نقله  الذي  للسؤال"  نثر  "دار  عن 
الروسية المترجم العماني أحمد م الرحبي، 
عن  تلقاه  سؤال  عن  غوركي  يجيب  وفيه 
الكتابة في العموم، وعن تجربته فيها، إذ في 
أثناء حديثه عن مشروعه الكتابي في كثير 
من المدن الروسية، ظل القراء والمهتمون 
يواجهونه بسؤال: كيف بدأت الكتابة وكيف 

تعلمتها؟ 

ويقسم المؤلّف الكتّاب في العالم إلى واقعيين 
من  كّل  عالقة  مفصاًل  ورومانسيين، 
األدب.  في  تناوله  وكيفية  بالواقع  الفريقين 
على  ينطبق  ال  التقسيم  هذا  أن  يرى  لكنه 
أمثال  من  الكالسيكيين  الكتّاب  من  عدد 
وغوغول  وتولستوي  وتورغينيف  بلزاك 
أدبهم  يمثل  الذين  وآخرين،  وتشيخوف 

اتحاداً بين الواقعية والرومانسية.
التي  الرسائل  مجموع  غوركي  يناقش 
تصله من أناس ينتمون إلى أعمار وطبقات 
فيها  يسألونه  متنوعة،  اجتماعية  وشرائح 
عن الرغبة في الكتابة وتأثّر الكاتب بواقعه 
بالعديد  مستشهداً  واالقتصادي،  االجتماعي 

التي  والروائية  القصصية  النماذج  من 
توّضح تلك األفكار.

ما  أن  "أدرك  الكتاب:  في  أيضاً   ويقول 
ويستحق،  كثير  وسمعته  وجربته  شاهدته 
راودني  للناس،  أرويه  أن  علّي  ويجب  بل 
شعور بأنني أعرف وأشعر بشيء ال يعرفه 
ويشعر به اآلخرون، وقد كان هذا مصدراً 

لضيقي وقلقي وتوهماتي.«
ويتابع: "كنت عند قراءتي كتب أساتذة من 
قادر  بأنني  أحياناً  أفكر  تورغينيف  أمثال 
على أن أروي ‘مذكرات صياد‘ – مثاًل – 
بطريقة تختلف عن طريقة تورغينيف، في 
ذلك العمر كنت أعتَبر حكاء مميزاً، ينصت 

و‘المشردون‘  والخبازون  الحمالون  إلّي 
والنجارون وعمال السكك الحديدية وكل من 
أروي  كنت  حين  عام،  بشكل  بينهم  عشت 
لهم الكتب التي قرأتها، أجد نفسي على نحو 
متزايد أروي قصصاً خاطئة تشوه ما قرأته 
تخصني  أشياء  إليها  فأضيف  الكتب،  في 
وقائع  ذلك ألن  تجربتي، حدث  ومن وحي 
كل  في  لدي  اندمجت  قد  واألدب  الحياة 
من  ظاهرة  األخرى  هي  الكتب  إن  واحد، 
حية  حقيقة  إنها  كاإلنسان،  الحياة  ظواهر 
أيضاً، حقيقة تتحدث وهي أقل ‘شيء‘ مادي 
من بين األشياء المادية التي صنعها اإلنسان 

وما زال يصنعها".
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 اأدب الأطفال اأدب اإبداعي والق�سائد

املجل�س الأعلى لّلغة العربّية
 يطلق جائزته الأدبية لعام 2023

األولى  الّطبعة  فعاليات  الداخل  الشهر  مطلع  العربيّة  للّغة  األعلى  المجلس  يطلق  أن  يرتقب 
لجائزة المجلس األعلى للّغة العربيّة لآلداب، وهي جائزة مخّصصة ألفضل األعمال األدبيّة، 
باللغة العربيّة، وتفتح أبواب الترشج لهذه الجائزة كّل سنتين وهي تعنى بـ 4 فئات من الجوائز، 
    )1فئة أفضل دراسة في تعميم استعمال اللغة العربيّة؛     )2فئة أفضل عمل أدبي موّجه 
للّطفل؛     )3فئة أفضل عمل أدبّي إبداعي؛     )4فئة القصيدة الّشعريّة.وتهدف هذه الجائزة 
إلى تشجيع المهارات اإلبداعيّة للوصول إلى إنتاج فكرّي إبداعّي باللغة العربيّة؛ العمل على 
إثراء الّساحة األدبيّة بأعمال متميّزة رفيعة المستوى باللغة العربيّة لالرتقاء بها؛ تنمية القدرات 
والحضارّي؛  الثّقافّي  الوعّي  تنمية  العربيّة؛  باللغة  األدبّي  الوعي  ودعم  والثّقافية،  األدبيّة 
الوصول إلى منتج محلّي جزائرّي يتّفق والهويّة الثقافيّة الجزائريّة؛ رصد الكفاءات الوطنيّة 
في المجاالت اإلبداعيّة ذات الّصلة باللّغة العربيّة؛ النّشر والتّرويج لإلبداعات األدبيّة المتميّزة.

وتتمثل الجائزة في منح الفائز/)ة( األّول حسب االستحقاق عن كّل فئة، مكافئة ماليّة رمزيّة 
بمبلغ خمسمائة )500.000،00( دينار جزائرّي.وفي حالة حجب الجائزة في فئة من الفئات 
يمكن للجنة التّحكيم أن تقترح جائزة تشجيعيّة، وقيمتها 20% من مبلغ الجائزة، وتمثل الجائزة 
في منح الفائزين مكافئة ماليّة رمزيّة لكل فئة مبلغ خمسمائة )500.000،00( دينار جزائرّي.
وال  مقتبس  وال  مترجم  )غير  أصياًل  يكون  أن  المسابقة  لهذه  ح  التّرشُّ وآليات  شروط  وعن 
مستنسخ(؛ أن يكون مكتوًبا بالعربيّة الفصيحة؛ أاّل يكون قد نُشر ورقيًّا أو إلكترونيّا، أو شارك 
به صاحبه في أيّة مسابقة أخرى، سواء نال به جائزة أو لم ينل؛ أاّل يتعارض محتواه مع قيم 

وتقاليد وعادات الجزائر.
القّصصية عن خمس )05( قصص، وال تزيد عن عشر  تقّل المجموعة  أاّل  وأيضا يشترط 
)10( قصص، بمعّدل ثالث )3( صفحات إلى خمس عشرة )15( صفحة في القّصة الواحدة 
)بالنّسبة للفئة الثّانيّة(؛ وأن يخاِطب العمل القصصي الموّجه لألطفال الفئة العمريّة من ثالثة 
المالئمة  التّعبيريّة  واألدوات  األساليب  ويستثمر  عاًما،   )18( ثمانية عشر  إلى  أعوام   )03(
 )30000( ألف  ثالثين  عن  كلماته  تقّل  أاّل  يشترط  الثّانيّة(؛ كما  للفئة  الّطفل)بالنّسبة  لثقافة 
كلمة، وال تتعدى ستين )60000( ألف كلمة )بالنّسبة للفئة الثّالثة(؛ وأيضا أن تضبط القصيدة 
الشعريّة بالّشكل، وتكون جديدة ُكتبت خّصيًصا لهذه المناسبة، تضّم ما بين خمسة وعشرين 
ا )شعر التّفعيلة(  )25( وثالثين )30( بيًتا عموديًّا أو ثالثين )30( إلى أربعين )40( سطًرا حًرّ
)بالنّسبة للفئة الّرابعة(.هذا وال يحّق للمترّشح/)ة( أن يتقّدم بأكثر من عمل أدبي واحد أو قصيدة 
شعريّة واحدة )بالنّسبة للفئة الّرابعة(؛ كما ال يحّق للمترشح/)ة( المشاركة في أكثر من مجال 
العربيّة  للّغة  األعلى  المجلس  جائزة  على  للحائز/)ة(  يحّق  وال  الجائزة؛  مجاالت  من  واحد 

لآلداب، أن يتقّدم بعمل آخر إاّل بعد انقضاء دورتين بعد تلك التي حصل فيها على الجائزة.
وسيتم نشر العمل الفائز، ضمن منشورات المجلس األعلى للّغة العربيّة، ويصبح ملًكا له، إال 

أنّه يمكن لمؤلّفه استعادة حقوقه بعد انقضاء ثالث )03( سنوات من نشر العمل.
الُمرّشح  العمل  من  نسخة  تودع  أن  يجب  المسابقة  هذه  في  للمشاركة  التّقديم  كيفية  وعن 
مرفقة بالّسيرة العلميّة للمشارك/ )ة(، مع طلب المشاركة، لدى مكتب أمانة الّرئيس للمجلس 
األعلى للّغة العربيّة، الكائن مقـــره بـ 52، شارع فرنكلين روزفلت، الجزائر، أو ترسل عبر 
صندوق البريد رقم 575، ديدوش مراد. ويمكن إرسالها بصيغة برنامج )Word( عبر البريد 

.moussabaka.hcla@gmail.comاإللكترونّي التّالي
االعتبار  بعين  تؤخذ  لن  أنه  بها  الخاص  اإلعالني  البيان  في  الجائزة  على  القائمون  وذكر 
من  الفاتح  موعد  وقد حدد  القانونيّة  اآلجال  انقضاء  بعد  التي تصل  أو  النّاقصة  المشاركات 
شهر فيفري القادم كأول يوم النطالق الترشيحات على أن تختتم في األول من شهر نوفمبر 
العالمّي  باليوم  بالتزامن مع االحتفال  الجوائز  النّاجحين، وتقديم  المقبل، وسيتم اإلعالن عن 

للّغة العربيّة.
حياة �سرتاح

الثالثاء  24 جانفي 2023 املـوافق لـ 02 رجب 1444هـ

تعقد دورته الـ 54 بني 25 جانفي و6 فيفري القادم

اجلزائر حا�ضرة يف معر�س 
القاهرة الدويل للكتاب

�ستكون اجلزائر حا�سرة يف معر�ص القاهرة الدويل للكتاب الذي �ستنطلق فعاليات دورته الـ 54 هذا الأربعاء 

معر�ص القاهرة الدويل للكتاب والذي يقام خالل الفرتة من 25  جانفي اإىل 6 فيفري 2023.

قراأت لك
مك�ضيــم غــوركـي.. درو�س يف الكتابـــة
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دويلالثالثاء  24 جانفي 2023 املـوافق لـ 02 رجب 1444هـ12
وجها دعوة اإىل باقي دول اأمريكا 

الالتينية لالن�ضمام

 الربازيل والأرجنتني 
يتفقان على اإ�شدار عملة م�شرتكة

اتفقت البرازيل واألرجنتين على إصدار عملة مشتركة بينهما، ووجها 
دعوة إلى باقي دول أمريكا الالتينية لالنضمام، وعلق رجل األعمال ، 
إيلون ماسك ، قائال "فكرة جيدة".ووفقا لصحيفة "انفوباى" األرجنتينة 
مشتركة  عملة   إصدار  في  العمل  يبدأن  والبرازيل  األرجنتين  فإن 
لالنضمام  الالتينية  أمريكا  دول  باقى  إلى  دعوة  توجيه  بينهما،مع 

إلصدار عملة موحدة على غرار اليورو في االتحاد األوروبي.
وكان الرئيس االرجنتينى، ألبرتو فيرنانديز، استقبل نظيره البرازيلى 
لوال دا سيلفا، في زيارة رسمية للتوقيع على االتفاقيات االقتصادية 

واألخرى التي تخص الطاقة والدفاع والصحة والتكنولوجيا.
وتعتبر األرجنتين معزولة إلى حد كبير عن أسواق الديون الدولية منذ 
تخلفها عن السداد في عام 2020 وال تزال مدينة بأكثر من 40 مليار 

دوالر لصندوق النقد الدولي منذ عام 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملة المشتركة بين األرجنتين والبرازيل 
، أطلق عليها بشكل مبدئي اسم "سور" التي تعنى الجنوب، وهى أهم 
المناقشات التي سوف يناقشها لوال دا سيلفا خالل مشاركته في قمة 

مجتمع دول أمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبى اليوم الثالثاء .
وقال وزير االقتصاد األرجنتيني سيرجيو ماسا  "سيكون هناك قرار 
لبدء دراسة المعايير الضرورية لعملة مشتركة تشمل كل شيء من 
القضايا المالية إلى حجم االقتصاديات ودور البنوك المركزية". وأشار 
الوزير األرجنتيني إلى أن عملة سور ستعمل  بالتوازي مع وجود 
البيزو األرجنتيني واللاير البرازيلي، من أجل تحفيز التجارة اإلقليمية 

وتقليل استخدام الدوالر واالعتماد عليه.

موقع متخ�ض�ص 

يف ر�ضد الهجمات امل�ضلحة يك�ضف:

 33 حادث اإطالق نار 
يف اأمريكا منذ بداية 2023

ذكر موقع "أرشيف عنف األسلحة" األمريكي المتخصص في رصد 
أنه  المتحدة،  الواليات  في  النار  إطالق  المسلحة وحوادث  الهجمات 
منذ بداية عام 2023 وخالل 22 يوًما فقط، شهدت الواليات المتحدة 
33 حادثة إطالق نار جماعي.وأوضح الموقع في تقرير ملخص عبر 
الذي  النار  إطالق  حادث  أن  "تويتر"،  موقع  على  الرسمي  حسابه 
عن  وأسفر  السبت،  ليل  كاليفورنيا،  بوالية  أنجلوس  لوس  في  وقع 
مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، هو أكبر واقعة إطالق نار 
في  هجوم  وقع  عندما  الماضي  نوفمبر  منتصف  منذ  البالد  تشهدها 
كولورادو وراح ضحيته 5 أشخاص، وكذلك هجوم "والمارت" في 
العام  بداية  منذ  أنه  الموقع  6 ضحايا.وأضاف  والذي خلف  فرجينيا 
تتسبب في سقوط  نار  المتحدة يوميا حوادث إطالق  الواليات  تشهد 
عدة ضحايا، وبالتحديد هناك 33 إطالق نار جماعي حتى اآلن هذا 
العام في الواليات المتحدة، من بينها 21 واقعة أسفرت عن مصرع 
حوادث  أكثر  من  اثنين  أن  الموقع  األقل.وذكر  على  واحد  شخص 
إطالق النار دموية حتى اآلن هذا العام لم تحدث في أماكن عامة، لكن 
ُقتل 6 أشخاص  تم خاللها استهداف أشخاص داخل منازلهم، حيث 

رمياً بالرصاص في منزل بوسط كاليفورنيا في 16 جانفي الجاري.

يف اآخر تقرير للبنك الدويل 

حول الأمن الغذائي يف هذا البلد

املغرب يف اخلانة احلمراء ب�شبب 
ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية

دولة  الغذائي  األمن  حول  له  تحديث  آخر  في  الدولي  البنك  صنف 
المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد ارتفاعا واسعا 
في أسعار المواد الغذائية، األمر الذي يفسر موجة السخط في المملكة 
استمرار  ظل  في  المغربية  لألسر  المعيشية  األوضاع  تردي  بسبب 
الغالء وارتفاع لجوء الدولة إلى المديونية.وحسب آخر تصنيف للهيئة 
الدولية، فقد تم وضع المملكة المغربية في قائمة بلدان المنطقة الحمراء 
5 و  بين  ما  تتراوح  بنسبة  ارتفاعا واسعا في األسعار  التي شهدت 
استمرار  من  المخزن  نظام  الدولية  المؤسسة  وحذرت  بالمائة.   30
المملكة  في  الغذائي  التضخم  شهد  حيث  التضخم،  معدالت  ارتفاع 
ارتفاعا قياسيا انتقل من 4.3 بالمائة في يناير 2022 إلى 14.4 في 
المائة في نوفمبر الماضي.وتوضح هذه األرقام سبب السخط الشعبي 
الذي تشهده عدة مدن مغربية احتجاجا على موجة غالء المعيشة و 
ارتفاع أسعار المواد األساسية و المحروقات إلى جانب تدهور القدرة 
الشرائية للطبقة العاملة.وتسبب غالء أسعار المواد الغذائية والوقود 
أيضا في انتقادات حادة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يملك 

إحدى أهم شركات توزيع المحروقات في المغرب.
وفشلت حكومة المخزن في حل األزمات المتعددة التي يتخبط فيها 
المواطن، وهو ما دفع باألخير الى فقدان ثقته بها، حيث كشفت األرقام 
التي قدمتها المندوبية السامية المغربية للتخطيط في مذكرتها األخيرة 
أن مؤشر ثقة األسر تابع، خالل الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه 
التنازلي ليصل ألدنى مستوى له منذ بداية البحث الدائم حول الظرفية 

لدى األسر سنة 2008.

"الشهيد  مؤتمر  أشغال  ختام  في  غالي  وأوضح 
أمحمد خداد لحبيب" في ساعة متأخرة من مساء 
أول أمس، أن "المؤتمر كان واضحا في قراراته 
الصحراوي  الوطني  الفعل  أولويات  تحديد  وفي 
السياق  ذات  في  مؤكدا  المقبلة",  المرحلة  في 
أولوية  من  يعد  الصحراوي  التحرير  "جيش  أن 
معركة  في  الحربة  رأس  ويشكل  األولويات 
جيش  أن  وأشار  والكرامة".  والمصير  الوجود 
التحرير الشعبي الصحراوي "جدير بكل العناية 
واالهتمام, من جميع النواحي, ماديا وبشريا, من 

أجل أن يكون في أعلى مستويات الجاهزية".
الجيش  مقاتلي  بجهود  غالي  إبراهيم  وأشاد 
الصحراوي الذين يواصلون الكفاح "وكلهم عزم 

وتصميم على استكمال مهمة التحرير".
لجبهة  العام  األمين  أكد  أخرى،  جهة  من 
عقد  الذي  ال16  المؤتمر  نجاح  أن  البوليساريو 
و  اإلحتالل  لطرد  القتال  "تصعيد  شعار  تحت 
بل جاء  يأت من فراغ",  "لم  السيادة",  استكمال 
"نتيجة لمجهود شعبي شامل لكامل الجسم الوطني 
الصحراوي, في كل مواقع تواجده, عبر مراحل 
الفعل  من  سنوات  ثالث  مدار  على  متعددة, 

الوطني".
المؤتمرات  كل  على  بالمناسبة  أثنى  كما 
 : قائال  اختياراتهم,  و  بمساهماتهم  والمؤتمرين 
"نحن جميعا, كمناضالت ومناضلين, كمواطنات 
بيننا  ليس  الصحراوي,  الشعب  من  ومواطنين 
أي خالف, ولكن االختالف ظاهرة صحية وهو 
ليس مظهر ضعف, بل مصدر قوة, مهما تعددت 

التصورات واألفكار".

البوليساريو:  لجبهة  العام  األمين  وأضاف 
><نحن مجتمعون وملتفون حول المبادئ نفسها 
واألهداف نفسها, في إطار الوحدة الوطنية, بقيادة 
ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
ثقة ويقين  بقوله ><أننا على  الذهب<<, مؤكدا 
مطلق بأن الخلفية والدوافع وراء كل المداخالت 
والسعي  البحث  هي  إنما  والمواقف  اآلراء  وكل 
وأكد  العليا".  الوطنية  المصلحة  لخدمة  الصادق 
هو  الجميع  "واجب  أن  كلمته  ختام  في  غالي 
الجبهة  وثوابت  المؤتمر  بمخرجات  االلتزام 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".

من جانب آخر، أعلنت لجنة اإلنتخابات للمؤتمر 
بالداخلة  المنعقد  البوليساريو  لجبهة   16 الـ 
ساعة  في  الصحراويين  الالجئين  بمخيمات 
متأخرة من مساء أول أمس، عن النتائج النهائية 
الصحراوية،  الوطنية  األمانة  النتخابات أعضاء 

وذلك في الجلسة الختامية لهذا الموعد.
الـ  الفائزين  بأسماء  قائمة  عن  اللجنة  وكشفت 
25 في الدور الثاني من أصل 75، مترشح لهذا 
المنصب، فيما حسم الدور األول النتائج لصالح 
القانوني  النصاب  على  حصال  إثنين  مرشحين 

وفق القانون األساسي لجبهة البوليساريو.

أكد المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا، عبدهللا باتيلي أن 
االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، عقد 
ليبيا على  لمساعدة  لخلق ظروف  يمثل عمال تضامنيا ويهدف  أول أمس، 
العودة إلى محيطها اإلقليمي والعالمي".وأضاف باتيلي في كلمة ألقاها أمام 
"التضامن  أن  بليبيا  المنعقد  العرب  الخارجية  لوزراء  التشاوري  االجتماع 
مع ليبيا ضروري ألن المنطقة تحتاج إلى أن تكون ليبيا بلد مستقر و آمن". 
ودعا باتيلي الليبيين الى "تحمل مسؤوليتهم تجاه التاريخ وتجاوز الخالفات 
واالنقسام والتباحث بينهم إليجاد الحلول". وعقدت أول أمس، في العاصمة 
الليبية طرابلس أعمال االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة 
الدورة  رئيسة  المنقوش,  نجالء  الليبية,  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزيرة 
الشؤون  بمشاركة وزير  العربية,  الدول  لجامعة  الوزاري  للمجلس  الحالية 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة.وجددت الوزيرة نجالء 
المنقوش في كلمة افتتاح االجتماع تعهد الحكومة الليبية بإجراء االنتخابات 
الدور  فاعلية  2.5 مليون ناخب. و أوضحت أن  أكثر من  احتراما إلرادة 
العربي في مساعدة ليبيا يجب أن تكون بتفاعل مع الدور األممي واإلفريقي 
رحبت  جهتها،  االنتخابات.من  إجراء  دعم  طريق  في  الدوليين  والشركاء 
الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي لدى ليبيا ورئيسة مكتب 

االتصال, وحيدة العياري أمس، بانعقاد المؤتمر التشاوري لوزراء الخارجية 
العرب في طرابلس, مشيرة أن ذلك يدعم استقرار ليبيا, حسب ما أوردته 
وخالل  العياري,  وحيدة  أن  الوكالة  )وال(. وذكرت  الليبية  األنباء  وكالة 
مشاركتها في االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب, أكدت أن عقد 
االجتماع في طرابلس "يدحض الصورة النمطية التي يعطيها اإلعالم عن 
ليبيا, على أنها بلد النزاعات والصراعات, ويؤكد على أنها تحولت إلى دولة 
العياري على ضرورة  الدولية واالجتماعات اإلقليمية".وأكدت  المؤتمرات 
المصالحة التي يقوم بها االتحاد اإلفريقي مع المجلس الرئاسي الليبي, مذكرة 
استعدادا  أسبوع,  نحو  منذ  في طرابلس,  عقد  الذي  التحضيري  باالجتماع 
لعقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة بين الفرقاء الليبيين. وفي السياق, 
أبرزت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي لدى ليبيا "أهمية 
انطالق قطار المصالحة داخل ليبيا", الفتة إلى أن "االتحاد اإلفريقي ليس له 
أفضلية بين االنتخابات والمصالحة فهما مطلبان متكامالن". وقالت العياري 
كلمة  الليبيين حول  "جمع  في  تتمثل  واالنتخابات  المصالحة  من  الغاية  إن 
والصراعات  النزاعات  وترك  واحدة  ليبيا  بناء  وهو  واحد,  وهدف  واحدة 

واالختالفات جانبا والمضي قدما نحو هدف الوحدة الوطنية".
الوكالت

المتحدة  األمم  لتحالف  السامي  الممثل  أدان 
"بشكل  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل  للحضارات، 
نسخ  حرق  في  المتمثل  الدنيء  العمل  قاطع" 
السويد  في  متطرف  قبل  من  الكريم  القرآن  من 
بيان  في  السامي  الممثل  الماضي. وأكد  السبت 
التعبير  الحفاظ على حرية  أهمية  على  صحفي، 
إال  اإلنسان،  حقوق  من  أساسيا  حقا  باعتبارها 
القرآن  من  نسخ  حرق  أن  على  أيضا  شدد  أنه 
الخلط  ينبغي  وال   ... مسيء  يعد »عمال  الكريم 
بينه وبين حرية التعبير".وقال موراتينوس: "إن 

ممارسة حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات 
إزاء  العميق  قلقه  عن  معربا  ومسؤوليات"، 
والعنف  والتعصب  التمييز  حاالت  عدد  ارتفاع 
الفاعلة،  الجهات  عن  النظر  بغض  عام،  بشكل 
خاصة تلك الموجهة ضد أتباع العديد من األديان 
العالم. وأضاف  أنحاء  مختلف  في  والمجتمعات 
لبناء  المتبادل ضروري  "االحترام  أن  بيانه  في 
ومسالمة  وشاملة  عادلة  مجتمعات  وتعزيز 
للجميع".  ومتجذرة في حقوق اإلنسان والكرامة 
األمم  عمل  خطة  إلى  السامي،  الممثل  وأشار 

التحالف،  بقيادة  الدينية،  األماكن  لحماية  المتحدة 
والتي تقدم إطار عمل وعددا من التوصيات بما 
في ذلك تعزيز التعددية الدينية والحوار بين أتباع 
الديانات والثقافات واالحترام والتفاهم المتبادلين.

وكانت قد اجتاحت العالمين العربي واإلسالمي، 
أحد  قيام  بعد  عارمة  واستنكار  غضب  موجة 
بحرق  السويد  في  المتطرف  اليمين  عناصر 
التركية  السفارة  أمام  الكريم  القرآن  من  نسخ 
معادية  حاقدة  عنصرية  بدوافع  ستوكهولم،  في 

لإلسالم دين السالم والوئام.

قال اإن اجلي�ص ال�ضحراوي م�ضمم على موا�ضلة معركة التحرير، الرئي�ص غايل:

موؤمتر البولي�شاريو الـ 16 كان وا�شحا 
يف قراراته ويف حتديد الأولويات

اأكد رئي�ص اجلمهورية العربية ال�ضحراوية الدميقراطية، الأمني العام جلبهة البولي�ضاريو، اإبراهيم غايل، بالداخلة مبخيمات 

الالجئني ال�ضحراويني، اأن املوؤمتر الـ 16 للجبهة ال�ضعبية لتحرير ال�ضاقية احلمراء ووادي الذهب كان "وا�ضحا يف قراراته ويف حتديد 

اأولويات الفعل الوطني ال�ضحراوي يف املرحلة املقبلة".

الوكالت

اأكد باأنه �ضي�ضاعد ليبيا على العودة اإىل حميطها

باتيلي ي�شيد بعقد الجتماع الت�شاوري العربي يف طرابل�س 

و�ضط موجة ا�ضتنكار �ضديدة يف العامل العربي والإ�ضالمي

حتالف الأمم املتحدة للح�شارات يدين حرق
 ن�شخ من القراآن الكرمي يف ال�شويد
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دويل
من اإعداد: حياة �سرتاح

 نتيجة اإ�سابته مبر�ض

 ال�سرطان يف النخاع ال�سوكي

"الأ�صرى": الو�صع ال�صحي 
للأ�صري وليد دقة 
مقلق وغري م�ستقر

إن  أمس  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 
وغير  مقلق  دقة،  وليد  لألسير  الصحي  الوضع 
مستقر، ووفقا للهيئة، فإن األسير دقة وهو من سكان 
باقة الغربية بأراضي الـ48 يعاني من أوجاع شديدة 
بمرض  إصابته  نتيجة  جسده،  أنحاء  مختلف  في 

السرطان في النخاع الشوكي.
المسؤولية  االحتالل  سجون  إدارة  الهيئة،  وحملت 
الكاملة عن حياة األسير دقة، علما أن إدارة سجون 

االحتالل تتعمد اإلهمال الطبي بحقه.
الهيئة،  أوردت  الماضي،  ديسمبر  منتصف  وفي 
تمكن من زيارة  عبر محاميها كريم عجوة، والذي 
األسير المريض وليد دقة، والذي كان يقبع بمعتقل 
"عسقالن"، تفاصيل تدهور حالته الصحية وما طرأ 

عليها من تطورات.
مستشفى  إلى  دقة  األسير  نقل  حينه،  في  وجرى 
في  ومكث  حالته  على  تراجع  إثر  "برزالي"، 
االحتالل حينها  أطباء  وأخبره  أيام،  المستشفى عدة 
بعد  )اللوكيميا(  الدم  في  سرطان  من  يعاني  أنه 
التشخيص األولي الذي أجروه، ليتبين بعد عدة أيام 

أن هناك تشخيص آخر لحالته.«
وأتضح أن األسير دقة يعاني نوعا آخر من السرطان، 
وهو ليس بحاجة للخضوع لجلسات عالج كيميائي، 
وإنما تزويده بدواء بين فترة وأخرى، كما أنه بحاجة 
نخاع  زراعة  لعملية  والخضوع  دم  وحدتي  لمنحه 

الحقا.
من  عاما(   60( دقة  األسير  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الـ1948،  عام  أراضي  داخل  الغربية  باقة  مدينة 
معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد الذي 
حدد الحقا بـ)37 عاما(، وأضافت محكمة االحتالل 
على حكمه الحقا عامين آخرين، وخالل عام 1999 
 2020 العام  وخالل  سالمة،  سناء  بزوجته  ارتبط 

رزق بطفلة أسماها "ميالد" عبر النطف المحررة.

كما مل يحاول طعن

 اأي اأحد من جنوده

االحتالل يعرتف 
بقتل ال�سهيد كحلة 

دون اأن ي�سكل تهديدا
اعترف جيش االحتالل الصهيوني، أنه قتل الشهيد 
أحمد حسن كحلة )45 عاما( من رمون شرق رام 
قرب  الجاري  الشهر  من  عشر  الخامس  في  هللا، 
بلدة سلواد، دون أن يشكل خطرا أو تهديدا، كما تم 

االدعاء سابقا.
وأوضحت هيئة البث الصهيونية "مكان"، أن جيش 
الذي  كحلة  أن  أجراه  تحقيق  في  خلص  االحتالل 
أصيب برصاصة في عنقه من مسافة الصفر، قتل 
دون أن يشكل أي تهديد لجنوده، و"ما كان ينبغي أن 

ينتهي الحادث بموت.«
وكان جيش االحتالل قد زعم أن الشهيد كحلة كان 
يحمل سكينا بيده، وخرج من سيارته صوب الجنود 
قبل أن يطلقوا النار عليه، وخلص تحقيق الجيش أنه 

لم يكن ينوي تنفيذ عملية طعن.
لكن نجل الشهيد قصي )20 عاما( الذي كان برفقته 
صباحا،  للعمل  طريقهما  في  كانا  ووالده  أنه  أكد، 
فأوقف مركبتهما حاجز جنود االحتالل، الذين أطلقوا 
وحينها  السيارة،  سقف  في  ارتطمت  صوت  قنبلة 
وجهه،  صوب  الفلفل  غاز  برش  الجنود  عاجله 

وأنزلوه من المركبة ثم غاب عن الوعي.
المواطنين  أحد  التقطه  مصور  شريط  وأظهر 
دارت  كالمية  مشادة  أن  الحاجز،  على  المتوقفون 
بين الشهيد كحلة وجنود الحاجز، فقام أحدهم بإطالق 
النار عليه من مسافة صفر دون أن يشكل أي خطورة 
تعيد  كحلة  أحمد  المواطن  استشهاد  عليهم.وحادثة 
إلى األذهان، كيف ارتقى الشهيد عمار مفلح، الذي 
الرئيس  حوارة  شارع  على  االحتالل  جنود  أعدمه 

جنوب نابلس، في الثاني من ديسمير المنصرم.
وهذه ليست المرة األولى التي تخلص فيها تحقيقات 
فلسطينيين  بقتل  الجنود  تسبب  إلى  االحتالل  جيش 

بدون أن يشكلوا تهديدا لحياتهم.
ففي 12 ديسمبر، أعلن جيش االحتالل أن أحد جنوده 
الفلسطينية جنى مجدي عصام زكارنة،  قتل الطفلة 

خالل اقتحام لمدينة جنين في اليوم السابق.

يف وقت نفذ فيه فدائيون عمليات اإطالق نار �سدهم يف نابل�ض وجنني

جي�ش االحتالل يعتقل ع�سرات الفل�سطينيني 
مبناطق متفرقة من ال�سفة الغربية

lع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون امل�سجد االأق�سى
اعتقلت قوات الحتالل ال�سهيوين يف وقت مبكر من يوم اأم�ض الإثنني ع�سرات الفل�سطينيني مبناطق متفرقة من ال�سفة الغربية

 تزامنت مع تنفيذ فدائيون عمليات اإطالق نار �سدهم يف نابل�ض وجنني. 

فجر  مقاومون،  نفذ  التفاصيل  وفي 
باتجاه  نار  إطالق  عمليات  اإلثنين، 
وجنين  نابلس  في  االحتالل  قوات 
نفذت  بينما  الغربية،  الضفة  شمال 
قوات االحتالل عمليات اعتقال بمناطق 
اقتحم  كما  الغربية،  الضفة  من  متفرقة 
بحماية  األقصى  المسجد  المستوطنون 
مجموعات  االحتالل.وأكدت  قوات 
أنها  لها،  بيانات  في  األسود"  "عرين 
نفذت عمليتي إطالق نار باتجاه حاجز 
حوارة ومعسكر حوارة المقامين جنوب 
نابلس فجر أمس، حيث قالت "العرين" 
والمعسكر  الحاجز  استهداف  تم  إنه 
المبارك،  الرصاص  من  "بصلياٍت 
وسنرى  بسالم،  العرين  ُجند  وانسحب 
قامت  كما  من؟«،  سيحاصر  من 
بالتّصدي  األسود"  "عرين  مجموعات 
واالشتباك مع قوات االحتالل "بصلياٍت 
اقتحامها  المبارك عقب  الرصاص  من 

لمنطقة رفيديا بمدينة نابلس فجرا.«
من جانبها، أكدت "كتيبة نابلس"، التابعة 
العسكرية  الذراع  القدس"،  لـ"سرايا 
تنفيذ  اإلسالمي"،  الجهاد  لـ"حركة 
عورتا  حاجز  على  نار  إطالق  عملية 
حيث  أمس،  فجر  نابلس  جنوب  المقام 
قالت الكتيبة: "بعون هللا وقوته وتوفيقه، 

تمكن مجاهدونا الساعة الواحدة فجراً، 
بصليات  عورتا  حاجز  استهداف  من 
والعودة  الرصاص  من  ومتتالية  كثيفة 
جنين،  مدينة  وفي  بسالم«،  لقواعدهم 
قوات  باتجاه  النار  مقاومون  أطلق 
فجر  المدينة  اقتحمت  التي  االحتالل 

نفس اليوم، واعتقلت 3 أشقاء.
وقال مدير نادي األسير الفلسطيني في 
تصريحات  في  سمور  منتصر  جنين 
اعتقلت  االحتالل  قوات  "إن  إعالمية: 
األشقاء: سامر وأحمد ومحمود المهر، 
في  الجابريات  منطقة  اقتحامها  عقب 

مدينة جنين، ومداهمة منازلهم.«
االحتالل  قوات  اعتقلت  ذلك،  إلى 
مخيم  من  الحسنات  نضال  الشاب   ،
الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة، 
سيف  والطفل  ملش  أكرم  والشاب 
عايدة  مخيم  من  عاماً(،   13( درويش 
شمال بيت لحم، بعدما دهمت منازلهم، 
مع  الدهيشة  مخيم  اقتحام  تزامن  فيما 
وتلك  الشبان  بين  مواجهات  اندالع 

القوات.
اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  إلى  يشار 
صباح  وحتى  الماضي،  السبت  منذ 
مناطق  من  فلسطينياً   24 اإلثنين، 
فيها  بما  الغربية  الضفة  من  متفرقة 

القدس، بينما سلّمت سلطات االحتالل ، 
األسير المحرر ناصر أبو خضير، من 
بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، قراراً 
داخل  ونشاطاته  عمله  تقييد  بتجديد 
لمنعه  إضافة  المحتلة،  القدس  مدينة 
التواصل مع عدد من الشخصيات  من 
أخرى،  أشهر  ستة  لمدة  المقدسية، 
الغربية  الضفة  دخول  من  ومنعه 
شأن  أخرى.في  أشهر  ثالثة  لمدة 
الفلسطينيين،  عشرات  أصيب  آخر، 
للدموع  المسيل  السام  بالغاز  باالختناق 
غرب  حوسان  قرية  اقتحامها  خالل 
جنين،  غرب  رمانة  وقرية  لحم،  بيت 
وقرية النبي صالح شمال رام هللا وسط 
منفصل،  صعيد  على  الغربية،  الضفة 
عسكري،  بزي  مستوطنين  ستة  اقتحم 
منزاًل في تجمع عرب المليحات غرب 
الغربية،  الضفة  شرق  أريحا  مدينة 
وفق  األهالي،  لهم  يتصدى  أن  قبل 
المشرف  الجديد"،  لـ"العربي  أكده  ما 
عن  للدفاع  "البيدر  منظمة  على  العام 
البدو" حسن مليحات.من جانب  حقوق 
آخر، اقتحم عشرات المستوطنين أمس 
المسجد األقصى المبارك بحماية قوات 
في  تلمودية  طقوساً  وأدوا  االحتالل، 
وتلقوا  ساحاته،  من  الشرقي  الجزء 

شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى 
غرفة  االحتالل،  قوات  هدمت  ذلك، 
في  مثمرة  أشجاراً  واقتلعت  زراعية، 
بين  الحمص  أبو  لعائلة  تعود  أراٍض 
األحمر  الخان  وتجمع  العيسوية  بلدة 
ونصب  اليوم،  نفس  صباح  بالقدس 
االحتالل،  قوات  بحماية  مستوطنون 
عين  مدخل  عند  إلكترونية،  بوابة 
سلوان، الستخدامها كممر إلى المنطقة، 
ببلدة  حلوة  وادي  حي  أسفل  واألنفاق 
أعمااًل  وأجروا  القدس،  جنوب  سلوان 
في محيط المنطقة.وأفادت هيئة شؤون 
أورده  لما  وفقا  الفلسطينية،  األسرى 
االحتالل  قوات  بأن  المحلي،  اإلعالم 
نابلس  من  فلسطينيا   15 نحو  اعتقلت 
وجنين وطولكرم وبيت لحم، من بينهم 
بعد  وذلك  وطفل،  محررون  أسرى 
وذكرت  المنازل،  من  عدد  مداهمة 
مصادر فلسطينية أن اشتباكات اندلعت 
االحتالل  وقوات  فلسطينيين  بين 
في  مناطق  اقتحمت  التي  الصهيوني 

جنين ونابلس وشمال الضفة الغربية.
االحتالل  قوات  أن  إلى  يشار 
حمالت  من  صعدت  الصهيوني، 
والبلدات  القرى  واقتحامات  المداهمة 
والقدس  الغربية  بالضفة  الفلسطينية 
وتيرة  من  زادت  كما  المحتلتين، 
الحي  الرصاص  وإطالق  االعتقاالت 

على الشبان الفلسطينيين.
االحتالل يقتحم مدينة طولكرم ويستولي 

على تسجيالت كاميرات مراقبة
كما اقتحمت قوات االحتالل فجر أمس 
لوكالة  تقرير  وأفاد  طولكرم،  مدينة 
االحتالل  قوات  بأن  الفلسطينية  األنباء 
شوارعها  وجابت  المدينة  اقتحمت 
الغربية  المنطقة  وأحياءها وتحديدا في 
المحال  من  عددا  وداهمت  منها، 
تسجيالت  على  واستولت  التجارية، 
سلطات  هدمت  مراقبة.كما  كاميرات 
االحتالل غرفة زراعية واستولت على 
أشتال في األراضي الواقعة خلف جدار 
الفصل، في المنطقة الشرقية من قرية 
وأفاد  القدس،  شرق  شمال  العيسوية، 
الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بأن 
قوات االحتالل برفقة جرافة عسكرية، 
على  واستولت  هدمت غرفة زراعية، 
أشتال زيتون وحمضيات وخزان مياه.

إن  الفلسطينية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  قالت 
التحريض على هدم قرية الخان األحمر شرق القدس 
الدولية  بالمطالبات  استخفاف  واقتحامها،  المحتلة، 

واألميركية لوقف االجراءات أحادية الجانب.
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أمس اإلثنين، 
عنصري  استعماري  الجديد  القديم  المخطط  هذا  أن 
في  ضخمة  استيطانية  مشاريع  لتنفيذ  يهدف  بامتياز 
بما  الميت،  البحر  حتى  القدس  من  الممتدة  المنطقة 
عن  تماما  القدس  عزل  بهدف   ، )E1(يعرف بات 
محيطها الفلسطيني، واغراقها بالمزيد من التجمعات 

االستيطانية الضخمة.
حكومة  أن  يؤكد  المخطط  هذا  أن  الخارجية  وأكدت 

حكومة  هي  المتطرف  اليميني  وائتالفه  نتنياهو 
استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها على محاولة 

تصفية أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت حملة التحريض البشعة التي يقوم بها وزراء 
المستوطنين  المتطرفين من  كنيست وغالة  وأعضاء 
بما  المحتلة،  القدس  شرق  األحمر  الخان  قرية  لهدم 
في ذلك الدعوات القتحامه واالعتداء على المواطنين 

والمتضامنين معهم.
ورفضت محاولة بعض الجهات السياسية واإلعالمية 
البؤرة  بين  تعسفي  ربط  إجراء  االحتالل  دولة  في 
أراضي  على  اقيمت  التي  العشوائية  االستيطانية 
األحمر،  الخان  قرية  وبين  نابلس  جنوب  جوريش 

وتؤكد أن القرية جزء أصيل من الوطن واألراضي 
أشكاله،  بجميع  االستيطان  أن  حين  في  الفلسطينية، 
باطلة وغير شرعية وغير  العشوائية  البؤر  فيها  بما 

قانونية حسب القانون الدولي.
الحكومة  مشاكل  حل  رفضها  الخارجية  وأبدت 
الحقوق  حساب  على  الداخلية  وازماتها  الصهيونية 

الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
حازم  وأوروبي  وأميركي  دولي  بموقف  وطالبت 
لوقف  الصهيوني  الوزراء  رئيس  على  وضاغط 
ما  واتخاذ  األحمر،  الخان  قرية  وهدم  إخالء  تنفيذ 
المشروع  هذا  تنفيذ  لضمان عدم  إجراءات  من  يلزم 

االستعماري التوسعي العنصري.

وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية: 

التحري�ش على هدم اخلان االأحمر 
ا�ستخفاف مبطالب وقف االجراءات االأحادية

lاخلطوة توؤكد اأن حكومة نتنياهو هي حكومة ا�ستيطان وم�ستوطنني
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فوائد من تف�سري �سورة البينة 

من أعظم عالمات محبة النبي عليه الصالة والسالم توقيره واالحتفال بسنته 
وهديه، كما هو سبيل الصحابة الكرام، وبه فازوا وقاداو، ثم أتى التابعون 
احتفاء،  أيما  والسالم  الصالة  عليه  بالنبي  واحتفوا  باإلحسان  بعدهم  ومن 
وقدروه وعظموه تعظيما يليق بمنزلته. ويتمثل هذا االحتفاء واالحتفال من 
السادة العلماء في جانين رئيسين يمكن االقتداء بهديهم وسمتهم فيهما، فالمرء 
مع من أحب يوم القيامة. الجانب األول: اشتياقهم وحبهم للنبي عليه الصالة 
والسالم “فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى هللا عليه وسلم” كلمة طيبة ينوه بها 
الحسن البصري رحمه هللا لمدى شدة االشتياق والحنين إلى الحبيب صلى 
هللا عليه وسلم، وكان يقولها في المأل: “يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقاً إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه” 
]1[ ويعنى بحنين الخشبة ما ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم أنه كان 
يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من األنصار أو رجل: يا 
رسول هللا أال نجعل لك منبرا قال: “إن شئتم” فجعلوا له منبرا، فلما كان 
يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي 
صلى هللا عليه وسلم- فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: “كانت 
تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها”]2[. ويظهر شديد الشوق لرؤيته 
عامة.  مشاعرهم  وفي  وأقوالهم،  أفعالهم  في  ولقائه  والسالم  الصالة  عليه 
وهذا ثابت البناني، كان إذا رأى أنس بن مالك خادم النبي صلى هللا عليه 
وسلم أقبل عليه وقبل يده ويقول: “إنها يد مست يد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم”، وكان أنس يقول لجاريته: يا جميلة ناولتني طيبا أمس به يدي، فإن 
ابن أبي ثابت ال يرضى حتى يقبل يدي، يقوليد مست يد رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم]3[. ويقول جبير بن نفيل رحمه هللا: “جلسنا إلى المقداد بن 
األسود رضي هللا عنه يوماً فمر به رجل فقال: “طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول هللا، لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت”]4[. وقلما كان 
خالد بن معدان – وهو من سادات التابعين – يأوي إلى فراشه إال وهو يذكر 
المهاجرين  وإلى أصحابه من  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شوقه 
واألنصار، ثم يسميهم، ويقول: “هم أَْصلي وَفْصلي، وإليهم يحن قلبي، طال 
محمد  وقال  النوم]5[.  يغلبه  حتى  إليك”.  قبضي  فعجل رب  إليهم،  شوقي 
بن سيرين لعبيدة السلماني: “إن عندنا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك”. فقال عبيدة: “ألن يكون عندي منه شعرة 
أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر األرض”. قال الذهبي: “هذا 
القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل 
ذهب وفضة بأيدي الناس”]6[. يقول عليه الصالة والسالم: »من أشد أمتي 
لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني، بأهله وماله«]7[. فثمرة 
البررة هي  والسالم عند هؤالء  الصالة  للنبي عليه  والحب  الشوق  صدق 
التي أثرت في سلوكهم وجوارحهم وسيرهم كما تراها في الجانب الثاني من 
المقال. الجانب الثاني: إجاللهم لمكانة رسول عليه الصالة والسالم وسنته 
قد بلغت هيبة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في قلوب أئمة سلف األمة 
كلها،  وأحوالهم  أثرت على وجوههم  مكانته حتى  عظيما وأعظمت  مبلغاً 
النبي صلى هللا عليه وسلم لديهم إال تغيرت أجسامهم  وال يكاد يُذكر اسم 
وتنعكس مقامهم إجالال وتقديرا لمكانته عليه الصالة والسالم وسنته، ومن 
صور ذلك: 1- األمر باإلنصات عند الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ومن تعظيم جناب النبي عليه الصالة والسالم عند العلماء السابقين؛ أمرهم 
للناس بالسكوت في حلقة التحديث ووجوب االستماع قلبا وقالبا، وكان حماد 
بن زيد يقول في قوله: }ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{ ]الحجرات: 
2[ قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته، كرفع الصوت عليه في حياته، 
إذا قرئ حديثه، وجب عليك أن تنصت له، كما تنصت للقرآن يعمر]8[. 
وكان عبد الرحمن بن مهدي ال يتحدث في مجلسه، وال يبرى فيه قلم، وال 
يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما، صاح ولبس نعليه ودخل، وكذا يفعل 
ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم 
في صالة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب 
ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما، تغير وجهه]9[، ويفعلون كل هذا 
االضطجاع  حالة  في  التحديث  كراهية   -2 الكريمة.  لآلية  واتباعا  امتثاال 
ورد عن سعيد بن بن المسيب سيد التابعين أنه سئل مرة عن حديث وهو 
مريض وكان مضطجعا فجلس وحدث، فقال له السائل: وددت أنك لم تتعن، 
وأنا  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  عن  أحدثك  أن  كرهت  »إني  فقال: 
مضطجع«]10[  وفي رواية قال لجلسائه: “أقعدوني، فإني أعظم أن أحدث 
3- كراهية  بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا مضطجع”]11[. 
الحديث عن النبي عليه الصالة والسالم في حالتي المشي والقيام سئل سعيد 
بن جبير – أحد كبار تالميذ ابن عباس- عن حديث، بعد ما قام من مجلسه 
فقال: “إنه ليس كل حين أحلب فأشرب”]12[. وسأل رجل ابن المبارك عن 

حديث وهو يمشي، فقال: “ليس هذا من توقير العلم”]13[.
... يتبع

نزلت سورة البينة )لم يكن الذين كفروا( على النبي صلى 
هللا عليه وسلم في مكة المكرمة وذلك بناء على القول 
المشهور من جمهور المفسرين، وسميت السورة حين 
نزلت بسورة “لم يكن الذين كفروا”، فقد روى البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه وسلم 
قال ألبي بن كعب: »إن هللا أمرني أن أقرأ عليك: لم 
يكن الذين كفروا قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى«، 
الذين  يكن  لم  عليك  أقرأ  “أن  فقوله:  ابن عاشور:  قال 
كفروا” واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة 
فيها، وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب 
منها،  كلمة  أول  على  باالقتصار  يكن  لم  سورة  السنة 
وهذا االسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. 
ومن أهم مقاصد هذه السورة العظيمة أنها كشفت عن 
على  الكتاب  أهل  تصرفات  في  والتمرد  العناد  حالة 
النبي صلى هللا عليه وسلم بعد أن ظهرت على  دعوة 
األوصاف  من  عرفوا  بما  أنواره  وسطعت  البينة  يديه 
المذكورة في كتبهم للنبي المبعوث آخر الزمان وكانوا 
ينتظرون بعثته، فلما بُعث كفروا وعاندوا. كما أسست 
السورة أهم أركان اإليمان في جميع أعمال المسلم التي 
يقصدها للتقرب إلى هللا تعالى في صورة العبادات، وهو 
اأَلقوال  جميع  في  سبحانه  إِليه  والتوجه  النية  إخالص 
واأَلفعال مائلين عن كل دين يخالف دين التوحيد. وكان 
مما يقتضيه حكمة هللا ومشيئته وعدله أن المعاند للحق 
والبينة، المصر على الكفر والشرك من أهل الكتاب أن 
يجازيهم هللا تعالى بالنار وهي دار العذاب. كما أنه وعد 
فيها من  بما  المؤمنين جنات عدن  للطائعين  تعالى  هللا 
الفضائل الكبيرة التي ال تخطر على أي قلب بشر. ما 
هي البينة ؟   وصفت السورة عادة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أنهم لن يؤمنوا بنبي أو رسول، فيتركوا ما 
حتى  الحق  ومحاججة  والفتن  الضالل  من  عليه  كانوا 
تأتيهم البينة، يقول هللا تعالى: ﴿لَْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة )١(  يَن َحتَّى  أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنَفكِّ
َرًة )٢( ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمٌة  َيْتلُو ُصُحًفا ُمَطهَّ  ِ َرُسوٌل ِمَن هللاَّ
وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  هي  البينة  وهذه   .﴾٣(
أهل  الواضحة على  الحجة  الكريم  بالقرآن  يأتيهم  حين 
الكفر،  وأعمال  الكفر  عن  فيرجعوا  المعاندين،  الكتاب 
ويذعنوا للتوحيد الخالص بأن يسلموا،  لذلك وقع لفظة 
اليهود  كانت  وقد  البدل،  موضع  في  من هللا(  )رسول 
قبل اإلسالم يهددون جيرانهم من العرب ويقولون: إنه 
سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم! 
عليه  هللا  صلى  بالنبي  يستفتحون  الكتاب  أهل  وكان 
افتح علينا،  اللهم  مبعثه، وكانوا »ويقولون:  قبل  وسلم 
لما  وذلك  الزمان،  آخر  في  المبعوث  بالنبي  وانصرنا 
يجدونه في التوراة واإِلنجيل من نعوته وأَمارات بعثه، 
وكان المشركون يسمعون ذلك منهم فاعتقدوا صحته بما 
شاهدوا من نصر هللا لهم على أَعدائهم، وكانوا يسألون 
هو  وهل  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  عن  اليهود 

النبي المذكور في كتبهم«]1[. ثم لما جاء النبي صلى 
هللا عليه وسلم بما كانوا يعرفونه ويقرونه كفروا عنادا، 
فكان منهم التناقض، وحق أن يتعجب من هذه الصنيعة، 
بكفرون  فعالم  موجودة  ينتطرونها  لطالما  التي  فالبينة 
بها وينفرون منها.   جاء في التفسير المنير: فقد أخبر 
هللا تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم 
باهلل، حتى يأتيهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وما جاء 
به من القرآن، فإنه بين لهم ضاللتهم وجهالتهم، ودعاهم 
صلى  النبي  بها  جاء  التي  البينة  وكانت  اإليمان.  إلى 
هللا عليه وسلم وهي القرآن الكريم فإن النبي وأصحابه 
يتلو ما يتضمنه من اآليات والذكر الحكيم على مرأى 
ومسمع المشركين من أهل الكتاب وغيرهم لما فيه من 
الدالئل الواضحة والبراهين الساطعة. بل في هذه البينة 
الحق الصريح الذي يبين ألهل الكتاب والمشركين كل 
ما يشتبه عليهم من أمور الدين، وفيها اآليات واألحكام 
عن  زيغ  دون  المحكمة،  المستوية  المستقيمة  المكتوبة 
كما  وحكمة،  وهدى  ورشاد،  وإنما هي صالح  الحق، 
قال تعالى: ﴿ اَل  َيْأِتيِه  اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه 
سبحانه:  وقال   ]42 ]فصلت:   ﴾ َحِميٍد  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل 
لَُه  َيْجَعْل  َولَْم  اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  َعلَى  أَْنَزَل  الَِّذي   ِ هلِلَّ ﴿اْلَحْمُد 
ِعَوًجا )١( َقيًِّما لِيُْنِذَر ﴾ ]الكهف: 1-2[. وكان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب 
هو  ما  يتلو  يتلوا صحفا  فمعنى  من صحف  يقرأه  وال 
مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه 
وهذه  والتنوير[.  ]التحرير  أميا.  وسلم  عليه  هللا  صلى 

أهل  عند  وآياتها  مضامينها  غرار وضوح  على  البينة 
الكتاب، إال أن أهل الكتاب قد تفرقوا عليها، واتخذوها 
الَِّذيَن  َق  َتَفرَّ ﴿َوَما  الكريمة:  اآلية  تدلنا  ما  عوجا، وهذا 
]البينة:   ﴾ اْلَبيَِّنُة  َجاَءْتُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  إاِلَّ  اْلِكَتاَب  أُوتُوا 
يا محمد على  تتأسف  الزحيلي رحمه هللا: ال  قال   .]4
الكتابيين، فإن تفرقهم واختالفهم لم يكن الشتباه األمر 
عليهم، بل كان بعد وضوح الحق، وظهور الصواب، 
ومجيء الدليل المرشد إلى الدين الحق والبينة الواضحة 
وهو محمد صلى هللا عليه وسلم الذي جاء بالقرآن موافقا 
لما في أيديهم من الكتاب بنعته ووصفه، فلما بعث هللا 
وكفر  بعضهم،  به  فآمن  الدين،  في  تفرقوا  محمدا، 
آخرون، وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة، من 
الذي جاءهم من عند  الرسول  ومتابعة  دين هللا،  اتباع 
المؤمنين  تعالى  نهى هللا  ولهذا  معهم.  لما  هللا، مصدقا 
الحق  منازعة  من  وعادتهم  الكتاب  أهل  طريق  اتباع 
البين، ولبس الباطل على الناس، يقول هللا: }وال تكونوا 
البينات،  جاءهم  ما  بعد  من  واختلفوا  تفرقوا  كالذين 
3[. وقد   /105 لهم عذاب عظيم{ ]آل عمران  وأولئك 
عن  هلك  من  }ليهلك  تعالى:  قال  كما  أنذر،  من  أعذر 
بينة، ويحيى من حي عن بينة{ ]األنفال 42/ 8[. وجاء 
اختلفوا  اليهود  »إن  طرق:  من  المروي  الحديث  في 
على إحدى وسبعين فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 
ثالث  على  األمة  هذه  وستفترق  فرقة،  وسبعين  ثنتين 
وسبعين فرقة، كلها في النار إال واحدة، قالوا: من هم 
يا رسول هللا؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي«. فإذا اتضح 

الحق فالواجب على المسلم امتثال الحق واتباعه وترك 
الذي يمقته هللا  العناد  االعتذار والتالعب فإن ذلك من 
تعالى، لذلك ذم هللا هذا الخلق ووبخ أهل الكتاب عليه. 
هي  هنا  الثانية  البينة  أن  المفسرين:  بعض  رأى  وقد 
مجيء عيسى عليه السالم، وتختلف عن البينة األولى 
ما  وهو  وسلم.  عليه  منها محمد صلى هللا  المراد  ألن 
الرازي،  من  إليه  يشير  ما  وفهم  عاشور  ابن  اختاره 
محمد  تسلية  اآلية  هذه  من  المقصود  قوله:   في  وذلك 
صلى هللا عليه وسلم، أي ال يغمنك تفرقهم فليس ذلك 
لم  كانوا  هكذا  فسلفهم  لعنادهم  بل  الحجة  في  لقصور 
جاءتهم  ما  بعد  إال  العجل  وعبادة  السبب  في  يتفرقوا 
البينة، فهي عادة قديمة لهم]2[. إخالص العبادة والعمل 
الخلق  المطلوب من جميع  البينة على  أكدت سورة  ثم 
وهذا  به،  مشركين  غير  هلل  حنفاء  الدين  إقامة  وهو 
مكمن اإلخالص في هذه العبادة، وهو المقصد األعظم 
الرسل واألنبياء وأنزل عليهم  أجله بعث هللا  الذي من 
﴿ َوَما  َخلَْقُت  اْلِجنَّ  تعالى:  هللا  ويقول  والبينات،  الكتب 
العبادة  وهذه   ،]56 ]الذاريات:  لَِيْعبُُدوِن﴾  إاِلَّ  َواإْلِْنَس 
التي أمرهم هللا بها ال تكون صحيحة وكاملة إذا تخلت 
من اإلخالص، وذلك قال هللا تعالى آمرا وتذكيرا ألهل 
َ ُمْخلِِصيَن  الكتاب وللمؤمنين: ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعبُُدوا هللاَّ
َكاَة َوَذلَِك ِديُن  اَلَة َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ لَُه الدِّ
اْلَقيَِّمِة﴾ ]البينة: 5[. والمراد أنه لم يؤمر هؤالء الكافرين 
من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا في شأن الحق، والحال، 
أنهم لم يؤمروا إال بعبادة هللا- تعالى- وحده، مخلصين 
له الطاعة، ومائلين عن األديان الباطلة إلى الدين الحق، 
مؤمنين بجميع الرسل بدون تفرقة بينهم، إذ ملتهم جميعا 
واحدة، ولم يؤمروا- أيضا- إال بإقامة الصالة في أوقاتها 
بخشوع وإخالص هلل رب العالمين، وبإيتاء الزكاة التي 
تطهرهم وتزكيهم. َوذلَِك الذي أمرناهم به من إخالص 
العبادة لنا، ومن أداء فرائضنا ِديُن اْلَقيَِّمِة. أى: دين الملة 
المستقيمة القيمة، أو دين الكتب القيمة]3[. واإلخالص: 
معه  عبادته  في  مشاركين  غير  أي  واإلنقاء،  التصفية 
توجيه  الكريمة:  اآلية  هذه  من  التذكير  وغاية  غيره. 
الناس إلى عبادة هللا وتوحيده واإلخالص له، فلم يخلق 
اإلنسان  إيجاد  من  فالمقصود  للعبادة،  إال  الخلق  هللا 
بأن  واالعالم  ضروريا،  بها  التذكير  فيكون  العبادة، 
التعظيم  العبادة:  وفائدة  للزمان،  تضييع  عداها  ما  كل 
ثم إن مهمة األنبياء  ألمر هللا، والشفقة على خلق هللا. 
منحصرة في أمرين: عبادة هللا، وهداية الخلق. وهناك 
بيان سوء  ثالث آخر من ذكر هذه اآلية: وهو  غرض 
صنيع الكفار، حيث تركوا عبادة هللا، مع أن خلقهم ما 

كان إال للعبادة]4[.
 /10( البحوث«  مجمع   – الوسيط  »التفسير    ]1[
 .)479  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[  .)1980
  ]4[  .)472 الوسيط لطنطاوي« )15/  ]3[  »التفسير 
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تنظيم  إلعادة  مخطط  إعداد  على  الجزائر  وتعمل 
قطاع الفالحة ضمن عدة مبادرات تستهدف تكثيف 
في مجال  الغذائي، خاصة  األمن  جهودها لضمان 
التي يشهدها  الدولية  التغيرات  الحبوب، في ضوء 
هذا الملف، كما تخطط لتوسيع األراضي الزراعية 
إلنتاج األعالف مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية 
الزراعية،  المساحات  لزيادة  واألسمدة،  الحديثة 
الناتج  من  بالمائة   12.3 بنسبة  الفالحة  وتساهم 
المحلي اإلجمالي في الجزائر عام 2021، بحسب 
البنك الدولي.وذكر وزير الفالحة عبدالحفيظ هني، 
أن  أمس  الجزائرية  اإلذاعة  نشرته  تقرير  وفق 
 2022 العام  خالل  ارتفعت  الفالحي  االنتاج  قيمة 
2021، وقال إن  المئة مقارنة بعام  38 في  بنسبة 
في  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على  »قادرة  الجزائر 
االستيراد،  فاتورة  خفض  وبالتالي  الحبوب  إنتاج 
موسم  وصف  كما  بالفعل«،  تسجيله  تم  ما  وهو 
مقارنة  بالجيد   ،2022  /  2021 األخير  الحبوب 
الصلب  القمح  إنتاج  أن  مضيفاً  السابقة،  بالمواسم 
كاف لسد الحاجيات الوطنية، في مقابل القمح اللين 
اإلنتاجية  قدراته  تطوير  إلى  حاجة  في  يبقى  الذي 

لتقليص فاتورة االستيراد.
الرئيسة  الفالحية  المواد  أن  هني  الوزير  وأكد 
سجلت زيادة الفتة في اإلنتاج في 2022، موضحا، 
للقطاع، »نجد  المواد االستراتيجية  أنه على رأس 
شعبة الحبوب التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في 
الموسم الفالحي 2021 / 2022، أي بزيادة قدرها 
48 في المئة مقارنة بالموسم الذي سبقه«، وعرف 
إنتاج البقول الجافة ارتفاعاً بـ 20 في المئة، وإنتاج 
األساسية  الغذائية  المنتجات  من  تعد  التي  البطاطا 
المئة، كما شهد  30 في  للجزائريين، زيادة قدرها 
إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ارتفاعات 
الفتة، وفق ما صرح به وزير القطاع، الذي أشار 
االحتياجات  بتغطية  سمح  اإلنتاج  »هذا  أن  إلى 

المحلية من الغذاء بنسبة 75 في المئة».
ِمْن  يتألَُّف  الذي  العالمّي  الغذائّي  األمن  مؤشر 
فيه  احتلت  دولة   )  171( من  مؤّشرات  مجموعة 
في  الغذائّي  األمَن  يقيُس  الـ43  المركز  الجزائر 
 ،2012 عام  ة  مرَّ ل  ألوَّ نُشر  العالم  دول  معظم 
وتتولّى إعداده وتجديده عدد من المجالت العالمية 
)ذي  مجلَّة  اهمها  ومن  االقتصاد  في  المختصة 

إيكونوميست( و«تحليالت المعرفة المتعّمقة«.
هي  رئيسية  عوامل   3 على  األخيرة،  هذه  وتعتمد 
األزمة،  ومخاطر  الغذاء،  إلى  الوصول  إمكانية 

العالم،  حول  دولة   171 في  االقتصاد  ومرونة 
القيمة  وتُظهر  دولة،  لكل  النقاط  مجموع  لتحديد 
واستقراًرا  أماًنا  أكثر  حالة  نقاط   10 إلى  األقرب 
في ملف األمن الغذائي.ووفًقا ألحدث بيانات مؤشر 
األمن الغذائي العالمي الصادرة عن مؤسسة »دي. 
سنوًيا  النموذج  بتحديث  يقوم  والذي  جي«،  كاي. 
اللتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي 

تؤثر على األمن الغذائي.
زيادة  من  ذاته  التقرير  في  المؤسسة  حذرت  وقد 
مستويات الجوع وانعدام األمن الغذائي في إفريقيا 
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  الصحراء  جنوب 
إفريقيا وأميركا الالتينية وجنوب آسيا خالل المدى 
القريب والمتوسط، مضيفة أن البلدان المتقدمة التي 
ولكنها  الجوع،  تواجه  لن  الغذائي  باألمن  تتمتع 
مع  الغذائية  المنتجات  بعض  في  بالعجز  ستشعر 
ارتفاع التضخم.واكد التقرير ذاته، أنه من المتوقع 
وأزمات  نزاعات  تشهد  التي  الدول  تعاني  أن 
وظروًفا  الروسية،  الحرب  قبل  حتى  اقتصادية 
الدول  من  أكبر  بشكل  الجفاف،  مثل  سيئة  مناخية 

األخرى وتكون أكثر عرضة للجوع.
ويأتي إصدار مؤشر األمن الغذائي في هذا الوقت 
آثاًرا  األوكرانيّة،   – الروسية  الحرب  خلّفت  الذي 
اضطر  ما  وهو  الغذائي،  باألمن  تتعلق  ضخمة 
العديد من الدول إلى االستعانة بمؤسسات التمويل 
في  الغذاء  من  األساسية  احتياجاتها  لتأمين  الدولية 

ظل االرتفاع الكبير في األسعار.
حياة �سرتاح

بجروح  أشخاص   8 االثنين  إلى  األحد  ليلة  أصيب 
بين  تسلسلي  اصطدام  حادث  في  الخطورة  متفاوتة 
عدة مركبات من بينها حافلة لنقل المسافرين وأربع 
السيار شرق-غرب  الطريق  شاحنات على مستوى 
العرش )شرق سطيف(  بئر  بلدية  بنواحي  وتحديدا 

مصالح  من  علم  حسبما  العاصمة،  الجزائر  باتجاه 
واالتصال  باالعالم  المكلف  المدنية.وأكد  الحماية 
فرق  أن  لعمامرة  أحمد  النقيب  المصالح،  بذات 
الحماية المدنية التابعة لوحدة العلمة )شرق سطيف( 
تدخلت ليلة األحد الى االثنين إلجالء المصابين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 21 و70 سنة من بينهم حالة 
خطيرة ونقلهم إلى مصلحة االستعجاالت بمستشفى 

تاجنانت )والية ميلة(.
وأوضح ذات المتحدث أنه من بين المركبات حافلة 
قسنطينة-تلمسان  تعمل على خط  الكبير  الحجم  من 
كان على متنها 47 راكبا أصيب من بينهم شخصان 

بجروح متفاوتة.
ووفق المصدر فقد فتحت الجهات األمنية المختصة 

تحقيقا لمعرفة مالبسات وظروف هذا الحادث.
حياة �سرتاح
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�شرية باإقليم الوالية

حجــز 70 قنطــار 
مـــن »ال�شمــة« 

املقلدة ب�سطيف
 lو�سع حّد لن�ساط 3 اأ�شخا�ص

يحرتفون ال�سرقات متت و�سط املدينة

كبح  إلى  الرامية  جهودها  إطار  في 
كل  وصد  الشرعية  غير  األنشطة  شتى 
بدون رخصة،  المربحة  التجارية  األنشطة 
تشكل خطرا على صحة  التي  تلك  خاصة 
والية  أمن  مصالح  تمكنت  مستهلكيها، 
قنطار من مادة  »   70 سطيف من حجز 
جانب  إلى  للتعبئة  المهيأة  المقلدة   « الشمة 

ماكنات خاصة بالتعليب والتغليف.
الشرطة  أفراد  قبل  من  أطرت  العملية 
جنوب  الواقعة  ولمان  عين  ألمن  التابعين 
حسب  جاءت  سطيف،  الوالية  عاصمة 
بيان صدر عن ذات المصالح أمس اإلثنين 
ضلوع  تؤكد  معلومات  إستغالل  بفضل 
الشمة  لمادة  تقليد  عمليات  في  شخص 
بإحدى الورشات الواقعة بإقليم بمدينة عين 
بالتدخل  سمحت  خطة  إعداد  ليتم  ولمان، 
األولية  المادة  من  قنطار   70 وحجز 
الشمة »  بـ »  ما يعرف  بتصنيع  الخاصة 
والتي كانت محضرة وجاهزة للتعليب، مع 
حجز عديد المكنات التي تستعمل خالل في 

عمليات التعبئة والتعليب والتغليف.
كافة  اتخاذ  بعد  تم  فقد  المصدر  ووفق 
تلك  إتالف  فيها  بما  القانونية  اإلجراءات 
إعداد  المختصة،  المصالح  بمعية  الكميات 

ملف جزائي ضد صاحب الورشة.
أمن  مصالح  استطاعت  آخر  صعيد  على 
والية سطيف خالل عمليتين متفرقتين من 
يحترفون  أشخاص   03 لنشاط  حد  وضع 
سطيف،  المدينة  وسط  تمت  السرقات 
العمليتين من تأطير أفراد األمن الحضري 
حنكة  بفضل  تمكنوا  الذين  بسطيف  األول 
قضائيين  مسبوقين  أثر  إقتفاء  من  محققيهم 
تورطا في عمليتي سرقة  إستهدفت شخصا 
مليون   82 بـ  قدر  هاما  ماليا  مبلغا  سلب 
ذهبية  مصوغات  آيباد،  جهاز   ، سنتيم 
مبلغ  سلب  وآخر  أخرى،  ثمينة  وأغراض 
38500 دج من داخل محله التجاري الواقع 
توقيفهما  تم  حيث   ، سطيف  المدينة  وسط 
في ظرف قياسي وفتح تحقيق في مالبسات 
الوالئية  بالمركز  االستعانة  بعد  القضية 

للمراقبة واألمن عن طريق الفيديو.
وحسب بيان آخر صدر عن ذات المصالح 
إستكمالها  وبعد  القضائية  الضبطية  فإن 
ملفا  أعدت  القانونية،  االجراءات  لكافة 
قضية  عن  فيهما،  المشتبه  ضد  جزائيا 
وكيل  أمام  بموجبها  أحيلوا  السرقة 

الجمهورية لدى محكمة سطيف.
حياة �سرتاح

اجللفة:

 انقاذ �سخ�سني جراء 
تعر�سهم للت�سمم بغاز 
اأحادي اأك�سيد الكربون
في  المدنية  الحماية  وحدات  تدخلت 
الجلفة  بمدينة  الماضية  القليلة  الساعات 
شخصين   02 وإجالء  إسعاف  أجل  من 
أكسيد  أحادي  بغاز  لتسمم  تعرضهم  جراء 
مستعمل  الحطب  من  المنبعث  الكربون 
لمصالح  بيان  غرفة.وأوضح  داخل  للتدفئة 
األمر  أن  اإلثنين  أمس  المدنية  الحماية 
في  تعرضا  زوجين  ونقل  بإسعاف  يتعلق 
بالمكان  د   16 و  سا   00 الساعة  حدود 
إلى  الوالية  بذات  الزريعة  حي  المسمى 

مستشفى الوالية ألخذ العالج الالزم.
حياة �سرتاح

ت�شمح العملية باإثراء 

قاعدة البيانات اخلا�شة

 بقطاع الغابات

اإح�ساء 8 اأنواع 
من الطيور املائية باملناطق 

الرطبة باإقليم ب�سار

أحصت محافظة الغابات بوالية بشار ثمانية أنواع 
الرطبة  المناطق  مختلف  عبر  المائية  الطيور  من 
هذه  إحصاء  عملية  انطالق  منذ  وذلك  بالوالية 
األصناف من فصيلة اإلوز التي انطلقت األربعاء 

الفارط.
ويتعلق األمر بأصناف النحام الوردي والشهرمان 
األحمر ومالك الحزين الرمادي و البلشون الصغير 
أوضحته  كما  أخرى,  وأصناف  الغاق  طائر  و 
المكلفة باإلتصال بذات الهيئة, بن شريف خديجة  
لوكالة األنباء الجزائرية الرسمية، و جرى إحصاء 
بالمناطق  المائية  الطيور  من  األصناف  هذه  كافة 
الرطبة لسد جرف التربة و سبخة مسوار الواقعتين 
مثلما  القنادسة,  و  مريجة  ببلديتي  التوالي  على 

شرحت ذات المسؤولة.
إطار  في  تندرج  التي  العملية,  هذه  ستشمل  و 
المائية  الطيور  أنواع  لمختلف  الشتوي  اإلحصاء 
إلى  ستمتد  التي  و  الغابات  قطاع  نشاطات  ضمن 
أخرى  رطبة  مناطق  القادم,  فيفري  شهر  نهاية 
بالوالية ومن بينها الحاجز المائي بالعوينة ) بلدية 
تاغيت( والذي تصل طاقة استيعابه إلى أكثر من 
ثالثة ماليين متر مكعب, و البحيرة الكبيرة لتاغيت 
و ضاية الطيور )بلدية بشار( و سد بوقايس بذات 

البلدية, مثلما أشير إليه.
بإثراء  سنويا,  تنظم  التي  العملية,  هذه  ستسمح  و 
الطيور  أنواع  مختلف  ومتابعة  البيانات  قاعدة 
المائية من طرف قطاع الغابات, كما تمكن كذلك 
المائية  الطيور  أصناف  تعداد  على  بالتعرف 
المستوطنة بالمنطقة بهدف حماية و المحافظة على 

هذه الثروة الحيوانية.
حياة �سرتاح

ق�شنطينة:

هالك �سخ�سني 
يف حادث انقالب 

وانفجار ملركبة نفعية
لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع أمس 
االثنين عند مدخل مدينة علي منجلي )قسنطينة(، 

حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية.
أوضح  الجزائرية  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
السلك  بهذا  واالتصال  اإلعالم  خلية  مسؤول 
النظامي أن مركبة نفعية انحرفت وانقلبت قبل أن 
تنفجر في الطريق الوالئي رقم 101 على مستوى 
الطرق األربع )الخروب(  بين حي  الواقع  الجسر 

ومدخل مدينة علي منجلي.
الذي  الحادث  بأن  لقرع  الرحمن  الرائد عبد  وأفاد 
وقع في حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة تسبب 
في هالك رجلين )2( يبلغان من العمر 37 و53 

سنة.
اللتين  الضحيتين  جثتي  نقل  تم  أنه  وأضاف 
الجثث  حفظ  مصلحة  إلى  متفحمتين  عليهما  عثر 
بوضياف  محمد  االستشفائية  العمومية  بالمؤسسة 
األمنية  المصالح  فتحت  الخروب.وقد  لبلدية 
المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف ومالبسات 

هذا الحادث، مثلما أشير إليه.
حياة �سرتاح

وفقا الأحدث بيانات �شدرت 

عن وكالة "ديب نولدج اأناليتيك"

اجلزائر اخلام�سة عربيا 
يف موؤ�سر الأمن الغذائي

حّلت اجلزائر يف املركز اخلام�ش عربيا يف موؤ�شر االأمن الغذائي العاملي للربع الثاين

 من 2022 وفق اأحدث تقرير �شدرت عن وكالة "ديب نولدج اأناليتيك".

8 جرحى يف حــادث ا�سطدام
 ت�سل�سلي بني عــــدة مركبــات
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