
 فيما تبقي الأ�سعار مر�سحة لالرتفاع ب�سبب 

زيادة تكاليف بع�ض الخدمات بالبقاع المقد�سة 

 الوكـــاالت ال�سياحيـــــة تطلــــــق
  عرو�ض عمــــــرة رم�ســــــــــــان 

وتوقعــــات باإقبـــــال قيـــــا�سي

ال�سفير القطري بالجزائر يثمن 

م�ست�ى العالقات الثنائية، وي�ؤكد:

اإرادة قويـــــــــة لدى 
الجزائــــــر وقطــــــر 

لالنتقــال اإلى مرحلــــة 
ال�سراكة اال�ستراتيجية

ال�زير الأول ي�سرف على 

تن�سيب ن�ر الدين براهم 

على راأ�ض الهيئة وي�ؤكد

ال�سادرات ترتفع 36 بالمائة ورهان على بل�غ 

15 مليار دولر خارج المحروقات العام المقبل 

"قفــــــزة تاريخيــــــــــة"
 فـــي الميـــــــــــــــــزان 
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�سامويل اإيتو يدعم ملف تر�سح الجزائر الحت�سان "كان 2025" 

العالقات بين الجزائر وباري�ض 

تدخل مرحلة جديدة

 الرئيــــــــ�ض تبــــــــون 
 يف فرن�ســــــــــــــــــــا 
مـــــــــاي المقبــــــــــل

رخروخ يعلن عن ن�سبة امتالء ال�سدود لغاية الآن وي�ؤكد:

اإجراءات ا�ستباقية ل�سمان تموين الجزائريين بالمياه رغم قلة �سح االأمطار
04

في ر�سالة وجهها للم�ساركين يف الم�ؤتمر الـ 16 لجبهة الب�لي�ساري�

قوجيــــل يجدد التاأكيــد على موقف 
الجزائـر الم�ساند للق�سية ال�سحراويـة
03

مر�سد المجتمع المدنـــــي 
 ي�ســاهم في ترقيــــــــــــة 
القيــــــــــم الوطنيــــــــــة
 والممار�ســة الديمقراطية

02
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أسهب السفير القطري بالجزائر عبد العزيز علي 
النعمه، خالل الحوار الذي خص به وكالة األنباء 

الجزائرية، أمس، في الحديث عن مستوى العالقات 
الثنائية التي تجمع الجزائر بالدوحة، مشددا  أنها تعد 

"نموذجا لعالقات التكامل العربية-العربية" وأن البلدين 
قطعا خالل عام 2022 "أشواطا فارقة" في مسيرة 

العمل المشترك في سبيل االنتقال إلى مرحلة "الشراكة 
االستراتيجية الواعدة"، حيث أشار على ان  السنة 

الماضية  كانت حافلة باإلنجازات والقرارات الهامة 
والزيارات رفيعة المستوى التي قطعت فيها العالقات 

بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل 
المشترك بينهما.

وحول ذلك، قال السفير القطري إن ذلك يعتبر "دليال 
على حسن النوايا بين األشقاء في كال البلدين ورغبتهما 
الصادقة والجادة في خلق تقارب أكبر، تلبية لتوجيهات 

قائدي البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أن "العالقات 
القطرية-الجزائرية هي نموذج لعالقات التكامل 

العربية-العربية"، مضيفا أنه منذ تعيينه سفيرا لبالده 
لدى الجزائر حرص "على بذل كافة الجهود الالزمة 

لالرتقاء بمستوى العالقات القطرية-الجزائرية لما 
يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين والشعبين الشقيقين، 
والتي تقترن باإلرادة المشتركة للقيادتين الرشيدتين في 
االنتقال بها إلى مرحلة الشراكة االستراتيجية"، وتابع 
أنه سعيا لتحقيق هذا الهدف، "انطلقت ديناميكية العمل 

بين البلدين من خالل التقارب وتبادل الزيارات الرسمية 
رفيعة المستوى"، مؤكدا أن زيارة الرئيس تبون إلى 

دولة قطر شهر فيفري الماضي كانت "محطة هامة جدا 
لنقل مستوى العالقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة 

االستراتيجية الواعدة، من خالل عدد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي رسمت بعدا جديدا لشكل 

العالقات بين قطر والجزائر".
وواصل السفير القطري في حديثه عن العالقات 

الثنائية، مشيرا أن المهتمين بالشأن القطري والجزائري 
"الحظوا تطورا كبيرا ومتسارعا وعلى نطاق واسع 

خالل الفترة الماضية، إذ أصبحت عالقات البلدين 
مميزة، فهي مبنية في األساس على الثقة المتبادلة والتي 

تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية لكال البلدين"، 
مبرزا أن الزيارات المتبادلة للقادة "شكلت مسارا توج 
بأرضية صلبة للعالقات بين البلدين الشقيقين عبر عدد 

من االتفاقيات بما في ذلك اتفاقية التشاور السياسي 
والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين التي أتاحت 

فرصة للمسؤولين في كال البلدين للتشاور والتنسيق 
وتبادل الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات االهتمام 

المشترك".

 قناعة م�شرتكة لتعزيز اآفاق التعاون

 االقت�شادي وحتقيق تقارب اأكرب

وفي رده عن سؤال حول االرتقاء الملحوظ لمستوى 
الشراكة االقتصادية بين البلدين، قال النعمه إن "الحديث 

عن العالقات القطرية الجزائرية جميل، لكن تطبيقها 
على أرض الواقع أجمل بكثير"، معتبرا أن "آفاق 

التعاون االقتصادي هي قناعات راسخة بين األشقاء 
في كال البلدين لتحقيق تقارب أكبر، تنفيذا لتطلعات 

القيادتين الرشيدتين في البلدين"، مبرزا أهمية ترجمة 
هذه القناعات والتطلعات على أرض الواقع من خالل 

"مرافقة رجال األعمال في البلدين واإلشراف على 
التنسيق بينهم عبر اللجنة العليا المشتركة التي عقدت 

اجتماعات في الدوحة وفي الجزائر وتوصلت إلى نتائج 
ملموسة عبر اتفاقيات يعمل البلدان على تنفيذها على 

أرض الواقع".
وبهذا الصدد، ذكر سفير دولة قطر بترحيب رابطة 

رجال األعمال القطرية بصدور قانون االستثمار 
الجزائري الجديد والذي قال إنه "جاء بتحفيزات تتيح 
فرصا خالقة للثروة للجانبين وذلك ما شهدناه خالل 

الزيارات المتتالية لرجال أعمال قطريين للدخول إلى 
سوق اإلنتاج والصناعة في الجزائر وإعداد الترتيبات 
الالزمة لذلك"، كما أورد أمثلة لالستثمارات القطرية 

بالجزائر على غرار "إنشاء المستشفى الجزائري 
القطري األلماني وكذلك الدخول إلى أسواق إنتاج 

الحليب وكذا توسيع نشاط الشركة الجزائرية القطرية 
للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالرة ونشاطات 

أخرى ستتضح معالمها في الفترة القادمة كالنقل الجوي 
والبحري والسكك الحديدية وغيرها"، إلى جانب 

التذكير بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية استثمارية تقضي 
بتعزيز التعاون واالستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا 
تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف 
أنحاء الواليات الجزائرية، مشيرا الى أن بالده "بصدد 
إطالق عدد من المشاريع السياحية األخرى، باإلضافة 

إلى المشاريع التجارية والغذائية والصناعية".
وفي سياق متصل، جدد السفير القطري حرص بالده 

على "المساهمة في الجهود الحكومية في الجزائر 
الشقيقة لحماية التنوع البيئي وحماية الحيوانات المهددة 

باالنقراض من خالل مشاريع على أرض الواقع"، 
مشيرا إلى أن "مركز تكاثر طيور الحبارى في محمية 

بريزينة وحماية الغزال تشكل أفضل أمثلة على ذلك 

ونحن نتطلع إلى المزيد".

العامل العربي بحاجة اإىل الدبلوما�شية 

اجلزائرية القائمة على مبادئ ثابتة

وبشأن التوافق في المواقف الدبلوماسية بين البلدين 
بخصوص عدة قضايا ذات االهتمام المشترك، شدد 

سفير دولة قطر على أن هذا التوافق "يبرز من خالل 
تطابق الرؤى ووجهات النظر بشأن العديد من القضايا 

أهمها القضية الفلسطينية وإيمانهما المشترك بإنهاء 
األزمات والحروب في العالم عبر الطرق السلمية 

والتحاور"، وقال بهذا الصدد إن دولة قطر "تثمن دور 
الجزائر اإلقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل 
الكثير من النزاعات الموجودة سواء في اإلقليم أو في 
المنطقة العربية"، مضيفا أن "العالم العربي قبل غيره 
بحاجة إلى الدبلوماسية الجزائرية القائمة على مبادئ 

ثابتة"، الفتا إلى وجود "توافق إلى أبعد حد بين البلدين 
بشأن كل الملفات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية 
أو إقليمية أو قضايا العالم العربي والقضايا الدولية 
والموقف تجاه القضية الفلسطينية وأيضا بشأن حل 
األزمة الليبية"، موضحا أن "التحرك إزاء القضايا 

الساخنة يتم بروح توافقية وبرؤية متبصرة تخدم 
المصالح العربية أوال". وتابع النعمه أن العالم "يمر 
اليوم بأدق المراحل وأكثرها تعقيدا وسط استقطاب 
جيو-سياسي وأيديولوجي وحروب قد تغير موازين 

القوى في العالم بأي لحظة"، مضيفا بالقول: "نحن في 
المنطقة العربية علينا أن نجد آلية عمل توحد جهودنا، 

لنعمل كبنيان واحد وقوي لخدمة مصالحنا وإيجاد موقع 
قوي نقود به أمتنا ونعبر فيه عن مكانتنا بين األمم".

التاريخ �شيكتب ان "قمة اجلزائر"  كانت فارقة 

يف تاريخ العمل العربي امل�شرتك

وبخصوص القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مطلع 
نوفمبر المنصرم، اعتبرها السفير بمثابة "إعادة بعث 
وتجديد لروح العمل العربي المشترك"، مشددا على 

أن "التاريخ سيكتب بأنها كانت قمة فارقة في تاريخ 
العمل العربي المشترك من حيث البدء في حلحلة ملفات 

غاية في التعقيد، أبرزها الخالفات العربية-العربية 
والتوجه نحو إنشاء تكتل اقتصادي عربي وملف 

المصالحة الفلسطينية وإعادة وضع القضية الفلسطينية 
في سلم أولويات العمل العربي من جديد وفرضه في 
األجندة الدولية"، الفتا إلى أن مشاركة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العربية "ينطلق 
من اهتمامه الكبير بقضايا األمة" وأن إشادته بإعالن 

الجزائر "ينبع من حرصه على المصالح العربية".

 قطر تقدر جهود اجلزائر حل�شول

 فل�شطني على الع�شوية باالأمم املتحدة

وبشأن القضية الفلسطينية، قال النعمه أن دولة قطر 
"ستبقى دائما وأبدا إلى جانب أشقائها في فلسطين، وفاء 
لمسؤوليتها األخالقية في الوقوف مع الشقيق والوقوف 

إلى جانب الحق ونصرة المظلومين وانطالقا من 
عدالة القضية"، مضيفا أن قطر "تؤمن بأن حل كافة 

األزمات في الشرق األوسط ينتهي بانتهاء معاناة أشقائنا 
في فلسطين وتنفيذ مخرجات المبادرة العربية 2002 
المبنية على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 
بما يضمن للفلسطينيين حياة كريمة وآمنة ومستقرة"، 
مؤكدا في هذا اإلطار حرص دولة قطر على "تقديم 
الدعم السياسي واالقتصادي واإلنساني واإلعالمي 

للشعب الفلسطيني ضمن استراتيجيتها في تعزيز السلم 
واألمن الدوليين ودعم المشاريع التنموية في العالم 

وتحديدا فلسطين التي نولي لها أهمية بالغة باعتبارها 
أم القضايا العربية واإلسالمية"، مذكرا ب"المواقف 
الكبيرة والمشرفة لقطر في دعم القضية الفلسطينية 
بالمحافل الدولية، وفي مقدمتها األمم المتحدة"، كما 
أعرب عن تقدير بالده لجهود الجزائر ومساعيها 

في حصول فلسطين على العضوية الكاملة في األمم 
المتحدة، قائال: "نقدر مساعي الجزائر الحثيثة التي 

حرصت فيها على تعزيز التالحم والتآخي بين مختلف 
الفصائل الفلسطينية من خالل مؤتمر لم الشمل من أجل 

تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو نجاح يضاف 
إلى رصيد الدبلوماسية الجزائرية".

مواقف الرئي�س تبون جتاه االأمة العربية 

�شت�شجل باأحرف من ذهب

وإلى ذلك، عبر النعمه عن تقدير دولة قطر "لجهود 
الجزائر وللمواقف المشرفة للرئيس عبد المجيد تبون 
تجاه األمة العربية واإلسالمية وتحديدا تجاه قطر في 

مختلف المراحل األخيرة التي سيسجلها التاريخ بأحرف 
من ذهب"، ونوه بإسهامات الرئيس تبون في "إنجاح 
كأس العالم بقطر 2022، والتي كان لها أثرها البارز 

في مشاركة سيادته بحفل االفتتاح، والتي أكسبت 
البطولة بعدا يضاف إلى مستوى التقارب بين البلدين، 
وهو دليل على االهتمام والحرص الذي يوليه حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجزائر 
قيادة وشعبا وألخيه الرئيس تبون".

اأكد الوزير االأول، اأمين بن عبد الرحمان اأن 

املر�شد الوطني للمجتمع املدين، باعتباره 

هيئة ا�شت�شارية، ي�شكل اإطارا للحوار والت�شاور 

واالقرتاح والتحليل واال�شت�شراف يف كل 

امل�شائل املتعلقة باملجتمع املدين وترقية اأدائه، 

م�شيفا اأن املر�شد "ي�شاهم اأي�شا يف ترقية القيم 

الوطنية واملمار�شة الدميقراطية واملواطنة.

اإميان. �س

أشرف أمس، الوزير األول، بقصر الحكومة على 
تنصيب نور الدين بن براهم رئيسا للمرصد الوطني 

للمجتمع المدني، خلفا لعبد الرحمان حمزاوي. 
وخالل إشرافه، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون، على مراسم التنصيب، ذكر الوزير األول 
بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية بمناسبة 

تنصيب أعضاء هذه الهيئة االستشارية الهامة, 
والتي حثهم من خاللها على "ضرورة االضطالع 
بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة وتعزيز 

الممارسة الديمقراطية وكذا القيم الوطنية، وذلك على 
المستويين المحلي والوطني".

وأكد بن عبد الرحمان بالمناسبة "حرص الرئيس 
على تلك الغايات من خالل التعديالت الجوهرية 

التي جاء بها دستور 2020" عبر وضع "اللبنات 
األساسية لبناء وتكريس صرح مؤسساتي قادر على 
استيعاب االلتزام ببناء مجتمع مدني مفعم بالحيوية 

ومتمتع بالنزاهة والشفافية لخدمة المواطنين وبالتالي 

تحقيق السالم واالستقرار الوطنيين".
وأشار إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، 

باعتباره هيئة استشارية، "يشكل إطارا للحوار 
والتشاور واالقتراح والتحليل واالستشراف في كل 

المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه".
وأضاف أن المرصد "يساهم أيضا في ترقية القيم 

الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة, عالوة 
على مشاركته مع المؤسسات األخرى في تحقيق 

أهداف التنمية الوطنية بتقديمه أراء وتوصيات 
واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغاالته 

وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة".
كما عاد الوزير األول إلى الجلسات الوطنية 

للمجتمع المدني التي نظمت شهر نوفمبر المنصرم، 

والتي مكنت -كما قال- من "الوقوف على واقع 
المجتمع المدني واالختالالت التي تعترضه من 

جهة, وتشخيص اآلليات الكفيلة بتعزيز دوره 
كشريك أساسي في صياغة وتجسيد السياسات 

العمومية من جهة أخرى", مؤكدا "دعم الحكومة 
واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في 

تجسيد مهامه النبيلة".
من جهته, عبر بن براهم عن امتنانه للثقة التي 

وضعها رئيس الجمهورية في شخصه بتعيينه على 
رأس المرصد الوطني للمجتمع المدني، الهيئة 

التي تعد –مثلما قال-- "وسيلة لتعزيز الممارسة 
الديمقراطية في الجزائر وفقا لما جاء به دستور 

."2020

اإميان. �س

ال�شفري القطري باجلزائر يثمن م�شتوى العالقات الثنائية، ويوؤكد:

 اإرادة قوية لدى اجلزائر وقطر 
لالنتقال اإىل مرحلة ال�سراكة اال�سرتاتيجية

ثّمن �شفري دولة قطر باجلزائر، عبد العزيز علي النعمة، م�شتوى العالقات اجلزائرية القطرية، على جميع االأ�شعدة، الفتا اإىل التقارب الكبري 

بني العا�شمتني وحر�س قيادة البلدين على تعزيز ال�شراكات االقت�شادية من خالل تنويع جماالت اال�شتثمار الثنائية، كما اأ�شاد بالتوافق الكبري 

يف وجهات الروؤى بني البلدين اإزاء جل الق�شايا الدولية والعربية، موؤكدا اعتزاز العرب مب�شتوى الدبلوما�شية اجلزائرية وقدرتها على احتواء 

االأ�شقاء العربية، حني قال اإن التاريخ يجب اأن يكتب باأن القمة العربية املنعقدة باجلزائر كانت فارقة يف تاريخ العمل العبي امل�شرتك.

الوزير االأول ي�شرف على تن�شيب نور الدين براهم رئي�شا للمر�شد ويوؤكد

مر�سد املجتمع املدين ي�ساهم يف ترقية القيم الوطنية واملمار�سة الدميقراطية



تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
أمس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، 

إيمانويل ماكرون، تبادال فيها التهاني بمناسبة 
السنة الميالدية الجديدة وتناوال فيها قضايا 
تهم العالقات الثنائية، وأورد بيان لرئاسة 

الجمهورية، أن الرئيسين تناوال بالمناسبة، 
"قضايا تهم العالقات الثنائية وتطرقا إلى 

زيارة الدولة التي سيؤديها رئيس الجمهورية 
إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خالل 

شهر ماي المقبل".
ودخلت العالقات الجزائرية الفرنسية، مرحلة 
جديدة، ميزتها عودة التوافق الثنائي والتعاون 

االقتصادي، بعد فترة فتور انعكست سلبا 

على الجانب الفرنسي، لتتوالى الزيارات 
الرسمية الفرنسية إلى الجزائر من اجل 

الحفاظ على ما تبقى من مصالح اقتصادية 
لباريس، وكانت زيارة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون للجزائر السنة الماضية 
المنعرج االكبر، حيث توجت بتفعيل إعالن 
الجزائر حول الشراكة المجددة بين الجزائر 
وفرنسا والموقع عليها في 27 أوت 2022  

في الجزائر العاصمة.
وانتهجت الجزائر منذ تولي الرئيس تبون 
زمام الحكم، سياسة جديدة في التعامل مع 
فرنسا قائمة على الندية وفرض المصلحة 
الوطنية وكرامة المواطن الجزائري على 

المصالح المشتركة، وفي آخر حديث خص 
به وسيلة إعالم فرنسية، قال قال رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون إنه على 
فرنسا التخلص من عقدة المستعِمر وعلى 
الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر، 

كما أولى الرئيس تبون أهمية بالغة لملف 
الذاكرة من خالل تفعيل عمل اللجنة الملف 

بمتابعة الملف وكذا حرصه الدائم على تأكيد 
مسؤولية فرنسا االستعمارية، فقد شدد في 
ذات الحوار فيما يتعلق بقضية التجارب 

النووية في الجزائر والتعويضات أن فرنسا 
مطالبة بتنظيف مواقع التجارب والتكفل 

بعالج المصابين بمخلفاتها.

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
بالجزائر العاصمة، أمين سر اللجنة المركزية 

لحركة فتح الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، 

المبعوث الخاص لرئيس دولة فلسطين، محمود 
عباس. وقد جرى االستقبال بمقر رئاسة الجمهورية 
بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 

بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة 
الجمهورية، عبد العزيز خلف.

ع.ط

جدد رئي�س جمل�س الأمة، �صالح 

قوجيل، التاأكيد على موقف اجلزائر 

"الثابت والالم�شروط"، امل�صاند لق�صية 
ال�صعب ال�صحراوي وحقه يف تقرير 

م�صريه وال�صتقالل وفقا لل�صرعية 

الدولية والقرارات الأممية، ح�صب ما 

اأفاد به بيان للمجل�س.

ع.ط

أوضح البيان أن قوجيل أكد، في رسالة 
وجهها الى المؤتمر الـ 16 لجبهة 

البوليساريو المنعقد بوالية الداخلة بمخيمات 
الالجئين الصحراويين وقرأها نيابة عنه 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون 

الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس 
األمة، عمر دادي عدون، على "موقف 
الجزائر الثابت و الالمشروط، المساند 

لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير 
مصيره واالستقالل بأرضه والتمتع بثرواته 

وإقامة دولته كاملة السيادة، وفقا للشرعية 

الدولية والقرارات األممية".وذكر بأن هذا 
الموقف "أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد 
عبد المجيد تبون، في كل المناسبات وأمام 

كل المؤسسات اإلقليمية والدولية وجسده في 
العديد من المواقف، وذلك انطالقا من مبادئ 

السياسة الخارجية لبالدنا، المستلهمة من 
مرجعيتها النوفمبرية، المناهضة لكل أشكال 

االستعمار والداعمة لكافة حركات التحرر 
في العالم".

وفي ذات السياق، أشاد رئيس مجلس 
األمة ب"اإلنجازات واالنتصارات التي 

حققتها جبهة البوليساريو بوصفها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي 

واالنتصارات التي حققتها على المستوى 
السياسي والقانوني والعسكري في مواجهة 
تعنت ومناورات المحتل الذي شوه المنطقة 
بأطماعه االستعمارية". ونوه بصمود جبهة 

البوليساريو في وجه التضليل والتزامها 
بمطالب الشعب وحكمتها في فضح التالعب 

والتضليل الذي يمارسه االحتالل من أجل 
تمرير أطروحته التي تسعى إلى إعادة 

تدوير االستعمار في شكل جديد"، مذكرا 
بمشروعية كل الخيارات التي تتخذها 

الشعوب في حروبها التحريرية، مثلما فعلت 
الجزائر.

وبعد أن أشاد بالتضامن الدولي المتزايد 
مع القضية الصحراوية، شدد السيد قوجيل 
على ضرورة "تكثيف الجهود وحشد مزيد 
من الدعم إلنهاء االستعمار في إفريقيا من 
خالل تمكين الشعب الصحراوي من حقه 

غير القابل للتصرف في تقرير مصيره 
واالستقالل".

من جانب آخر، استقبل الرئيس الصحراوي 
واألمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم 

غالي، وفد مجلس األمة برئاسة عمر دادي 
عدون الذي نقل "تحيات السيد قوجيل 

إلى الرئيس غالي ومن خالله إلى الشعب 
الصحراوي وتمنياته بنجاح المؤتمر ال16 
لجبهة البوليساريو من أجل تمكين الشعب 

الصحراوي من حقه في تقرير المصير 
واالستقالل"، وفقا لما تضمنه بيان مجلس 

األمة.
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العالقات بني اجلزائر وباري�س تدخل مرحلة جديدة

الرئي�س تبون يف فرن�سا ماي املقبل
يجري رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، زيارة دولة اإىل فرن�صا �صهر ماي املقبل، ح�صب ما اأعلنته رئا�صة 

اجلمهورية اأم�س، ودخلت العالقات اجلزائرية الفرن�صية مرحلة جديدة متيزت بعودة التوافق الثنائي 

والتعاون القت�صادي، بعد فرتة فتور انعك�صت �صلبا على اجلانب الفرن�صي.

اإ. �س

الرئي�س تبون ي�ستقبل اأمني �سر اللجنة املركزية حلركة فتح الفل�سطينية

يف ر�صالة وجهها للم�صاركني يف املوؤمتر الـ 16 جلبهة البولي�صاريو

قوجيل يجدد التاأكيد على موقف اجلزائر امل�ساند للق�سية ال�سحراوية

 خالل اللقاء الذي جمعه بلجنة املالية 

وامليزانية يف امللج�س ال�صعبي الوطني

وزير الداخلية يعر�س م�سروع قانون 
ت�سوية امليزانية ل�سنة 2020 

عر�س وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 

العمرانية، ابراهيم مراد، اأم�س، اأمام جلنة املالية 

وامليزانية للمجل�س ال�صعبي الوطني، م�صروع القانون 

املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2020.

ع.ط

وخالل العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور وزيرة العالقات مع 
البرلمان، بسمة عزوار, أوضح الوزير أن "االعتمادات المستهلكة بعنوان ميزانية 
التسيير، الى غاية 31 ديسمبر 2020، قدرت بـ 504.600.029.643,35 دج, 
مسجلة نسبة استهالك تقدر بـ 95,59  % من االعتمادات المراجعة". وبرر مراد 

االعتمادات غير المستهلكة بتسقيف االعتمادات لسنة 2020, وذلك بعد أن تم "تجميد 
استعمال واستغالل 30 % من االعتمادات المخصصة مبدئيا لميزانية التسيير, 

باإلضافة إلى الشغور في بعض المناصب المالية".
وفي معرض شرحه للبرنامج القطاعي الممركز, أوضح الوزير أن "األهداف 

المسطرة لسنة 2020 تجسدت بمواصلة مسار عصرنة اإلدارة وضمان وتوسعة 
التغطية األمنية وكذا تهيئة اإلقليم وتحسين جاذبيته".وبخصوص البرنامج القطاعي 

غير الممركز والمسجل ضمن ميزانية الدولة للتجهيز, فقد اشار مراد الى أنه اشتمل 
على "متابعة إنجاز المشاريع التابعة لإلدارة المحلية واألمن الوطني والحماية 

المدنية".
وبالموازاة مع ذلك, كشف الوزير أن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2020 سجلت 
"االلتزام بما قيمته 30,36 مليار دج, أي ما يعادل 76% من رخصة البرنامج, في 
حين بلغ إجمالي الدفع الفعلي ما قيمته 17,42 مليار دج، وهو ما يعادل 37% من 
رخصة البرنامج".وفيما تعلق بالحسابات الخاصة التابعة للقطاع, فأكد السيد مراد 

أنها "استهلكت اعتماداتها المالية بنسبة تقدر بـ 49,97 %". من جهتهم, ثمن النواب 
"المجهودات التي قام بها القطاع، السيما بعد رفع التجميد عن عدة مشاريع", كما 

أثنوا على ما بذل من "جهود لترقية الواليات العشر الجديدة".

 مع تطبيق القانون الع�صوي

 املتعلق بقوانني املالية يف عام 2023

نحو جت�سيد احلوكمة املالية واإعطاء 
ا�ستقاللية اأكرث للم�سريين

اأكد رئي�س ق�صم التنظيم امليزانياتي ومراقبة النفقات العمومية 

باملديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة املالية �صمري �صايبي، 

اأم�س، بوهران، اأن تطبيق القانون الع�صوي 18-15 املتعلق بقوانني 

املالية خالل �صنة 2023 من �صاأنه "جت�صيد احلوكمة املالية واإعطاء 

اأكرث ا�صتقاللية وم�صوؤولية للم�صريين العموميني".

ر.ن

وذكر ذات المسؤول خالل يوم دراسي جهوي حول القانون العضوي 18-15, الذي 
عرف مشاركة مسيرين ماليين من واليات وهران وسعيدة و معسكر, أن "هذا النص 
القانوني من شأنه تجسيد الحوكمة المالية و إعطاء مسؤولية أكثر لآلمرين بالصرف 

والمسيرين العموميين بصفة عامة وتكريس مبادئ تقييم ورقابة األداء حفاظا على 
المال العام".

وفي هذا الخصوص شرعت مصالح وزارة المالية منذ سنوات, يضيف صايبي, في 
التحضير لليوم الذي سيتم فيه تجسيد الحوكمة الميزانياتية من خالل تطبيق النظام 

الميزانياتي الجديد الذي يعتمد أساسا على "ميزانية البرنامج" كما هو منصوص عليه 
في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, معتبرا في هذا الشأن أن "تجسيد هذه 

الحوكمة قد أصبح اليوم أكثر من ضروري, بل أصبح من الالزم وذلك من أجل تقييم 
كل مال عمومي يتم إنفاقه من ميزانية الدولة".

ويعد إرساء قواعد جديدة للحوكمة الميزانياتية أحد المحاور المسجلة في إطار 
المسعى الرامي إلى وضع اإلصالح المالي المنصوص عليه في مخطط عمل 

الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسبما 
أوضح رئيس قسم التنظيم الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية بالمديرية العامة 

للميزانية التابعة لوزارة المالية.
وسيشمل هذا اإلصالح الميزانياتي تطبيق مبادئ الحكم الراشد وسيرتكز على 

مبادئ تسيير األداء وتحديث األدوات الميزانياتية وإدخال اإلعالم اآللي عليها كما 
سيرتكز أيضا على "التسيير القائم على النتائج الذي سيمنح من اآلن فصاعدا أكثر 

استقاللية ومسؤولية للمسيرين وسيكرس مبادئ تقييم ورقابة األداء", يضيف صايبي، 
كما سيسمح, يقول ذات المصدر, بإرساء شفافية أكثر في التسيير وهو ما سيشكل 
الركيزة األساسية لتسيير المالية العمومية والتحكم في المخاطر من خالل األجهزة 

الجديدة المنصوص عليها في اإلطار التنظيمي الجديد الذي أتى تطبيقا ألحكام القانون 
العضوي 18-15. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم وإلى غاية اليوم وضع 12 مرسوما 

تنفيذيا وقرارين وعدة مناشير ومعجم للمصطلحات ومختلف الوثائق األخرى من 
أجل توضيح وتفسير األدوات والميكانيزمات الجديدة التي تم الشروع في العمل 

بجزء منها في إطار تحضير ميزانية البرنامج للدولة لسنة 2023 والتي تم تقديمها 
في إطار مشروع قانون المالية وفقا لمقتضيات القانون العضوي الجديد يشير السيد 

صايبي. وفي سياق متصل تطرق إلى مخطط التكوين الذي أطلقه وزير المالية 
شهر ديسمبر من سنة 2020 و الذي مكن من تكوين أكثر من 200 مكون شرعوا 
في هذه األيام في عملية التكوين على نطاق واسع لفائدة مختلف الفاعلين المتدخلين 
في تحضير و تنفيذ ميزانية الدولة, مشيرا إلى أن "األعمال جارية من أجل وضع 

األنظمة المعلوماتية المتعلقة بتحضير وتنفيذ ميزانية البرنامج في أقرب اآلجال 
الممكنة".

ومن جانبه, ذكر المدير الجهوي للخزينة بوهران, فوضيل عبد القادر, أنه بفضل 
هذا القانون العضوي سيتم االنتقال من ميزانية محاسبة إلى ميزانية نتائج مع تحديد 
األهداف المحددة مسبقا "وهو ما سيضفي الشفافية في صرف المال العام و سيسمح 

برقابة و تقييم أداءات المسيرين".وستسمح التدابير التي جاء بها القانون العضوي 
ب"تحديد االحتياجات حسب البرامج ووفق تقديرات حقيقية للنفقات, مع وضع آليات 

التكفل لمواجهة الظروف الطارئة" يضيف المدير الجهوي للخزينة بوهران.
وبرمج خالل هذا اليوم الدراسي الذي يدخل ضمن سلسلة لقاءات عدة مداخالت حول 
أهم المحاور المتعلقة بتنفيذ هذا اإلطار الميزانياتي الجديد والمنصوص عليه بموجب 
القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية, 

حيث تم شرح نصوصه التطبيقية وتقديم شروحات بخصوص التصنيفات الجديدة 
ألعباء ميزانية الدولة و دور الفاعلين )اآلمرين بالصرف و المحاسبين العموميين( 

في تنفيذ هذا القانون.



املوازنة بني حتلية مياه البحر واملياه 

اجلوفية لتعوي�ض قلة ت�ساقط الأمطار

وخالل لقاء جمعه بإطارات الوزارة بمقر هذه 
األخيرة أعلن رخروخ أن نسبة امتالء السدود 

بلغت 32 بالمائة، مشيرا أن هذه النسبة تراجعت 
بحوالي  بـ5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، 
وفّصل رخروخ فيما يتعلق بوضعية السدود 

بالتأكيد على ارتفاع نسبة امتالء سدود الواليات 
الشرقية أكثر من الواليات الغربية نظرا لتوزيع 
تساقط األمطار، مشيرا إلى أنه مع إعادة تأهيل 
محطات تحلية مياه البحر وحفر اآلبار لن يؤثر 

ذلك في توزيع المياه الشروب كما يمكن الموازنة 
بين تحلية مياه البحر و المياه الجوفية من أجل 
تغطية نقص تساقط األمطار. كما أكد الوزير 
رخروخ، أن المياه السطحية للسدود تخصص 

للمناطق الداخلية والهضاب العليا. أما الواليات 
الساحلية فسيتم اإلستعانة بمياه البحر المحالة 
من أجل التوازن والمحافظة على تسليم المياه 
للمواطن. مشيرا في ذات السياق،  فيما يتعلق 
بتصفية المياه المستعملة أن هناك مليار متر 
مكعب يتم تصفيته في السنة مؤكدا أنه سيتم 

تعزيز أنظمة القنوات التي تمر مباشرة لمحطات 
تصفية المياه المستعملة كما سيتم القيام بعمل 

النظام الثالثي الستعمال المياه في الفالحة وتأطير 
هذا اإلستعمال حتى ال يكون بصفة عشوائية.

اإجراءات ردعية تنتظر "مهدري" املياه

بالمقابل دعا رخروخ، إلى ضرورة الحفاظ على 
المياه باعتبارها موّرد نادر واستعمالها بصفة 

عقالنية. ووّجه الوزير نداء للمواطنين من أجل 
اإلستعمال العقالني للمياه، مشيرا إلى أن معدل 

استعمال الماء في الجزائر ال يختلف على معدل 
اإلستعمال في البالد التي بها وفرة الماء وهو أمر 

ال يستهان به. كما شّدد الوزير رخروخ، على 
ضرورة  تفادي الربط الالشرعي بالمياه والذي 
يؤدي إلى أمراض متنقلة عبر المياه مضيفا كما 

أن حفر اآلبار عشوائيا  يهدد مستوى ونوعية 
الماء الجوفي. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم في 

البداية بمرحلة تحسيسية لتوعية المواطنين للحفاظ 
على مورد الماء  غير أنه سيتم اللجوء إلى الردع 
في حال اإلستعمال الالعقالني والعشوائي والغير 
مؤهل للمياه من خالل تطبيق القانون الذي ينص 
على عقوبات تتمثل في غرامات حسب الوزير 

الذي أكد أنه لحد الساعة لم يتم اللجوء إلى هذا 
األمر.

    برنامج اإ�ستعجايل خا�ض ب�سهر رم�سان

وبشأن برنامج التموين خالل شهر رمضان الذي 
هو على األبواب كشف وزير األشغال العمومية 

والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، 
أن السلطات التزمت بتموين المياه الشروب 

في رمضان بصفة منتظمة ولن يكون أثر على 
المواطنين. وأشار الوزير إلى أنه مع تراجع 
تساقط األمطار قامت الوزارة بطلب تسجيل 

برنامج إستعجالي إضافي قصد التحضير لشهر 
رمضان وموسم اإلصطياف 2023، الفتا إلى 

البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر والذي سيسمح 
بتموين المدن الداخلية لتغطية 80 بالمائة من 

إحتياجات الشروب. وكشف رخروخ، في ذات 
السياق، أن برنامج توزيع المياه لشهر رمضان 

في الجزائر العاصمة يتم تقسيم توزيعه على 
المواطنين على قسمين وحسب الشبكة، وستنقسم 
بين 50 بالمائة بشكل توزيع يومي و 50 بالمائة 
بتوزيع يوم بعد يوم،  مؤكدا أن التوزيع سيكون 

منتظم ولن يكون هناك أي تذبذب.

�ض. زمو�ض
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ميثلون موؤ�س�سات وطنية واأخرى اأجنبية

 45 عار�شا ي�شاركون 
يف �شالون الفالحة باملنيعة

ي�سارك 45 عار�سا يف �سالون الفالحة وال�سناعات 

التحويلية والرثوة احليوانية يف طبعته الأوىل الذي 

يحمل �سعار "ولية املنيعة باإمكانيات زراعية هامة ذات 

اآفاق واعدة"، ح�سبما علم اأم�ض، لدى املنظمني.

واأج

ويمثل هؤالء العارضين مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية تنشط 
في مجال الفالحة، والذين يعرضون تجهيزات مختلفة، على 
غرار معدات الري وآالت الحرث وأخرى لحفر اآلبار وكذا 
تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وهي الطاقة التي 

تعد خيارا أساسيا حاليا للمستثمرين في مجال الفالحة سيما في 
المناطق الصحراوية، حسب ذات المصدر.

كما يحضر في المعرض خبراء في المجال الفالحي واإلقتصادي 
الذين أبرزوا قدرات والية المنيعة ودورها من خالل المساهمة 

في تعزيز قدرات الفالحة على المستوى الوطني، نظرا 
لإلمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة من أراضي خصبة وموارد 
مائية باطنية هائلة والمناخ المالئم لتربية المواشي ومنها المنتجة 

للحليب واللحوم.
ويشكل هذا الحدث الفالحي في الفترة بين 14 و16 جانفي 

الجاري، فرصة لتعزيز المكانة اإلستراتيجية لوالية المنيعة الفتية 
من خالل البحث عن ترقية فرص تصدير المنتوجات الفالحية 

للخارج خصوصا نحو السوق اإلفريقية، كما جرى شرحه.
وبالمناسبة أبرز والي والية المنيعة، مختار بن مالك، لدى 

إشرافه على حفل اإلفتتاح أهمية هذا المعرض لكون هذه الوالية 
الفتية تعتبر قطبا فالحيا بامتياز لما تزخر به من قدرات وما 

يحققه قطاع الفالحة من نتائج هامة ، خصوصا في الزراعات 
اإلستراتيجية، حسب تعبيره.

وأكد أن مصالح الوالية تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي 
تعيق التنمية الفالحية بهذه الوالية، من خالل توفير التسهيالت 

ومرافقة المستثمرين، وأيضا مواصلة عملية تطهير العقار 
الفالحي.

لإلشارة، تحصي والية المنيعة أزيد من 646 ألف هكتار من 
المساحة الزراعية اإلجمالية، وأكثر من 381 ألف هكتار مساحة 

رعوية، حسب معطيات مديرية المصالح الفالحية.
وينظم صالون الفالحة والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية 

بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية حاسي القارة بمبادرة من شركة 
بكاكرة "إكسبو" المتخصصة في تنظيم المعارض والصالونات 

الدولية.

مت تد�سني 5 منها على م�ستوي القطب اجلامعي 

للقليعة كتجربة اأوىل �ستعمم لحقا

 "مكاتب درا�شات" تابعة 
للجامعات لدعم التنمية 
االقت�شادية واالجتماعية
أكد أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري 

أن قطاع التعليم العالي يراهن على مكاتب الدراسات التي تم 
استحداثها على مستوى عدد من الجامعات مشيرا أن هذه األخيرة 
يمكن أن يكون لها أثر كبير على الحياة االجتماعية واالقتصادية 

للبالد وأن تساهم بشكل جدي وفعال في جعل الجامعة قاطرة 
لإلقالع االقتصادي وتحقيق التنمية في مختلف المجاالت. 

وأبدى بداري خالل زيارة له للقطب الجامعي بالقليعة بوالية 
تيبازة بما ستقدمه مكاتب الدراسات التي أشرف على تدشينها 

بهذا القطب الجامعي، وقال إن منتوجها سيكون له من الفاعلية 
والجدية والنوعية بما يتماشى ومتطلبات المجتمع والمرحلة، 

مشيرا أن مكاتب الدراسات هذه تتمتع باالستقاللية التامة لمنافسة 
زمالئهم بمكاتب الدراسات األخرى خارج المؤسسة الجامعية، 

سيما وأن لها كفاءات ومهارات ويشرف على تسييرها طاقم من 
االساتذة والخبراء. 

كما أكد الوزير أن المكاتب الخمسة التي وضعت حيز الخدمة 
بالمدرسة العليا للتسيير و االقتصاد الرقمي ، المدرسة العليا 

للتجارة ، المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد الرقمي 
، مدرسة الدراسات التجارية العليا والمدرسة العليا للمناجمنت 

بالقطب الجامعي بالقليعة، تبين مدى اهتمام المدارس العليا 
باقتصاد المعرفة وتحويل اإلبتكار الى منتج تجاري يتماشى 

واحتياجات  التنمية المحلية، وبالتالي يضيف الوزير تصبح لهذه 
المدارس العليا بالقليعة هذا النمط في التسيير و المتعلق بالتعليم 

العلمي و البحث و إنشاء مؤسسات اقتصادية تتماشى واحتياجات 
المجتمع . 

بالمقابل أعلن الوزير على توسيع التجربة االولى من نوعها 
على بقية المدارس االخرى تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية 

لجعل الجامعة قاطرة للتنمية االقتصادية و االجتماعية في مختلف 
المستويات . 

لإلشارة فقد قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة 
عمل للقطب الجامعي بالقليعة وتم خالل الزيارة تدشين عدد من 

مكاتب الدراسات، على مستوى المدارس األربعة  المتواجدة 
بالقطب الجامعي، اإلضافة إلى تدشين مكتب تقديم الخبرة، على 

مستوى المدرسة الوطنية العليا المناجمنت.
�ض.زمو�ض

رخروخ يعلن عن ن�سبة امتالء ال�سدود لغاية الآن ويوؤكد:

اإجراءات ا�شتباقية ل�شمان متوين 
اجلزائريني باملياه رغم قلة �شح الأمطار

طماأن اأم�ض وزير الأ�سغال العمومية والري واملن�ساآت القاعدية، خل�سر رخروخ اجلزائريني ب�ساأن تاأثريات 

الو�سعية اجلوية التي تعرفها البالد منذ بداية ف�سل ال�ستاء وقلة الت�ساقطات املطرية على الأمن املائي 

م�سريا اأنه مت اتخاذ كافة الإجراءات للتموين باملاء ال�سروب خالل هذه الفرتة وحت�سبا ل�سهر رم�سان املقبل  

حيث مت و�سع برنامج ا�ستعجايل ل�سمان التموين املنتظم بهذه املادة احليوية دون اأي انقطاعات.

مراد ي�سّدد على اجلدية يف التكوين لرفع م�ستوى الأداء

طلبة املدر�شة الوطنية مطالبون مبواكبة التطورات
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، إن المنتظر من 
التكوين الذي يخضع إليه طلبة المدرسة الوطنية 

لإلدارة هو مواكبة التطور الحاصل في مجال 
تسيير اإلدارة على المستوى الوطني والعالمي.
ولدى إشرافه على انطالق الدرس االفتتاحي 

لتكوين طلبة السنة األولى -الدفعة الـ 53 للمدرسة 
الوطنية لإلدارة "موالي أحمد مدغري"، حول 

موضوع "النجاعة العمومية كمدخل حديث إلدارة 
شؤون الدولة"، أوضح وزير الداخلية والجمات 
المحلية والتهيئة العمرانية، أن المنتظر من هذا 

التكوين مواكبة تطور اإلدارة وفق المقاييس 
العالمية. 

وأبرز الوزير، بأن الدفعة الجديدة التي ستبدأ 
تكوينها خالل السنة الجامعية 2023/2002 

"باعتبارهم إطارات الغد مطالبين بالجدية في 
التكوين لرفع مستوى األداء خاصة وأن المدرسة 

الوطنية لإلدارة تقدم على مدار عقود دفعات عالية 
المستوى.«

وأضاف، في سياق ذي صلة، بأن الدرس 
االفتتاحي الذي تناول موضوع النجاعة  العمومية، 
"يعكس ما تقوم به اإلدارة الجزائرية بشكل يومي 

حتى تتوصل إلى أن  تكون فعالة تأخذ بيد المواطن 
وتجعل منه محور اهتمامها وجعله عنصرا فعاال 
في  الشأن العام"، مشيرا إلى أن التغييرات التي 
طرأت على كل المستويات "تدفعنا إلى  تحديد 

أهداف والعمل على تحقيقيها وفق آليات ووسائل 
تسيير جديدة لحسن التكفل  بانشغاالت المواطن.« 

من جهته، قال المدير العام للمدرسة الوطنية 
لإلدارة، عبد المالك مزهود، بأن المدرسة 

"استهدفت هذه السنة الممتازين من خرجي 
الجامعات في مجال العلوم اإلدارية واالقتصاد 
والحقوق والعلوم السياسية والمانجمنت وذلك 

باعتماد شرط الحصول على التصنيف "أ" أو "ب" 
للترشح وهو التصنيف الذي اعتمدته وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي لتتويج الممتازين من حملة 
الشهادات سواء في مستوى الليسانس أوالماستر.«

وأضاف أن التعديل في شرط الترشح مكن من 

تقليص عدد المترشحين في 2021 من 9000 إلى 
ما يقارب 3100 مترشح في 2022 وكلهم من 

مستوى االمتياز سمح للمدرسة بتسجيل دفعة نخبة 
هذه السنة.«

كما اشار إلى أن موضوع الدرس االفتتاحي 
لهذا الموسم، "يتماشى مع ما تعرفه الجزائر من 

تحوالت نحو اإلدارة العمومية المبنية على النتائج 
بدخول االصالح الميزانياتي الجديد أي اعتماد 

القانون العضوي للقوانين المالية حيز التنفيذ سنة 
 2023» .

وشرحت األستاذة كنزة مغيش، في درسها 
االفتتاحي، المقصود بالنجاعة العمومية باعتبارها 

مدخال حديثا إلدارة شؤون الدولة، بالقول إنها 
مجموع اآلليات والتدابير والقواعد وأجهزة القرار 

التي تسمح بالسير الحسن لشؤون الدولة وهي 
التي تمنح الدولة القدرة على االستغالل الفعال لكل 
مواردها من أجل تحقيق أهدافها ثم تقدير نتائجها 

الفعلية التي حققتها.
ق. و



ومنذ بداية موسم العمرة الجاري 
تعرف عملية االقبال معدالت قياسية 
خاصة وأن الموسم الحالي هو أول 

موسم بعد األزمة الصحية والتي 
جمدت وألغت موسمين من العمرة، 

وبشان األسعار وحسب ما اطلعنا 
عليه عبر اإلعالنات التي تنشرها 

الوكاالت السياحية في المواقع 
المتخصصة فأن أسعار العمرة 

االقتصادية تتراوح حاليا بين 20 إلى 
25 مليون سنتيم بين تخضع أسعار 
العمرة  vip للعديد من المتغيرات 

وترتفع أسعارها بحسب المزايا 
المقدمة وقد تصل حتي الـ80 مليون 

سنتيم.
  هذا وباشرت العديد من الوكاالت 

السياحية هذه األيام تحضيراتها 

المبكرة لعمرة رمضان حيث من 
المنتظر أن تفتتح عملية التسجيالت 

في غضون أسبوع حيث تعول 
الوكاالت السياحية كثيرا على موسم 

عمرة رمضان باعتبار ان الشهر 
الكريم يعتبر فترة ذروة حيث تتميز 
هذه الفترة بإقبال قياسي من طرف 

الجزائريين الذين يفضلون أداء 
مناسك العمرة خالل الشهر الكريم.

 وفي هذا الصدد يقول عيسى 
عمراني صاحب وكالة "الهداية 
ترافل" الكائن مقرها بالجزائر 

العاصمة في تصريح لـ"الرائد"  أن 
كافة التحضيرات تكون قد ضبطت 

تحضيرا لموسم عمرة رمضان 
مشيرا أن هذه األخيرة تعبر األكثر 
اقباال طيلة الموسم، وعن العروض 

التي حضرتها الوكاالت السياحية 
لرمضان يؤكد عمراني ان العروض 

تختلف من وكالة ألخري ويتم 
تصميمها حسب المزايا والخدمات 
التي تحدد بدورها األسعار مشيرا 

ان وكالته تراهن وتركز على توفير 
احسن الظروف للمعتمر واختيار 

العمائر وأماكن اإلقامة القريبة من 
الحرم المكي فيما تتباين العروض 

أيضا حسب فترة اإلقامة والتي 
تتراوح من 10 أيام إلى شهر كامل 
حث يفضل -حسب ذات المتحدث- 

بعض المعتمرين قضاء شهر 
رمضان كامال في البقاع المقدسة.
وبالنسبة لألسعار أشار محدثنا ان 
األسعار حاليا تتراوح بين 20 إلى 

25 مليون سنتيم وهي أسعار اعتبرها 

معقولة بالنظر الرتفاع التكاليف  في 
مكة المكرمة مشيرا ان هذه التكلفة 
قد ترتفع أكثر خالل شهر رمضان 
بسبب ان االقبال يرتفع بالنسبة لكل 

البلدان اإلسالمية وهو ما يجعل بعض 
الخدمات في مكة المكرمة ترتفع هي 
األخرى،  هذا وثّمن عمراني برنامج 

الخطوط الجوية الجزائرية الخاص 
برحالت العمرة والذي تم وضعه 

بعد تعليمات من رئيس الجمهورية 
شخصيا بزيادة عدد الرحالت نحو 

البقاع المقدسة مشيرا أن هذا البرنامج 
ساهم في تيسير عمل الوكاالت 

السياحية وأيضا تخفيض تكلفة العمرة 
والتي كانت أسعارها لتكون أغلى 

لوال تكثيف عدد الرحالت الجوية من 
الجزائر للبقاع المقدسة.

كشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم 
الصادرات بوزارة التجارة وترقية 
الصادرات؛ عبد اللطيف هواري، 

أمس عن زيادة قياسية في صادرات 
الجزائر خالل الـ 11 شهراً األولى 
من عام 2022، بواقع 36 بالمائة، 

مبرزاً أن الرهان هو بلوغ 15 
مليار دوالر من الصادرات خارج 

المحروقات عام .2024 
وفي تصريحات له على أمواج 

اإلذاعة الوطنية نّوه هواري إلى أّن 
ميزان الجزائر التجاري شهد سابقة 
تاريخية، عبر تحقيق أرقام قياسية 

في الـ 11 شهرا األولى من عام 
2022، حيث سّجل ارتفاعاً بـ 36 

بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 
.2021 وأفاد هواري أّن الجزائر 

حّققت 6.6 مليارات دوالر من 
صادراتها التجارية، بعد تحقيق 4.5 
مليارات دوالر في األحد عشر شهراً 

األولى من سنة 2021، مشيراً إلى 
أّن صادرات الجزائر شملت 147 
دولة، تتصدرها الدول األوروبية: 

فرنسا، إيطاليا، ألمانيا. وفضاًل عن 
الواليات المتحدة األمريكية، تواجدت 

الدول اإلفريقية مثل كوت ديفوار، 
النيجر، غانا، السنغال، ناهيك عن 

الدول العربية: تونس، األردن، 
سوريا والعراق.

 وذكر ذات المسؤول أّن المواد 
المصّدرة تقدمتها األسمدة بـ 1.7 
مليار دوالر )زيادة 28 بالمائة(، 

االسمنت بـ 400 مليون دوالر 
)زيادة 93 بالمائة(، الحديد والصلب 

بـ 500 مليون دوالر )زيادة 30 
بالمائة(، ولوحظ بروز شعبة جديدة 

"مواد التنظيف" التي حصدت 1 
مليون دوالر، متوقعاً تحقيق 6.5 

إلى 7 مليارات دوالر في نهاية 
.2022 وأضاف هواري: "الميزان 
التجاري بلغ 18.1 مليار دوالر في 

الـ 11 شهرا األولى من عام 2022، 
وهو رقم جّد إيجابي، كما أّن نسبة 

تغطية الصادرات خارج المحروقات 
بلغت 11 بالمائة في الفترة ذاتها، 
وذلك ألول مرة منذ عقود، ويؤكد 

أّن السياسة المنتهجة من طرف 
السلطات العليا أتت بثمارها.«   

وثّمن المتحدث نفسه، تحقيق أرقام 
الفتة في شعبتي التغليف والكرتون 

)9 ماليين دوالر( والمياه المعدنية 
والغازية )17 مليون دوالر(، مردفاً: 

"جرى استحداث عدة شعب جديدة 
مثل المنتجات المصنّعة ونصف 
المصنّعة كمواد التنظيف والمواد 

البالستيكية، التي تّم تحديدها بموجب 
خارطة الطريق التي أنتجتها ندوة 

اإلنعاش االقتصادي.« وتابع 
هواري: "نعمل على مواصلة 

الديناميكية المرتفعة في الصادرات 
خارج المحروقات نحو 150 

دولة لتحقيق 15 مليار دوالر عام 
2024، ومن أجل تحيين خارطة 
الطريق، ستشهد السوق الداخلية، 

الوقوف على إمكانيات كل الشعب، 
كما ستعرف السوق الخارجية، 
تنظيم عدة معارض نصفها في 

الدول اإلفريقية؛ مع اهتمام خاص 
بموريتانيا والسنغال والسودان 

وعموم بلدان غرب إفريقيا.« وأعلن 
هواري عن معرض يشارك فيه 

160 متعاماًل جزائرياً في نواكشوط 
بحر األسبوع القادم، وسط مباحثات 

عن فتح فروع لشركات جزائرية في 
موريتانيا والسنغال والنيجر، فضاًل 

عن عقد مجلس أعمال جزائري 
سوداني.

 وبشأن استكمال طريق تندوف –
الزويرات، يري المدير المركزي في 

وزارة التجارة وترقية الصادرات، 
أّن ذلك سيسهم في خفض التكاليف 

ودفع الصادرات الجزائرية نحو 
موريتانيا وفتح نقاط بيع دائمة 

للمنتجات الجزائرية هناك، بالتزامن، 
ألّح على دفع الترويج لثروة زيت 
الزيتون وتسويقه في مصر وعدة 

دول أخرى، ولفت إلى عقد اجتماع 
هذا األسبوع مع كل فاعلي زيت 

الزيتون للوقوف على كل المعيقات. 
وانتهى هواري إلى وجوب حماية 
عالمة دقلة نور دولياً، خصوصاً 
مع تصدير التمور الجزائرية إلى 

القارات الخمس، وقال إّن الجزائر 
تحّقق 80 مليون دوالر في العام، 

لكن هذا الرقم رغم أهميته، إاّل أنّه 
ال يعكس قدرات الجزائر. وإنتاجها 
1 مليون طن سنوياً، مشّدداً على أّن 
الهدف يكمن في بلوغ 250 مليون 

دوالر من صادرات التمور كل عام.
�ش.زمو�ش
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فيما تبقي الأ�سعار مر�سحة لالرتفاع ب�سبب زيادة تكاليف بع�ض اخلدمات بالبقاع املقد�سة 

 الوكاالت ال�سياحية تطلق عرو�ض 
عمرة رم�سان وتوقعات باإقبال قيا�سي

يعرف مو�سم العمرة لهذه ال�سنة اقبال كبريا من طرف اجلزائريني بعد مو�سمني من التجميد فيما ا�ستقرت اأ�سعار اأداء 

ر جل الوكالت اأنف�سها هذه الأيام  هذه املنا�سك يف حدود 20 اإىل 25 مليون �سنتيم للعمرة القت�سادية، باملقابل حت�سّ

لإطالق ت�سجيالت عمرة رم�سان مبكرا من اأجل ال�سبط اجليد لهذه العملية خا�سة وان �سهر رم�سان يعترب فرتة ذروة يف 

مو�سم العمرة بينما يتوقع ان تتباين العرو�ض وتختلف ح�سب املزايا التي تعر�سها الوكالت ال�سياحية على زبائنها بينما 

يتوقع اأن تعرف الأ�سعار نوعا من الرتفاع عما هو متداول هذه الأيام.

�ش.زمو�ش

6 ماليني طن �سنويا لتحقيق الريادة

 �سناعة االأ�سمدة 
باجلزائر.. اآفاق واعدة 
تراهن اجلزائر على حتقيق قفزة كبرية يف 

�سناعة الأ�سمدة، مما يوؤهلها لحتالل مكانة 

رائدة يف جمال هذه ال�سناعة، وهو ما اأكد عليه 

اأم�ض، الرئي�ض املدير العام ملجمع اأ�سميدال، ورئي�ض 

جمل�ض اإدارة الحتاد العربي لالأ�سمدة، حممد طاهر 

هواين، حني قال باأن، "اجلزائر �ست�سبح رائدة 

�سناعة الأ�سمدة بـ 6 ماليني طن �سنويا".

م. ذ

تطرق الرئيس المدير العام لمجمع أسميدال لدى نزوله أمس، 
ضيفاً على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الثانية، إلى آفاق 

صناعة األسمدة بالجزائر، معتبرا أنها ستكون واعدة بفضل 
اتفاق الشراكة الُمبرم مؤخراً مع شركتين صينيتين الستغالل 

مادة الفوسفات في منطقة تبسة بقدرة إنتاج تربو عن الستة 
ماليين طن سنوياً.

وقال هواين إّن "الجزائر تسعى لتحقيق قفزة نوعية في مجال 
صناعة األسمدة، وتعّول كثيراً على هذه المشاريع لتطوير 

هذا القطاع الحساس الذي سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق األمن 
الغذائي.«

وأشار المتحدث إلى أّن هذا "المشروع الذي سيُنجز في منطقة 
تبسة سيخلق اآلالف من مناصب الشغل، وسيعطي حيوية 

اقتصادية لهذه المنطقة، كما سيصبح مصدراً للعملة الصعبة.«
وأكد ذات المسؤول على أّن "الجزائر من الدول السباقة 

التي انخرطت في مجال صناعة األسمدة وأنها أصبحت بلداً 
مصّدراً لهذه المادة، بفضل االستثمارات التي قام بها مجمع 
سوناطراك.« وأوضح بالمناسبة أّن "األسمدة أصبحت مادة 
استراتيجية وتلعب دوراً كبيراً في تدعيم قطاع الفالحة من 

أجل تحسين مردودية اإلنتاج الفالحي"، كما نّوه إلى أّن 
"الكميات التي تنتج من األسمدة اآلزوتية بالجزائر تغطي 

جميع حاجيات السوق الوطنية بقدرة إنتاج تقّدر بـ 3 ماليين 
طن سنوياً بفضل الشراكة المبرمة مع مجمع سوناطراك 

والمستثمرين األجانب على مستوى منطقة أرزيو.« وأردف 
قائاًل إنه "أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذا النشاط 

بعد أن تقّرر إيقاف استيراد هذه المواد مع تشجيع اإلنتاج 
الوطني.«

في المقابل، ناشد ضيف الصباح جميع فاعلي قطاع الفالحة 
بضرورة استعمال األسمدة من أجل رفع كمية المنتجات 

بمختلف أنواعها بهدف تحقيق األمن الغذائي الذي أصبح من 
بين أولويات السلطة.

في سياق متصل، اعترف المتحدث أّن "الدولة الجزائرية 
قامت بجهود جبّارة لتنظيم سوق اليوريا من خالل دعم سعر 
هذه المادة التي أصبح يقتنيها الفاّلحون بأسعار معقولة وجّد 

منخفضة مقارنة بثمنها في األسواق الدولية.«
ودعا الرئيس المدير العام لمجمع أسميدال، عموم الفالحين 

للمشاركة في المشروع الطموح الذي وضعته الدولة من أجل 
تحقيق األمن الغذائي عبر استعمال األسمدة من أجل تحسين 

مردودية اإلنتاج الفالحي. وتابع هواين إقائال أنّه يتعين "على 
الفالحين إتباع المسار التقني الذي وضعه األخصائيون من 

أجل رفع كميات اإلنتاج الفالحي".

مقرتح حول منح اأف�سلية للمقاول 

العربي على طاولة النقا�ض

جلنة حترير التجارة يف اخلدمات 
بني الدول العربية جتتمع اليوم

تعقد لجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية 
اجتماعها الخامس، اليوم بمقر األمانة العامة للجامعة 

العربية، بمشاركة وفود من الدول العربية، لمناقشة عدد من 
الموضوعات المتعلقة بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول 

العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل االقتصادي بالجامعة العربية، 

بهجت أبو النصري أّن االجتماع يبحث على مدى يومين خطة 
تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، 
كما يستعرض تطورات عملية االنضمام إلى االتفاقية، فضال 

عن متابعة تطبيق متطلبات الشفافية في إطار تلك االتفاقية.
وأضاف يقول "أن االجتماع يناقش أيضا مقترحا حول منح 
أفضلية للمقاول العربي، كما تستكمل اللجنة التفاوض حول 

العرض النهائي المقدم من البحرين لالنضمام إلى اتفاقية 
تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.«

وأشار بهجت إلى أّن الدول العربية سعت في إطار جامعة 
الدول العربية إلدماج التجارة في الخدمات ضمن المحاور 

األساسية في منظومة التكامل االقتصادي العربي، وذلك 
إدراكا من الدول العربية ألهمية قطاع الخدمات وما قد يمثله 
تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من طفرة في 

العالقات االقتصادية والتجارية العربية.
ق. و

ال�سادرات ترتفع 36 باملائة ورهان على بلوغ 15 مليار دولر خارج املحروقات العام املقبل 

"قفزة تاريخية" يف امليزان التجاري 



عني الدفلى : 

ت�سجيل �أكرث من 60 طلبا لال�ستثمار 
يف تربية �ملائيات منذ 2021

سجلت مديرية الصيد البحري و تربية المائيات بوالية عين الدفلى 67 طلبا لالستثمار 
في مجال تربية المائيات خالل العامين الماضيين.وأوضح أمس األول مدير القطاع عبد 
الكريم لزعر لواج ان من ضمن العدد من الطلبات أل 67، تم تقديم 18 لدى الوكالة 
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية و 24 لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، 
فيما يتعلق 17 ملفا باالستثمار في تربية المائيات المدمجة في القطاع الفالحي. وقال 
مشاريعهم  دراسات  استكملوا  قد  الشعبة  بهذه  المهتمين  المستثمرين  من  العديد  أن 
كما الحظ  اإلنتاجية.»   وحداتهم  إطالق  و  لتحقيقها  عقار  من  "االستفادة  وينتظرون 
إنشاء مناطق  بينها  تقوم على عدة محاور من  القطاع  إستراتيجية  أن  المسؤول  نفس 
نشاط لتربية المائيات عبر الوالية بغرض توطين المشاريع االستثمارية، مشيرا إلى 
الشروع في تحديد هذه المناطق عبر عدة بلديات، و انه سيتم اقتراحها على لجنة منح 
االمتيازات التي ستقوم بدراسة جدوى إنشائها. ويراهن القطاع أيضا على االستثمار 
وفق  الدفلى،  بعين  جيدة  بنتائج  تكللت  التي  الفالحة  في  المدمجة  األسماك  تربية  في 
البلطي  بصغار  بالوالية  فالحيا  ثالثين حوضا  حوالي  استزراع  أكد عن  الذي  لزعر 
والشبوط. وبعد أن أكد أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى 
المحلي مرهون باالستثمار الخاص، أشار إلى عمل مصالحه مع "أطراف متوفرة على 
األموال والعقارات الضرورية من اجل تحقيق هذا المسعى.« لإلشارة، فان عملية البيع 
الترويجي ألسماك القاجوج و البلطي متواصلة بمسمكتي عين الدفلى وخميس مليانة و 
نقاط بيع أخرى مفتوحة عبر الوالية التي تعد 6 وكالء في المجال يقومون باستغالل 

خمسة سدود يقدر إنتاجها بحوالي 300 طنا من األسماك سنويا.
�ش.زمو�ش/واج

تقرت: 

جتّند و��سع لإجناح حملة
 �لتلقيح �سد �سلل �لأطفال

إداري إلنجاح  إطار صحي وعون  مائتي  من  أزيد  تقرت  بوالية  الصحة  قطاع  جنّد 
المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل األطفال، التي انطلقت أمس وتستمر 
إلى غاية الرابع والعشرين من جانفي الجاري.في تصريح إلذاعة الجزائر من ورقلة 
وتقرت، أّكد مدير الصحة بتقرت، طه حسين فزاعي، أّن مصالحه تسعى لتحقيق نسبة 
تلقيح تفوق 95 بالمائة خالل هذه المرحلة. وجرى إطالق إشارة انطالق المرحلة الثانية 
بوالية تقرت أمس على مستوى العيادة متعددة الخدمات ببلدية الزاوية العابدية، هذه 
األخيرة حّققت نسبة تلقيح في المرحلة الماضية فاقت 99%، بحسب د. محمد السعيد 
زوزو، مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لوالية تقرت. وشهدت الحملة تنظيماً 
محكماً، وتوّفر جرعات التطعيم ضد الشلل، ما خلّف ارتياح األولياء. وأشرف على 
متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من هذه الحملة الوطنية بوالية تقرت، د. بلقاسم بلعمري، 
متعددة  العيادة  طاقم  تكريم  تّم  فيما  الصحة،  لوزارة  ممثاًل  األوبئة  علم  في  المختص 
الخدمات ببلدية الزاوية العابدية نظير النجاح المحّقق خالل المرحلة األولى من الحملة 

بوالية تقرت.
�ش.ز

املدية:

مديرية �ل�سباب و�لريا�سة حتتفي بال�سنة 
�لأمازيغية �جلديدة 2973 

ديوان  مدير  بمعية  كراش   طارق  المدية  لوالية  والرياضة   الشباب  مدير  أشرف 
مؤسسات الشباب والرياضية  محمد بلجوهر وكل إطارات  مديرية الشباب والرياضة  
األمازيغية. االحتفاالت  السنة  رأس  احتفالية   على  الشبانية   بالمؤسسات   المتواجدة 
جمعيات   ومن  الخدمات   المتعددة  والقاعات  الشباب  دور  منخرطي  لدن  من  كانت 
المجتمع المدني والكشافة االسالمية  و غيرها وذلك بعديد النشاطات من ألعاب بهلونية 
وأناشيد تخلد للمناسبة و حضور ،كما كانت أيضا محاضرات  من مختصين بالمناسبة  
ان  ويشار  هذا  الشبانية.   بالمؤسسات  اقيمت  وألبسة  تقليدية  لمأكوالت  ومعرض 
اإلحتفاالت  حضرتها السلطات المحلية بالبلديات  من رؤساء المجالس البلدية ورؤساء 
الدوائر  مدير الشباب والرياضة  طارق كراش المشرف األول عن القطاع تواجد رفقة 
البراءة  في  عدة نقاط من االحتفاليات  على غرار  قصر البخاري و مركز التسلية 
العلمية  بمدينة المدية  وشاللة العذاورة مؤكد  ان المؤسسات الشبانية مفتوحة  في كل  
وقت للشباب والمواهب مضيفا ان قطاع الشباب والرياضة  ال يفوت الفرصة في هكذا 
مناسبات. هذا ووصفت االحتفاالت بالرائعة من لدن األولياء وأبنائهم  في حديثهم للرائد 

بكل من بلدية السواقي وشاللة العذاورة وبئر بن عابد متمنين تكرارها.
ع.بكريي
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�ش.زمو�ش

وحسب ما نشرته مصالح والية وهران عبر 
األول  امس  بالفايسبوك  الرسمية  صفحتها 
والي  سعيود  السعيد  لتعليمات  تنفيذا  فإنه  
الوالية وفي اطار تزيين المحيط الحضري 
في  وهران  بلدية  مصالح  شرعت  للوالية 
تنظيف رصيف نهج جيش التحرير الوطني  
وواجهة البحر، كما تم أمس األول التدخل 
الصباح،  بحي  تقع  نقاط  على مستوى عدة 
أجل  من  الترامواي  وطريق  المشتلة 
الصناعية  للمخلفات  السوداء  النقاط  إزالة 
والردوم،  كما قامت مصالح بلدية وهران 
دوريات  بستة  المصدر  ذات  تحديدا حسب 
وتم  بونيف  حاسي  مركز  نحو  تحويل 
بالطريق  الصلبة  النفايات  و  الردوم  رفع 
اشراف  تحت  ذلك  و  الرابع  االجتنابي 
المجلس  رئيس  و  السانية  دائرة  رئيس 
الشعبي البلدي للسانية  . كما قامت مصالح 
نظافة  بحملة  ذاته  السياق  في  بلدية وهران 
بالوالية  رقم4  االجتنابي  بالطريق  واسعة 
،كما  اإلمكانيات  جميع  لها  سخرت  حيث 
تدخلت  ذات المصالح لجمع ورفع القمامة 
المختلطة وأكوام األتربة وتم أيضا في ذات 
الكرمة  ببلدية  نظافة  حملة  تنظيم   اإلطار 
بالطريق المؤدي نحو المنطقة الصناعية 2. 
ومست  عملية القضاء على النقاط السوداء 
وتنظيف الشوارع وكنس الطرقات و طالء 
 11 رقم  الوطني  الطريق  أيضا  االرصفة 
الرئيسية  الطرق  وجميع  األسود  ونهج 
وذلك  هدفي  ميلود  الملعب  إلى  المؤدية 
إفريقيا  كأس  منافسات  الستقبال  تحضيرا 
مديرية  قامت  جهتها  من  للمحليين.  لألمم 
البيئة بالتنسيق مع المنظمة الجزائرية للبيئة 

و المواطنة، مكتب وهران بعملية تطوعية 
بكريشتل،  البحري  الصيد  ميناء  لتنظيف 
بلدية قديل، واسفرت العملية على استخراج 
و ازالت كميات معتبرة من مختلف النفايات 
األلمنيوم،  ،عبوات  قارورات  )بالستيك، 
 ، الخشب  صناديق  بالستيكية،  أكياس 
….( ، وأشارت مصالح والية وهران في 
منشور تحسيسي أن النفايات على الشواطئ 
ومشكلة  صحيا  ضررا  تعتبر  الموانئ  و 
أمان للبشر وللحيوانات و النباتات البحرية 
النفايات  من  الحد  أن  مؤكدة  والساحلية،  
المواد  تدوير  إعادة  أوال عبر  يمر  البحرية 
حماية  تحسين  أجل  من  للرسكلة،  القابلة 
بيئتنا البحرية الهشة و أنظمتها اإليكولوجية 
مقتضيات  و  المواطن،   فيها  بما  الحساسة 

مع  تماشًيا  العيش،  وسبل  األرواح  حماية 
المستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف 
التلوث  منع  إلى  يرمي  الذي  المتحدة  لألمم 
البحري والحد منه وصون البحار واستخدام 
مواردها على نحو مستدام، و كذا أولويات  
التسيير  الوطنية  اإلستراتيجية  وأهداف 
الساحلية SN GIZC و  للمناطق  المتكامل 
و  التوعوية  و  التحسيسية  العمليات  تعزيز 
التي تدخل في إطار التعريف بمدى خطورة 
البحرية  الحياة  على  البحرية  النفايات 
)الحيوانية و النباتية( و منشآت البنى التحتية 
على  مؤكدة  البحر،  مياه  تحلية  كمحطات 
ضرورة القيام بعملية تنظيف الموانئ بشكل 
بشكل  استغاللها  سيرورة  لضمان  دوري 
مثالي محسن للتنمية المستدامة بشكل فعال.

مجانية  طبية  فحوصات  من  شخصا   75 عن  يقل  ال  ما  استفاد 
واستشارات طبية مختلفة على مدار يوم كامل في إطار قافلة طبية 
حاسي  بدائرة  البكرة"  "حاسي  الظل  منطقة  سكان  لفائدة  نظمت 

مسعود بوالية ورقلة، بمبادرة من جمعية "كافل المريض".
وحسبما نقلته أمس واج عن المنظمين فقد استفاد هؤالء المواطنون 
طبية  اختصاصات  في  فحوصات  من  العمرية  الفئات  مختلف  من 
مختلفة على غرار طب األطفال وطب النساء والتوليد والطب العام 
والتصوير المغناطيسي، بإشراف طاقم طبي متكون من أخصائيين 
المرضى.  على  أدوية  توزيع  جانب  إلى  وقابالت  عامين  وأطباء 
وفي هذا الصدد صرح رئيس جمعية "كافل المريض" قريدة عبد 
الرحمان أن جمعيته ستتكفل بمتابعة بعض ملفات المرضى الذين 
الفحص  وكذا  طبية  وتحاليل  جراحية  عمليات  حالتهم  تستدعي 
بالتنسيق  وذلك  أدوية  لهم  واقتناء  )سكانير(،  المقطعي  بالتصوير 

مع المؤسسة العمومية االستشفائية "محمد بوضياف" بورقلة، كما 
التي حملت  القافلة الطبية التضامنية  جرى توضيحه. وتهدف هذه 
عن  المبكر  الكشف  إلى  العزيز،  عبد  خمقاني  الفقيد  الطبيب  اسم 
بينها  ومن  المعزولة  المناطق  تلك  أوساط سكان  في  أمراض  عدة 
إلى  باإلضافة  والسكري،  الدم  ضغط  وارتفاع  السرطان  أمراض 
الهشة  الفئات  لفائدة  سيما  المواطن  من  الصحية  الخدمات  تقريب 
القاطنة بالمناطق المعزولة، مثلما أشير إليه. كما تهدف أيضا إلى 
والوقوف على  المناطق وما جاورها،  بتلك  الصحي  الوضع  تقييم 
النقائص الطبية بها و تفعيل خدمات قاعة العالج التي دخلت حيز 
عدد  فإن  لإلشارة  الجمعية.  رئيس  أضاف  مثلما  مؤخرا،  الخدمة 
العائالت القاطنة بمنطقة الظل حاسي البكرة )100 كلم شرق مقر 

الوالية( يبلغ نحو 200 عائلة، وتمارس غالبيتها النشاط الفالحي.
�ش.زمو�ش/واج

مستوى  على  فنية  و  حرفية  معارض  تنظيم  يجري 
قسنطينة إليواء  بوالية  المخصصة  الفندقية  المؤسسات 
الوفود المشاركة في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم لالعبين 
المحليين )شان 2022( المقامة في الفترة الممتدة بين 13 

جانفي و 4 فيفري 2023.
وفي هذا الصدد كشف مدير غرفة  أوضح مدير غرفة 
الصناعة التقليدية والحرف علي رايس، أمس األول لواج 
بأن " المبادرة تهدف إلى تثمين المنتج الحرفي والفني 
له على غرار صناعة  لقسنطينة والترويج  الذي يرمز 
األواني النحاسية واأللبسة والحلي التقليدية ومستلزمات 
الديكور المصنوعة من الخزف.« وأردف بأن عشرين 

حرفيا يعرضون منتجاتهم على مستوى الهياكل الفندقية 
التي تم انتقاؤها إليواء الوفود المشاركة في هذه التظاهرة 
رحيمة  و  عزي  فؤاد  العارضين  بين  ومن  الرياضية. 
غرار  على  التقليدي  اللباس  في  المتخصصين  بابوري 
بمنطقة  خاص  تقليدي  فستان  وهو  "الفرقاني"  قندورة 
قسنطينة واللذين أبرزا بأن " تنظيم مثل هذه المعارض 
مختلف  على  للتعرف  األجانب  للزوار  فرصة  يشكل 
أوجه هذا الفن العريق.« من جانبه، أفاد الحرفي غيث 
"الجوزية"  في صناعة حلوى  المتخصص  بن عريبة، 
الشهيرة )نوع من الحلوى التقليدية المصنوعة على وجه 
الخصوص من العسل والجوز( بأن مثل هذه المبادرات 

تسمح بتسليط الضوء على الموروث المحلي والترويج 
له بالموازاة مع تثمين السياحة. يذكر أنه تم تخصيص 
4 مؤسسات فندقية اثنان منها بعاصمة الوالية و واحدة 
ببلدية الخروب و أخرى بالمقاطعة اإلدارية علي منجلي 
برنامج  إعداد  بقسنطينة  وتم  المشاركة.  الوفود  إليواء 
من طرف قطاع الصناعة التقليدية لمرافقة هذا الحدث 
الرياضي الكبير سيتضمن أيضا تنظيم معرض وطني 
للصناعة التقليدية بمبادرة من جمعية "الخيمة" للتراث و 
السياحة بساحة أحمد باي بوسط المدينة، حسبما أبرزه 
المتحدث  ذات  وأردف  بليلي.  الرزاق  عبد  رئيسها، 
فيفري   4 غاية  إلى  ستتواصل  التي  التظاهرة  هذه  بأن 

المقبل تنظم بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الثقافية للمجلس 
الشعبي البلدي لقسنطينة و ستعرف مشاركة 25 حرفيا 
برج  و  تقرت  غرار  على  الوطن  مناطق  مختلف  من 
بوعريريج.  كما تم من جهة أخرى إعداد دليل سياحي 
و  تيديس  مدينة  غرار  على  األثرية  المعالم  و  للمواقع 
درب السياح و الجسور المعلقة و نصب األموات و كذا 
الصناعة التقليدية على غرار صناعة األواني النحاسية 
و تقطير ماء الورد إضافة إلى التراث الالمادي و ذلك 
من طرف جمعية ناشطة في مجال الصناعة التقليدية و 

ترقية السياحة، حسب المنظمين.
�ش.ز/واج

م�شت عدد من البلديات وارتكزت ب�شكل خا�ش على الواجهة البحرية 

حملة كربي لتنظيف 
وتزيني �ملحيط �حل�سري للباهية 

توا�شل م�شالح ولية وهران احلملة التي اطلقتها منذ اأيام لتهيئة تنظيف وتزيني املحيط احل�شري للولية حيث 

�شملت هذه احلملة العديد من الحياء يف الباهية والنقاط ال�شوداء واأي�شا الواجهة البحرية فيما انخرطت يف هذه 

العملية العديد من جمعيات املجتمع املدين.

ورقلة:

�ساكنة مناطق �لظل ي�ستفيدون 
من فحو�سات طبية جمانية

ق�شنطينة:

معار�ض حرفية للرتويج للمنتج �ملحلي



إنَّ قائمة المشكالت التي قد تسبِّب اضطرابات في النوم 
والجيران  والقلق،  النفسي،  التوتر  منها  جداً،  طويلٌة 
المزعجين، فال عجب إذاً أنَّ ماليين الناس يعانون من 
ن هذه القائمة أعراضاً  مشكالت متعلِّقة بالنوم، وقد تتضمَّ
ال تعرف حتى أنَّك تعاني منها، نتيجة الضطراب نوم 
في  اضطراباً  تسبِّب  صحية  حالًة  أو  ص،  مشخَّ غير 

النوم.
إلى  الخلود  بعد  اآلتية  األعراض  من  أيَّاً  واجهت  إذا 
على  للحصول  طبيبك  لزيارة  الوقت  حان  فقد  النوم، 

استشارة:
أواًل: ضيق التنفس

يعدُّ ضيق التنفس عالمًة شائعًة على اإلصابة بانقطاع 
"النفس النومي(sleep apnea) «، وهو اضطراب 
أثناء  النوم؛ إذ يتوقف تنفسك ويبدأ من جديد، ففي  في 

النوم تسترخي العضالت ويضيق البلعوم أو ينغلق.
بالشخير،  أيضاً  النوم  أثناء  في  التنفس  توقف  يرتبط 
واالختناق في أثناء النوم، والشعور بصداع وجفاف في 
الفم عند االستيقاظ، فيمكن الختصاصي النوم أن يطلب 
بانقطاع  إجراء دراسة للنوم لتحديد ما إذا كنت مصاباً 
النفس النومي، والذي يُعالج عادًة بجهاز يسمى "ضاغط 
وهو   ،» (CPAP)المستمر اإليجابي  الهواء  مجرى 
ا يحافظ  جهاز يضخ هواًء مستمراً عند ضغط محدَّد، ممَّ

على مجرى الهواء مفتوحاً.

ثانياً: الشخير
الشخير هو عرض شائع آخر النقطاع النفس النومي، 
فعند وجود تضيُّق في مجرى الهواء، سواء في األنف 
صوت  ويصدر  باالهتزاز  األنسجة  تبدأ  البلعوم،  أم 
الشخير، وقد يرتبط ذلك بقصر األنفاس، أو الشخير في 

أثناء النوم، وجفاف الفم في الصباح، واحتقان األنف.

كما قد ينجم ذلك عن الحساسية، أو نزالت البرد، فضاًل 
عن زيادة الوزن؛ إذ يعدُّ ضيق التنفس وزيادة التعرق 

من األعراض اإلضافية التي قد تعوق نومك.
يمكن الختصاصي النوم أن يطلب دراسة للنوم لتحديد 
ما إذا كنت مصاباً بانقطاع النفس النومي، فإذا لم يوجد 
خيارات  فإنَّ  النوم،  أثناء  في  التنفس  توقف  على  دليل 

العالج المختلفة للشخير تشمل النوم على جانبك، ورفع 
وبخاخات  األنف،  شرائط  واستخدام  السرير،  رأس 

األنف، أو جهاز فموي.
ثالثاً: المشي في أثناء النوم

إنَّه  أي  النوم؛  أخطال  من  النوم  أثناء  في  المشي  يُعدُّ 
سلوٌك أو تجربة غير مرغوب فيها في أثناء النوم، فإنَّه 
حركة  نوم  من  مرحلة  أعمق  خالل  يحدث  اضطراب 
العين غير السريعة، عندما يضطرب الدماغ فيبقى في 

حالة ما بين النوم واليقظة.
قد ينجم ذلك عن الحرمان من النوم أو التوتر أو القلق 
مات  المنوِّ مثل  األدوية  بعض  تناول  فإنَّ  الحمى،  أو 
لعالج  المستخدمة  األدوية  بعض  أو  المهدئات  أو 

االضطرابات النفسية قد يكون عاماًل مساهماً أيضاً.
رابعاً: الكالم في أثناء النوم

أخطال  أنواع  أكثر  أحد  النوم هو  أثناء  في  التحدث  إنَّ 
النوم شيوعاً، وما زال غير معروف السبب، فإنَّه أكثر 
شيوعاً عند األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، 
ويمكن أن يرتبط بالسير في أثناء النوم والكوابيس، وقد 
والحمى،  العاطفي،  التوتر  األخرى،  األسباب  تشمل 
واالستخدام الخاطئ للعقاقير.ويمكن أن تؤدي هذه الحالة 
مزاجية  وتقلُّبات  التركيز،  على  القدرة  انخفاض  إلى 
حادة، أو هلوسة، فإذا لم يكن الحديث في أثناء النوم أمراً 
طبيعياً وسبَّب لك القلق، فيجب أن تستشير اختصاصياً.
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ن�صيحة طبية

العالج بال�صوت وتردداته قد يكون هو الدواء
اليوم وكثرة  نعيشه  الذي  السريع  الحياة  إيقاع  بسبب  النفسي  الضغط  يعاني من  أغلبنا  بات 
األشغال والمهام اليومية المطلوب إنجازها، وأصبحت الضوضاء هي السمة العامة لحياتنا، 
ومعظم أمراضنا العضوية هي نتيجة التوتر والقلق؛ وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى أيَّة وسيلة أو 

تقنية يمكنها أن تساعدنا على التخلص من هذا الضغط.
1 يُعتقد أنَّ القبائل الشامانية الموجودة في جبال الهيمااليا وفي نيبال والهند والصين )منطقة التبت(.
2 تُستخدم اليوم هذه التقنية في الهند ونيبال والتبت وعدد من دول القارة األوروبية وفي تركيا 

وأمريكا:
3 العالج بالصوت:

والرنين  والطنين  كريستال  وبلورات  أجراس  عن  عبارة  واألواني  األطباق  هذه  تكون   4
المستخَدمة  التبتية  الغناء  الشامانية وشوك رنانة والمخشخشة وأوعية  والهزازات والطبول 
)النحاس والفضة والذهب  تقع غرب الصين والمصنوعة من سبعة معادن  التي  التبت  في 
والقصدير والزئبق والرصاص والحديد، وكل معدن منها يتوافق مع أحد الشاكرات السبع 

وفق التقاليد التبتية(.
ر اختصاصيو العالج بالصوت األمر بأنَّ جسم اإلنسان يتكون من نحو 70% من الماء،  5 يُفسِّ
لذا فإنَّ ضرب وعاء حول الجسم أو عليه يجعل الماء يعمل بوصفه ُموصاًل لالهتزازات إلى 

كافة أنحائه.
6 توجد أنواع عدة لعالج الصوت، وكل نوع منها يعالج حالة ما سواء نفسية أم جسدية؛ وذلك 

حسب الوعاء المستخَدم في العالج واالهتزاز الذي يُحِدثه.
7 العالج بالصوت كغيره من عالجات الطاقة األخرى، مثل العالج بالزيوت العطرية والعالج 
بالطاقة المهدئة للكريستال وتقنية الريكي، فكل هذه التقنيات تقوم على فكرة تبديل طاقة الجسم من 
سلبية إلى إيجابية، والشعور باالسترخاء والتخلص من القلق والتوتر لدرجة أنَّ بعض األشخاص 

ينامون في أثناء جلسة العالج بالصوت على الرغم من أصوات الجرس واألواني المعدنية.
8 يرى اختصاصيو العالج بالصوت، أنَّ أكثر من 95% من األمراض العضوية مرتبطة 

باإلجهاد والحالة النفسية السيئة.
لديهم  الذين  واألشخاص  والحوامل  الصرع  لمرضى  مناسباً،  بالصوت  العالج  يكون  ال   9

حساسية تجاه أصوات المعادن.
ثالثاً: جلسة العالج بالصوت أم حمام الصوت؟

يكون  ما  غالباً  فراش  على  التمدد  الشخص  من  ويُطلب  دقيقة   60 نحو  إلى  الجلسة  تمتد 
المختلفة،  األحجام  ذات  المعدنية  الطاسات  من  بمجموعة  وُمحاطاً  األرض  على  موضوعاً 
ويقوم االختصاصي بالنقر على هذه األوعية من خالل مطرقة خشبية أو تدويرها حول محيط 
الوعاء وتوجيهها على أنحاء مختلفة من الجسم مع تدليك الجسم أو جانبي الرأس، والغاية 
من التدليك هي الشعور باالسترخاء وتغلغل األصوات واالهتزازات في الجسم، وفعاًل يبدأ 
الشخص بالشعور بالذبذبات تسري عميقاً في جسمه وعلى وجه الخصوص في يديه وقدميه.

يمكن َعدُّ "العالج بالصوت" إحدى التقنيات العالجية التي تساعدنا على التنفيس عما يختلج 
في صدرنا من مشاعر قلق وتوتر، وعلى استعادة سالمنا الداخلي وتوازننا النفسي ونقلنا إلى 
العالج  القصصية لمن اختبر  التجارب  بالسكينة والهدوء، وتؤكد  الشعور  عالم آخر؛ حيث 
بالصوت على حصوله على تجربة رائعة أشبه بعملية تنظيف للداخل وإثارة المشاعر الُمقفلَة 

وتحريرها ومنحه طاقة سعادة.
ال بد أنَّ األمر أثار فضولك؛ لذا نصيحتنا لك بالبحث عن مركز عالجي يقدم هذه التقنية، 
وخوض هذه العوالم لعلها تكون ُمخلِّصك من تعبك وقلقك، وكل ما عليك هو أن تدع نفسك 

الهتزازات الصوت لتمارس سحرها عليك.

�صحتك

8  ن�صائح للحفاظ على ال�صحة 
مع تبدالت الطق�س

قد تعّر�س تقلبات احلرارة والتغّي املفاجئ يف الطق�س، خالل الفرتات النتقالية بني ف�سول ال�سنة، الإن�سان 

مل�سكالت �سحية، نظراً لعدم ال�ستعداد الكايف لالأجواء اجلديدة.

من  مجموعًة  األطباء  يقّدم  يأتي  وفيما 
النصائح للتعامل مع تبّدل الفصول:

الطبية  الجراحية  الكمامات  وضع  التزام 
عند الحاجة، حيث أثبتت فعاليتها الكبيرة 
والصحة،  السالمة  على  الحفاظ  في 
ضّد  دفاعي  خط  بمثابة  وأصبحت 

الفيروسات الخارجية.
المالح  بالماء  الفم واألنف  غسل وتنظيف 
صغيرتين  ملعقتين  وضع  طريق  من 
لتر  في  الملح  من  غرامات   10 تعادالن 
حتّى  وتركها  الساخنة  المعقمة  المياه  من 
تساهم  حيث  االستخدام،  قبل  قلياًل  تبرد 
المخاطية  الخاليا  تهدئة  في  الطريقة  هذه 
لألنف، فتمنع دخول الفيروسات وتقلّل من 

االحتقان.
شاي  من  الساخنة  المشروبات  تناول 
أخضر وأعشاب برية مخلوطة مع العسل 

والزنجبيل والليمون الغني بفيتامين سي، 
تعزيز  في  المشروبات  هذه  تساهم  حيث 
الفيروسات  ضّد  للجسم  المناعية  القوة 

ونزالت البرد المفاجئة.
من  بداًل  األنف  من  التنفس  على  الحرص 
الفم، حيث تقوم الشعيرات الموجودة داخل 
وتدفئته وترطيبه عبر  الهواء  بتنقية  األنف 
فاألنف  الرئتين،  إلى  دخوله  قبل  القنوات 
إلى  الهواء  وخروج  لدخول  طبيعي  مسار 

الجسم.
التي  الطبية،  المضغ  أقراص  تناول 
تحتوي مركباتها على األعشاب الطبيعية 
التي تساعد بدورها في تعقيم الحلق وفتح 

المجاري الهوائية.
الحرارة  درجات  اختالف  إلى  االنتباه 
أثناء  بوضع وشاح على األنف والفم في 
برودة الجو، وعدم التعّرض للهواء البارد 

ألّن  الدافئ،  الحمام  من  الخروج  بعد 
عند  تتقلص  األنف  في  الدموية  األوعية 
نسبة  فتقّل  المنخفضة،  الحرارة  درجات 
تدفق الدم إلى تلك المنطقة، وبالتالي تقّل 
محيطاً  يشّكل  ما  الداخلية،  التدفئة  عملية 
ونزالت  اإلنفلونزا  لفيروسات  مناسباً 

البرد.
اليدين  وغسل  الشخصية  بالنظافة  االهتمام 
عن  تقّل  ال  لمّدة  الخارج  من  القدوم  عند 
ألّن  جيداً،  اليدين  وتدليك  ثانية،  عشرين 
عبر  تنتقل  التنفسي  الجهاز  أمراض  أكثر 
اآلخرين،  أدوات  واستخدام  المصافحة 
وتنبيه األطفال إلى ذلك، فهم األكثر عرضة 

الستخدام أغراض زمالئهم في المدارس.
أمراض  ضد  الالزمة  اللقاحات  أخذ 
اإلنفلونزا  لقاح  مثل  التنفسي،  الجهاز 

ولقاحات كورونا.

9 ا�صطرابات نوم ت�صري اإىل �صرورة ا�صت�صارة الطبيب

الطب البديل



خيسوس  العراقي،  للمنتخب  الفني  المدير   أكد 
على  االنتصار  تحقيق  صعوبة  أمس،  كاساس، 
التي   25 خليجي  بطولة  نهائي  نصف  في  قطر 

تحتضنها البصرة.
وقال كاساس، في مؤتمر صحفي قبل مباراة اليوم: 
"جميع الالعبين متاحين، والفريق جاهز بصورة 

مثالية لمباراة نصف النهائي«، وأضاف: "منتخب 
بأتم  ونحن  مميزين،  العبين  ويمتلك  جيد،  قطر 
الجاهزية لهذه المباراة، لكنني ال أريدها أن تصل 

إلى األوقات اإلضافية، خشية اإلرهاق البدني«.
المتحدث: "البد أن نكون ملتزمين  وواصل ذات 
تحقيق  أجل  من  صحيح،  بشكل  المباراة  وندير 

الفوز، وندرك تماما أهمية هذه المواجهة«، وتابع: 
الالعبين  إمكانات  حسب  اللعب،  طريقة  "أعتمد 
السعودية،  أمام  الطريقة  تغيير  وتم  المتاحين، 

بسبب سوء األحوال الجوية«.
وأكد مدرب منتخب العراق سعادته بتحسن مستوى 
العبيه: "سعيد جدا بارتفاع نسق أداء الالعبين من 
للفوز  الشديدة  الرغبة  ونملك  أخرى،  إلى  مباراة 
على قطر، وبلوغ المباراة النهائية«، وختم: "منذ 
بحفاوة  العراقية  الجماهير  استقبلتني  األول  اليوم 
وشاهدت  الملعب  دخلت  وعندما  وتقدير،  وحب 

شغف الجماهير، فإن هذا األمر يعد حافزا لنا".
الوكاالت 
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و�شط نفي لحدوث م�شاجرات اأو م�شاحنات 

باالأيدي بين بع�ض الالعبين 

هذه كوالي�س �صدام جنمي يونايتد 
وال�صيتي بعد ديربي مان�ص�صرت

اإلى  مان�ش�شتر  ديربي  في  للجدل  المثير  الهدف  تداعيات  ا�شتمرت 

النفق الموؤدي اإلى غرفة خلع المالب�ض بعد نهاية المباراة، وقلب 

فوز  اإلى  �شيتي  مان  �شيفه  اأمام  بهدف  تاأخره  يونايتد  مان�ش�شتر 

بنتيجة 2-1في قمة مناف�سات الجولة الع�شرين من البرومييرليغ 

فيرنانديز  برونو  البرتغالي  ترافورد«.و�سجل  "اأولد  ملعب  على 

الهدف الأول لمان�ش�شتر يونايتد بطريقة اأثارت جدال وا�شعا، وراأى 

البع�ض اأنه كان يجب اإلغاوؤه، حيث كان زميله ماركو�ض را�شفورد في 

ل في اللعب بعدما بدا اأنه قام بالتحجيز  موقف ت�سلل وربما تدَخّ

على ال�شوي�شري مانويل اأكانجي مدافع مان�ش�شتر �شيتي.

عن  نقال  البريطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  اأوردته  لما  ووفقا 

في  تواجد  الذي  فغورتوفت  اآجي  يان  ال�سابق  النرويجي  النجم 

روا عن اإحباطهم في  ملعب المباراة، فاإن العبي مان�ش�شتر �شيتي عَبّ

هدف  �شاحب  غريلي�ش  جاك  النفق.وكان  داخل  �ساخن  "نقا�ش" 
ال�شيتي الوحيد في المباراة "محبًطا للغاية" لكنه "لي�ض عدوانًيا"، 

بح�شب "ديلي ميل" حيث عبر عن غ�سبه في النفق، في الوقت 

قائد  ماغواير  وهاري  غوارديول  بيب  االإ�شباني  مدربه  كان  الذي 

ا. مان�ش�شتر يونايتد "يتحدثان قلياًل" اأي�شً

وا�ستكى مانويل اأكانجي اإلى الحكم في محادثة �ساخنة مع زميليه 

عدم  �شبب  عن  ت�شاءلوا  حيث  المباراة،  بعد  وغريلي�ش  ووكر 

المطالبة بالعودة اإلى تقنية الفيديو بعد هذا الهدف المثير للجدل، 

واأ�شر اأكانجي على اأن الهدف ما كان يجب اأن يتم احت�شابه، حيث 

قال: "را�شفورد يطارد الكرة لم�سافة 30 مترا في موقع ت�سلل، لقد 

كان على بعد مترين اأو ثالثة اأمامي، هذا الهدف لي�ض �شحيحا«.

ومن ثم، فاإن رواية يان اآجي فجورتوفت التي نقلتها "ديلي ميل" 

العبي  بع�ض  بين  باالأيدي  م�شاحنات  اأو  م�شاجرات  حدوث  تنفي 

كونه  يعدو  ال  االأمر  اإن  بل  اللقاء،  نهاية  عقب  وال�شيتي  اليونايتد 

الموؤدي  النفق  في  �شريعا  انتهى  فقط،  باالألفاظ  و�شداما  مناق�سة 

لغرف خلع المالب�ض.

الوكاالت

م�شير غالتييه مرتبط بنتيجة 

مواجهة البايرن يف دوري الأبطال

زيدان يفر�س �صرطا وحيدا 
لتدريب باري�س �صان جيرمان

زيدان  الدين  زين  و�شعه  �شرط  هناك  اإن  �شحفية  تقارير   قالت 
مدرب ريال مدريد ال�سابق، من اأجل تدريب باري�ض �شان جيرمان 

تدريب  بتولي  زيدان  اآمال  المقبلة.وكانت  المرحلة  في  الفرن�شي 

على  �شنوات   4 تاأجلت  قد  القريب  الم�ستقبل  في  فرن�سا  منتخب 

مدربه  عقد  تجديد  القدم  لكرة  الفرن�شي  االتحاد  باإعالن  الأقل، 

ديديه دي�شان حتى كاأ�ض العالم 2026.�شحيفة "ماركا" االإ�شبانية 

قد  لباري�ض  زيدان  تدريب  اإمكانية  اأن  اإلى  لها  تقرير  في  اأ�شارت 

الحت في الأفق مجددا، رغم الم�شتويات الجيدة لبطل فرن�سا مع 

المدرب كري�شتوف غالتييه الذي تولى الم�شوؤولية في �سيف العام 

اأن  اإلى  واأ�شارت  بوكيتينو،  ماوري�شيو  لالأرجنتيني  خلفاً  الما�شي 

نتيجة مباراة بطل فرن�سا مع بايرن ميونخ االألماني في ثمن نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا، �شتكون حا�شمة في م�شير المدرب غالتييه، في 

قمة مرتقبة بدور الـ16 من دوري الأبطال، يومي 14 فيفري ذهابا 

زيدان  اأن  اإلى  اأ�شار  األمانيا.التقرير  في  اإيابا  مار�ض  و8  فرن�سا،  في 

و�شع �شرطا لتدريب باري�ض يرتبط بمواطنه عثمان ديمبلي جناح 

بر�سلونة االإ�شباني، حيث طلب المدرب الفرن�شي التعاقد معه كاأحد 

ال�شروط للموافقة على هذا العر�ض.ومن جانبه �شيكون البرازيلي 

نيمار دا �سيلفا جناح "بي اإ�ض جي"، مطالبا بالرحيل عن جدران 

ملعب حديقة االأمراء وهو اأمر لن يكون �شهال على االإطالق، حيث 

اأنه يرتبط بعقد حتى 2026 مع باري�ض �شان جيرمان، بالإ�سافة 

اإلى اأن راتبه يقدر بـ40 مليون يورو، وهو مبلغ لن تتمكن اإال اأندية 

محدودة من اللتزام به.ورغم اأن بطل فرن�سا طلب 150 مليون يورو 

لل�سماح لنيمار بالرحيل في ال�سيف الما�شي، اإال اأن الرقم من الموؤكد 

�شينخف�ض كثيراً نهاية المو�شم الحالي، مع تقدم الالعب في ال�شن.

الوكاالت

الفني  المدير  كلوب،  يورغن  األلماني   أعرب 
التي  العريضة  الهزيمة  بعد  أسفه  عن  لليفربول، 
تلقاها فريقه أمام مضيفه برايتون، بثالثية نظيفة، 
للبريميرليغ،   20 الجولة  أول أمس، ضمن  مساء 

أعادته للمركز الثامن.
المباراة:  عقب  تصريحات  في  كلوب،  وقال 
مشاكلنا  فرز  علينا  بالكامل،  المسؤولية  "أتحمل 
الوقت  في  محدودة  خيارات  لدينا  سريع،  بشكل 

الحالي«، وأتم: "علينا إيجاد حل«.
للبريميرليغ،  الذهبي  المربع  عن  ليفربول  ويبتعد 
صاحب  نيوكاسل،  عن  كاملة  نقاط   7 بفارق 
األسوأ  هو  الوضع  هذا  ويعتبر  الرابع،  المركز 
لليفربول في البريميرليغ، بعد خوض 18 جولة، 
منذ أن تولى كلوب قيادة الفريق، وحقق ليفربول 

8 انتصارات فقط، مقابل 4 تعادالت، و6 هزائم.
وطلب كلوب، االعتذار من جماهير فريقه، وذلك 
وسائل  ونشرت  القاسية،  "الريدز"  خسارة  بعد 
إعالم إنجليزية، صورة لكلوب بعد انتهاء مباراة 
ليفربول  لجماهير  اعتذارا  ينحني  وهو  برايتون، 

التي تواجدت في المدرجات.
وبدا كلوب متأثرا أثناء إشارته للجماهير، خاصة 
وصول  منذ  فتراته  أسوأ  أحد  يعيش  الفريق  أن 

المدرب األلماني لملعب "أنفيلد" في 2015.
ولم يحقق ليفربول أي فوز منذ بداية عام 2023، 
إذ تلقى خسارتين على يد برينتفورد وبرايتون في 
الدوري، فيما تعادل مع وولفرهامبتون )2-2( في 

كأس االتحاد اإلنجليزي.
الوكاالت

عبر عن �شعادته بتح�شن م�شتوى العبيه، مدرب العراق: 

برعاية باري�ض �شان جيرمان

مبابي يتلقى �صربة 
جديدة من مي�صي

 واصل األرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس 
زميله  على  تفوقه  الفرنسي،  جيرمان  سان 
قياسي  برقم  األخيرة  الفترة  في  مبابي  كيليان 

جديد.
وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية في تقرير لها 
إن قميص ميسي الذي ارتداه في مباراة أنجيه، 
يوم األربعاء الماضي، تم بيعه في مزاد أجراه 

الفريق بمبلغ 22 ألف و6 يورو.
القياسي  الرقم  يحمل  مبابي  كان  ميسي،  قبل 
المزادات  تلك  خالل  قيمة  األعلى  للقمصان 
بـ15 ألف و17 يورو، و14 ألف و83 يورو، 
لكن ميسي تفوق عليه مؤخرا في نهائي كأس 

العالم 2022.
قبل ذلك، كانت المرة األولى التي يتم خاللها 
الفوز  بعد  للبيع  الالعبين  قمصان  عرض 
الساحق بخماسية دون رد على أوكسير في 13 
نوفمبر الماضي حيث بدأ المزاد وقتها بـ199 
المتاجر  في  القميص  سعر  بأن  علما  يورو، 

الرسمية ال يتجاوز 113 فقط.
ووصل أغلى قميص للمدافع اإلسباني سيرخيو 
 3419 إلى  السابق  مدريد  ريال  قائد  راموس 
يورو(،   2611( فيراتي  وماركو  يورو، 
يورو(   1600( حكيمي  أشرف  والمغربي 

والبرتغالي نونو مينديز )2600(.
التي  األموال  جيرمان  سان  باريس  ويستخدم 
يتحصل عليها من بيع قمصان نجومه لتمويل 
في  الفريق  وأعلن  الخيرية،  النادي  مؤسسة 
قمصان  سياسة عرض  أنه سيواصل  له  بيان 
نجومه للبيع لمواصلة تطوير النادي على عدة 

أصعدة.
الوكاالت

"اأتحمل م�صوؤولية ما حدث 
اأمام برايتون وعلينا اإيجاد حل"

"جاهزون لموقعة قطر 
واأخ�صى الو�صول للوقت الإ�صافي"

بعد م�ساجرة على الطريق ال�سريع

حظر جماهير نابولي وروما من المباريات الخارجية
حضور  على  حظرا  اإليطالية  السلطات  فرضت 
خارج  للمباريات  وروما  نابولي  فريقي  مشجعي 
األسبوع  بينهم  مشاجرة  بعد  شهرين،  لمدة  ملعبيهما 
الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع 
"األلتراس" من كال  البالد.وشارك مشجعو  في شمال 
الفريقين في معارك على الطريق السريع الرئيسي يوم 
التقوا في محطة خدمة "باديا  الماضي، بعد أن  األحد 
آل بينو" في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد 

السيارات  من  بطوابير  تسبب  ما  وميالن،  سامبدوريا 
على امتداد 15 كيلومترا.ويمتد الطريق السريع الملقب 
الجنوب  في  نابولي  من  الساطعة"،  الشمس  بـ"طريق 
إلى روما في الوسط ومن ثم شماال وصوال إلى ميالنو، 

وهو أحد أهم الطرقات في البالد.
"بإغالق  أمرت  إنها  بيان  في  الداخلية  وزارة  وقالت 
من  ابتداء  شهرين  لمدة  الزائرة  الجماهير  مدرجات 
أول أمس في المباريات التي يلعب فيها نابولي وروما 

خارج الديار«، كما يمتد الحظر ليشمل بيع التذاكر في 
مدرجات أصحاب األرض "لألشخاص الذين يعيشون 
نابولي  وروما«.ويستضيف  نابولي  مقاطعتي  في 
الحالي،  جانفي   29 في  الدوري  في  روما  المتصدر 
بسبب  شرسة  ونابولي  روما  بين  المباريات  وتعتبر 
التنافس بين اثنين من أكثر الفرق جماهيرية في إيطاليا 

وأكثرها حماسة.
الوكاالت 

انحنى اعتذارا لجماهير ليفربول، كلوب:
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ريا�ضي
 رئي�س الك�ف يوؤكد انبه�ره ب�ملن�ش�آت

 الري��شية املخ�ش�شة لل�ش�ن وي�شرح:

 "اأ�شكر اجلزائريني على جعل 
هذه الطبعة الأجنح يف التاريخ"

رئيس  موتسيبي  باتريس  عبر 
 19 بملعب  انبهاره  عن  الكاف 
المنشآت  ان  وأكد  بعناية،  ماي 
تملك  الجزائرية  الرياضية 
مواصفات عالمية، مجددا تأكيده 
ستكون  الجزائر"  "شان  أن 

الطبعة األنجح في التاريخ.
وصرح موتسيبي: "عنابة مدينة 
ملعب  أروع،  وساكنتها  رائعة 
والجماهير  جميل،  ماي   19

أفضت أجواء حماسية، إذ يصعب التصديق أن اللذين كانوا يلعبون هم أجانب، 
مناصرون  إنهم  الميدان،  أرضية  فوق  كان  الذي  هو  الجزائري  المنتخب  أن  أو 

مبهرون، الملعب يملك مواصفات عالمية"
وأضاف رئيس الكاف: "هذاما يجعل إفريقيا أكثر ثقة وفخورة بهذه الهياكل، وما 
الملعب  العالم، أرضية  إفريقيا هي األفضل في  الرياضية في  المنشآت  يؤكد ان 
بمواصفات عالمية أيضا، اود ان أشكر صديقي رئيس االتحادية الجزائرية لكرة 
القدم، واللجنة المنظمة والجميع، وخاصة الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس 
الجمهورية، الوزير األول وكل الشعب الجزائري، على حسن الضيافة وعلى جعل 

هذه الطبعة االنجح في التاريخ"
ق.ر   

عرب عن �شع�دته ب�ال�شتقب�ل الذي حظي به، اإيتو يوؤكد

 "اجلزائر وقفت اإىل جانب الكامريون
 و �شاأ�شاند ملف تر�شحها لكان 2025"

 أكد رئيس االتحاد الكاميروني 
لكرة القدم صامويل إيتو، دعمه 
احتضان  في  الجزائر،  لملف 
داعيا   ،2025 إفريقيا  أمم  كأس 
لفتح صفحة جديدة بين اتحاديتي 
سعادته  عن  معبرا  البلدين، 
بحفاوة االستقبال الذي حظي به.
وصرح إيتو، لدى وصوله إلى 
الجزائر أمس: "أنا ال أخدع أبدا 
أصدقائي، الجزائر كانت إلى جانب الكاميرون في الظروف الصعبة التي واجهتنا 
خالل تنظيم آخر طبعة من الكان، ومن واجبي كرئيس االتحاد الكاميروني، أن أرد 
الجميل، بالوقوف إلى جانب رئيس الفاف في ملف ترشح الجزائر الحتضان كان 
2025، كرة القدم وجدت من أجل المساعدة، وليس التفرقة، وسنكون إلى جانب 

أصدقائنا الجزائريين مثلما كانوا إلى جانبنا في وقت الحاجة"
كما أبدى ايتو سعادته الكبيرة إثر االستقبال: "نحن ال نسعى إلى فتح صفحة جديدة 
مع الجزائر، نحن عائلة واحدة وفي بعض الفترات يحدث سوء تفاهم، رغم كل 
الذي جرى في وقت سابق من بعض التداعيات. الكاميرون والجزائر سنبقى عائلة 

واحدة، ألن كرة القدم تسعى لتحقيق أهداف نبيلة"
وكان إيتو قد وصل ظهر أمس، إلى الجزائر، لحضور كأس أمم إفريقيا للمحليين، 
وكان رئيس لجنة تنظيم "الشان" رشيد أوكالي، وسفير الكاميرون بالجزائر، في 
استقباله، فور وصوله إلى مطار "هواري بومدين" بالعاصمة، قبل ان يتنقل إلى 
والية وهران، أين سيخوض منتخبه مبارياته ضمن هذه البطولة، حيث سيفتتح 

مشواره اليوم، بمواجهة الكونغو.
ق.ر   

اآداوؤه يف املواجهة و�شف بـ"اخلرايف"

 بن نا�شر يقود رميونتادا ميالن
 امام ليت�شي يف الكالت�شيو

 قدم الدولي الجزائري إسماعيل 
وسط  خط  العب  ناصر  بن 
ميالن مستويات استثنائية خالل 
تعادل فريقه المثير مع ليتشي في 

الدوري اإليطالي أول أمس.
وأنقذ ميالن نفسه من الوقوع في 
فخ الهزيمة للمباراة الثانية على 
بعدما  البطوالت،  بكل  التوالي 
 ،2-2 ليتشي  مع مضيفه  تعادل 

ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري اإليطالي.
وبدأ ميالن المباراة بطريقة كارثية، حيث سجل ظهيره الفرنسي ثيو هيرنانديز 
هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف فيدريكو باسكيروتو 
ثاني أهداف أصحاب األرض في الدقيقة 23، لكن تغير الحال في الشوط الثاني، 
حيث استطاع ميالن التعديل وتسجيل هدفين بواسطة البرتغالي رافائيل لياو وديفيد 

كاالبريا في الدقيقتين 58 و70.
وكان لبن ناصر دورا مهما ورئيسيا في تلك الريمونتادا لميالن بفضل صالبته في 
خط الوسط ومنع ليتشي من القيام بهجمات مرتدة، وفضال عن ذلك، قام متوسط 
ميدان المنتخب الوطني بصناعة عدة فرصة خطيرة أبرزها للبرازيلي جونيور 
ماسياس، وهي اللقطة التي نالت استحسان جماهير ميالن عبر مواقع التواصل 
االجتماعي. واستخلص بن ناصر وبقوة كبيرة الكرة من منتصف الملعب، وأخذ 
في مراوغة العبي ليتشي، قبل أن يهدي الكرة لميسياس، الذي سددها بدوره، لكن 

كرته اصطدمت بالقائم.
وبحسب موقع "هوسكورد" الشهير لإلحصائيات، فإن بن ناصر حصل على تقييم 
مرتفع بلغ 7.2 من 10 وهو الثاني بين جميع العبي الفريقين بعد الفرنسي أوليفييه 
جيرو )7.3(، وبلغت دقة تمريراته 89%، واستطاع استخالص الكرة من الخصم 

في 6 مناسبات، وراوغ العبي ليتشي 3 مرات.
ق.ر   

اأمري.ل

يضع الناخب الوطني مجيد بوقرة 
آخر اللمسات على تشكيلته اليوم، 
إثيوبيا  منتهب  لمواجهة  تحسبا 
الثانية  الجولة  لحساب  غد،  يوم 
من منافسة كأس إفريقيا لالعبين 

المحليين التي تحتضنها بالدنا.
وقد شرع محليو الخضر أو أمس 
اثيوبيا  لمواجهة  االستعداد  في 
وقام  مانديال،  نيلسون  بملعب 
بوقرة بتقسيم الكتيبة الوطنية إلى 
حصة  برمج  حيث  تشكيلتين، 

من  كل  تخص  انفرادية  تدريبية 
قندوز وبلخيثر وعبد الالوي إلى 
بداية  وميرازيق  لعوافي  جانب 
من الساعة الثالثة مساء، في حين 
تدريبية  حصة  "الماجيك"  برمج 
أخرى للبقية التي تخص كل من 
إلى  ومزيان  قندوسي  دراوي، 
جانب الحمري و محيوص، كما 
هو  منفرد  بشكل  بكسير  تدرب 

األخر في نفس التوقيت.
االتحادية  كشفت  جهتها،  من 
عن  أمس  القدم  لكرة  الجزائرية 

حيث  المحلي،  المنتخب  برنامج 
في  كداد،  المدافع  زمالء  تدرب 
تقوية  بقاعة  صباحية  حصة 
إلى  الخضوع  قبل  العضالت، 
مباشرة  والعودة  فيديو  جلسة 
حين  في  الرياضية،  الصالة  إلى 
الثانية  التدريبية  الحصة  برمجت 
في المساء، قبل أن تفتح التدريبات 
دقيقة   15 لمدة  اإلعالم  لوسائل 

فقط.
لمنتخب  الفني  الطاقم  ويرغب 
المحليين لتحقيق الفوز في مباراة 

الغد، من أجل ضمان التأهل إلى 
الدور الثاني مبكرا، ولعب مباراة 
الجولة الثالثة أمام الموزمبيق في 
أريحية، ومن اجل ذلك، سيوظف 
الرابحة،  أوراقه  بوقرة  المدرب 
الجماهيري  الدعم  على  معتمدا 

الذي تحظى به تشكيلته.
يذكر، ان المنتخب الوطني يتواجد 
التي تضم  المجموعة  على رأس 
والموزمبيق،  اثيوبيا  من  كل 
ومنتخب ليبيا الذي فاز عليه في 

لقاء االفتتاح.

لالعبين  إفريقيا  كأس  من  الرابع  اليوم  في 
في  السابعة  طبعتها  تقام  التي  المحليين، 
"ميلود  ملعب  على  الدور  يأتي  الجزائر، 
على  الساعة  عقارب  لضبط  بوهران  هدفي" 
التوقيت القاري بمناسبة المباراة األولى التي 
تستضيفها المدينة، اليوم، بين مالي وأنغوال( 

في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.
المجموعة،  هذه  من  فقط  المتصدر  أن  وبما 
إلى  سيتأهل  فرق، من  ثالثة  تتألف من  التي 
تصبح  اللقاء  هذا  نقاط  فإن  النهائي،  ربع 
الخطأ غير  بأن  يعني  ما  ثمينة جدا،  ببساطة 
ما  وهو  الجانبين،  من  أي  على  به  مسموح 
يدركه الخصمان اللذان كشفا، عند وصولهما 
ويسعيان  كبيرة  طموحات  عن  وهران،  إلى 
الستغالل الفرصة لوضع قدم في ربع النهائي 

منذ المباراة األولى.
المرشحون  هم  الماليين  ><النسور<<  لكن 
أنهم  بما  مجموعتهم،  لتزعم  الورق  على 
التي  السابقة  للطبعة  النهائي  الدور  منشطو 
الحظ  يحالفهم  لم  حيث  بالكاميرون،  جرت 
الذي  األمر  وهو  مرة،  ألول  بالتاج  للظفر 
سبق  الذي  أنغوال،  منتخب  بالتأكيد  يتقبله  لن 
في  ><الشان<<  نهائي  خسر  وأن  أيضا  له 
في  انطباع  ترك  ويريد  تونس،  أمام   2011

الجزائر.
حسب  وأنغوال،  مالي  مواجهة  وستكون 
المراقبين، بمثابة "نهائي" المجموعة الرابعة، 

المجموعة  هذه  في  الثالث  المنتخب  أن  ولو 
مفاجأة  اآلخر  هو  يحضر  موريتانيا،  وهو 

للماليين والكونغوليين.
وكله  الجزائر  في  سيسعى  المالي  المنتخب 
سجل  في  اسمه  وتدوين  التتويج  في  عزم 
الدول الفائزة بالتاج القاري، ومن اجل بلوغ 
>نسور<  على  يتعين  المنشود،  الهدف  هذا 
األول  الدور  اجتياز  األمر  بداية  في  مالي 
موريتانيا،  ثم  أنغوال  منتخب  المنافسة  من 

المنتخبين اللذين يشاركانهم في المجموعة.

الجزائر  إلى  جاء  أنغوال،  منتخب  بدوره، 
التتويج  فيها  يهدف  طبعة  في  التميز  لتحقيق 
بالكأس ليس إال، وسيحاول استغالل المستوى 
لتحقيق  التصفيات،  مرحلة  في  أبانه  الذي 
على  وسيعتمد  ممكنة،  نتيجة  أحسن  نتيجة 
خبرة المدرب المحنك، بيديو غونزالس، ومن 
الجزائر،  دورة  في  جيدة  نتيجة  تحقيق  اجل 
كبيرة  آماال  األنغولي  المنتخب  مدرب  يبني 

على موهبة وخبرة العبيه.
ق.ر/واج

نظيره  أمام  السنغال  منتخب  فاز   
من كوت ديفوار بنتيجة هدف دون 
 19 بملعب  أمس  أول  مقابل سهرة 
ماي 1956 بعنابة، لحساب الجولة 
الثانية  المجموعة  عن  األولى 
لبطولة إفريقيا لألمم للمحليين والتي 
جانفي   13 من  الجزائر  تحتضنها 

الى 4 فيفري.
وسجل هدف الفوز للسينغال في هذا 
اللقاء، الالعب باب ديالو في الدقيقة 

.)78(
وعن نفس المجموعة، ففي وقت سابق أول أمس، تعادل منتخبا أوغندا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة سلبية، على نفس الملعب 19 

ماي-، ضمن هذه المنافسة أيضا.

تتصدر  النتيجتين،  هاتين  إثر  وعلى 
الثانية  المجموعة  ترتيب  السينغال 
بثالث نقاط، متبوعة بكل من جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وأوغندا في الصف 
كوت  أما  واحدة،  بنقطة  معا  الثاني 

ديفوار فتتذيل الجدول دون رصيد.
األربعاء  يوم  الثانية  الجولة  وستقام 
ماي-1956   19 بملعب  المقبل، 
الكونغو  جمهورية  تلتقي  حيث  بعنابة، 
الديمقراطية بكوت ديفوار، أما السنغال 

فستكون على موعد مع أوغندا.
يذكر أن االول والثاني في المجموعة الثانية سيتأهالن الى الدور ربع 

النهائي.
ق.ر   

الف�ف تك�شف عن برن�مج حت�شريات منتخب املحليني

افتت�ح مب�ري�ت املجموعة الرابعة يف ال�ش�ن

بفوزه� اأم�م كوت ديفوار وتع�دل اأوغندا والكونغو

 بوقرة ي�شع اآخر اللم�شات على 
ت�شكيلته اليوم قبل مواجهة اإثيوبيا

اخلطاأ ممنوع على منتخبي مايل واأنغول

ال�شنغال تت�شدر ترتيب املجموعة الثانية
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وقال نفس المصدر، إن األمر يتعلق ببرنامج 
عالجي يحمل اسم "العالج الوظيفي باألنسولين" 

لفائدة مرضى السكري من نوع 1, مضيفا أن فكرة 
هذا البرنامج العالجي هو محاكاة األداء الطبيعي 
)الفيزولوجي( للجسم عن طريق تكييف جرعات 
األنسولين مع كمية السعرات الحرارية التي يتم 

تناولها أثناء الوجبة.
وتعكف مصلحة الغدد الصماء وداء السكري على 
تكوين مرضى السكري على مدار أسبوع من قبل 

فريق متعدد التخصصات, مكون من اختصاصي 
التغذية وأخصائي إعادة التأهيل الوظيفي وطبيب 

نفساني, حول كيفية حساب عدد الحريرات الموجودة 
في األطعمة المختلفة التي تتكون منها وجباتهم 

بصفة دقيقة وتكييف جرعات األنسولين وفقا لذلك.
ويعتمد هذا البرنامج العالجي على خلق توازن بين 
عدد وحدات األنسولين المراد حقنها في وقت تناول 

الطعام و عدد الحريرات التي يتم تناولها من أجل 
الحفاظ على مستوى جيد للسكر في الدم.

وأبرز نفس المصدر أن "الشيء االيجابي في هذا 
البرنامج العالجي هو أن المرضى ال يخضعون 
الى حميات غذائية صارمة, حيث يمكنهم تناول 

ما شاؤوا من أطعمة شرط أخذ الجرعات المناسبة 
من األنسولين, حيث أن اتباع هذا البرنامج يسمح 
بموازنة السكر في الدم و يساهم الى جانب اتباع 

نمط حياة صحي )ممارسة الرياضة و االبتعاد 
عن التدخين( في تفادي المضاعفات الخاصة بداء 

السكري على غرار الفشل الكلوي و العمى".

انطلقت اأم�س ب�سعيدة فعاليات "املجموعات 

ال�سبابية املركزة" لإعداد خارطة طريق 

املجل�س الأعلى لل�سباب جت�سد طموحات هذه 

الفئة من املجتمع.

ر.ن

ويحضر هذه الفعاليات المنظمة على مستوى 
ديوان المركب الرياضي 13 أبريل 1958, أزيد 
من 400 شاب من مختلف الشرائح من طلبة و 
موظفين و بطالين و ذوي االحتياجات الخاصة 
تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة و يمثلون 
14 والية من الغرب و الجنوب الغربي للبالد. 
ويتوزع الشباب على تسع 9 مجموعات تتكون 
من 15 شابا وتؤطرهم مجموعة من الكفاءات 

الشابة والمدربين حيث يتاح لهم المجال للمشاركة 
في إبداء أرائهم وطرح انشغاالتهم بما يساهم في 
بلورة رؤية جديدة لرسم خارطة طريق المجلس 

األعلى للشباب تمتد على مدار العشر سنوات 
القادمة, وفق المنظمين.

وأشرف رئيس المجلس األعلى للشباب, 
مصطفى حيداوي, رفقة السلطات المحلية على 

مراسم إعطاء إشارة انطالق هذه الفعاليات 
بقاعة المحاضرات لمركز التسلية "البروفيسور 

المرحوم وردي عكاشة" بجامعة "الدكتور موالي 

الطاهر" لسعيدة.وأبرز حيدواي في كلمة ألقها 
بالمناسبة أن "المجموعات الشبابية المركزة هو 

نشاط نوعي يعبر عن نضج الطبقة الشبابية اليوم 
وعن التوجه الجديد لبناء الجزائر الجديدة بسواعد 

شبابها وشاباتها".
وقال ذات المسؤول بأن تنظيم هذه الفعاليات غايته 

"بناء رؤية جديدة تشكل خارطة طريق للمجلس 
األعلى للشباب تمتد من السنة الجارية إلى غاية 

سنة 2033 و ذلك من خالل طرح مجموعة 
من األفكار و التوجيهات التي تجسد طموحات 

الشباب".وأضاف نفس المتحدث "سنعمل جواريا 
مع مختلف الشباب عبر جميع ربوع الوطن لبناء 
توجه جديد يتناغم مع ما وصلت إليه الجزائر من 

حركية و ديناميكية تنموية في جميع المجاالت".
ومن جانبه, أكد والي سعيدة, أحمد بودوح, في 

كلمته على دور المجلس األعلى للشباب في 
بناء استراتيجيات بعيدة المدى تتعلق بالشباب 
وفق قناعة راسخة لرئيس الجمهورية, السيد 

عبد المجيد تبون, بدور الشباب في بناء الجزائر 
الجديدة.

وأشار الوالي الى أن بناء الجزائر الجديدة تم 
التعبير عنه ب "إرادة سياسية صادقة تجسدت 
في كثير من المناسبات حيث تمثل فئة الشباب 

عامال حيويا في حركية مستمرة تسمح للوطن بأن 

يضمن أسباب العيش الكريم".وستتواصل فعاليات 
المجموعات الشبابية المركزة إلى غاية نهاية يناير 

الجاري عبر كافة أنحاء الوطن.

يشارك في المنتدى االقتصادي العالمي في 
دافوس بسويسرا الذي سيعقد ابتداء من اليوم 

52 رئيس دولة وحكومة إضافة إلى عدد قياسي 
من رجال األعمال، لمناقشة التحديات الراهنة 

وعلى رأسها التباطؤ االقتصادي العالمي 
المناخية. والتغيرات 

وأوضح مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي, 
كالوس شواب أنه "سيحضر في دافوس 52 

رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا 
للمالية و19 محافظا للبنوك المركزية و30 

وزيرا للتجارة و35 وزيرا للخارجية. وسيكون 
قادة األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية من بين 39 من 

رؤساء الوكاالت الدولية المشاركة".
وأضاف أن منتجع التزلج الراقي "دافوس" 

السويسري سيستضيف كذلك "أكبر عدد على 
اإلطالق من مسؤولي الشركات إذ سيشارك 

في فعاليات المنتدى ما يزيد على 600 مدير 
تنفيذي من بين 1500 من قادة األعمال, يوجد 

منهم أكبر عدد على اإلطالق من المديرات 
التنفيذيات.

أما عن برنامج المنتدى الذي يشمل مجموعة 
من حلقات النقاش وتجمعات وفعاليات غير 

رسمية على مدى أسبوع تحت شعار "التعاون 
في عالم منقسم"، أكد شواب في الندوة الصحفية 
التي تسبق انعقاد المنتدى أن المناقشات ستركز 
على التحديات قصيرة المدى, مثل كيفية تجنب 

مخاطر حدوث ركود عالمي في عام 2023 
وكيفية ضمان عدم تراجع الجهود العالمية 
للتصدي لتغير المناخ بسبب أزمة الطاقة.

املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية اجلامعية بوهران:

  برنامج عالجي جديد لفائدة 
مر�سى ال�سكري من النوع 1

   

اأدرجت م�سلحة الغدد ال�سماء و داء ال�سكري باملوؤ�س�سة ال�ست�سفائية اجلامعية "اأول 

نوفمرب" بوهران برناجما عالجيا جديدا للتكفل مبر�سى ال�سكري من النوع 1، 

ح�سبما علم لدى خلية الت�سال لهذا امل�ست�سفى.

العا�سمة

 وفاة ر�سيع 
يف حريق منزل برباقي

توفي أمس، رضيع إثر نشوب حريق بمنزل يقع 
ببراقي بالجزائر العاصمة، حسب ما علم لدى 

مصالح الحماية المدنية. وأوضح نفس المصدر 
أن الحريق شب في حدود الساعة الواحدة زواال 
بالطابق األرضي لبناية تقع بحي مريم. وخلف 
الحريق وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر سنة 

واحدة، حسب ذات المصدر.
ق. و

منظمة ال�سحة العاملية توؤكد

ميار �سخ�ص يتلقون الرعاية 
ال�سحية دون كهرباء موثوقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أّن ما يقرب من 
مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض 

والمتوسطي يتلقون خدمات الرعاية الصحية 
التي تفتقر إلى إمدادات الكهرباء الموثوقة، 

داعيًة إلى االستثمار لتوفير الكهرباء للمرافق 
الطبية إلنقاذ األرواح.

ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة، والبنك الدولي 
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والطاقة 

المستدامة للجميع، فإن الحصول على الكهرباء 
يعد أمراً مهماً في توفير رعاية صحية جيدة، 

مضيفاً أنه في جنوب آسيا وعدد من دول أفريقيا 
يفتقر أكثر من مرفق صحي إلى أي إمكانية 

للوصول إلى الكهرباء على اإلطالق.
وبناًء على تحليل البنك الدولي فإن ما يقرب 

من 64 بالمائة من المرافق الطبية في البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل تتطلب شكاًل من 
أشكال التدّخل العاجل حيث إن هنالك حاجة 

ماسة لنحو 4,9 مليارات دوالر أمريكي 
للوصول إلى الحد األدنى من الكهرباء في 

المرافق الطبية.
الوكالت

52 رئي�س دولة وحكومة �سي�سارك يف منتدى "دافو�س" العاملي 

 املجموعة الدولية حتذر من خماطر 
حدوث ركود عاملي يف عام 2023

لإعداد خارطة طريق املجل�س الأعلى لل�سباب

انطالق فعاليات املجموعات ال�سبابية املركزة ب�سعيدة
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لوهران  علولة"  القادر  "عبد  الجهوي  المسرح  ينظم 
"العازب"  الجديد  إنتاجه  لعرض  الوطن  عبر  جولة 
من تأليف وإخراج موالي ملياني محمد مراد, حسبما 

استفيد أمس، لدى هذه المؤسسة المسرحية.
وقد شرع مؤخرا فريق المسرحية الجديدة "العازب" 
واليات,  بخمس  عروض  ستة  لتقديم  فنية  جولة  في 
لوهران،  الجهوي  المسرح  لوأج مدير  أبرزه  حسبما 

مراد سنوسي.
وكانت بداية الجولة الخميس الماضي بمسرح بسكرة 
ثم يوم 14 يناير بقسنطينة فيما تم برمجة هذا العرض 
وعرضين  بعنابة  الجاري  الشهر  من   17 يوم  الفني 
بالجزائر  الوطني  بالمسرح  و20   19 يومي  آخرين 

العاصمة, كما أضاف نفس المصدر.
وقد تم تقديم 20 عرضا لهذه المسرحية منذ العرض 
هذا  الماضي. ويحكي  أكتوبر  في  أقيم  الذي  الشرفي 
المرجان"  حي  "عازب  قصة  عن  المقتبس  اإلنتاج 
الزواج  عن  يمتنع  شاب  قصة  جلطي  ربيعة  للكاتبة 

الخاصة  المادية  التكاليف  بسبب  أسرة  تكوين  وعن 
بالزواج, مثلما أشير إليه.

مدن  إلى  مماثلة  بجولة  "العازب"  مسرحية  وستقوم 
وزو  وتيزي  العاصمة  الجزائر  غرار  على  أخرى 
وسيدي بلعباس وسعيدة خالل شهر رمضان المبارك, 
أن  الى  السياق  ذات  في  الفتا  المصدر  نفس  وفق 
بين  الثقافي  التبادل  تعزيز  إلى  الرامية  الجولة  "هذه 

المسارح العمومية جاءت بعد غياب دام أكثر من سبع 
سنوات.«

وفي هذا اإلطار استقبل المسرح الجهوي "عبد القادر 
وسوق  قسنطينة  من  مسرحية  عروض  عدة  علولة" 
حسبما  وهران,  إلى  باإلضافة  وزو  وتيزي  أهراس 

ذكره السيد سنوسي.
لوهران  الجهوي  المسرح  يعتزم  أخرى  جهة  ومن 
استحداث فرقة خاصة بمسرح الطفل في فبراير القادم 
شباب  بتكوين  الثقافة  المؤسسة  ذات  ستتولى  حيث 
جامعيين في هذا المجال  يشرف على تأطيرهم أساتذة 
المستقبل  في  لهم  يسمح  مما  ومختصون  متطوعون 
المذكور,  للمسرح  الكبيرة  االنتاجات  في  بالمشاركة 

وفق ذات المصدر.
لإلشارة إلى أن هذا المرفق الثقافي يعتبر األول على 
الشارع  مسرح  في  فرقة  كون  الذي  الوطن  مستوى 
والذي قدمت عدة عروض لمسرحيتها "عطيل الغيار" 

عبر مختلف مدن الوطن وحققت نجاحا كبيرا.

الدولي  القاهرة  معرض  في  قريًبا  تصدر 
للكتاب بدورته الرابعة والخمسين التي تبدأ 
أواخر الشهر الجاري الرواية األشهر لواحد 
من أهم كتاب األرجنتين وهو خوان خوسيه 
قبل"  ذى  من  "المولود  عنوان  تحت  ساير 
بترجمة محمد الفولي.وتدور أحداث الرواية 
التي تصدر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع 
يبحر صبي  حين  السادس عشر  القرن  في 

وهناك  الجديد  العالم  إلى  إسبانيا  من  ار  بحَّ
بكارثة عندما  برية  استكشافية  تنتهي رحلة 
يتم مهاجمتها وقتل من فيها، تاركين الصبي 
ويواجه  الوحيد،  الناجي  ليكون  الصغير، 
مصيره بينهم.وتغطى الرواية عمًرا بأكمله 
لهذا الصبى البطل إذ تتأمل في الذاكرة، وفي 
الوجود  بين  العالقة  وفي  الثقافية،  الهوية 
أن  واآلخر.يذكر  الغربة  وبين  والمعنى، 

خوان خوسيه ساير كاتب أرجنتينى ولد عام 
1937 وتوفى سنة 2005 الكاتب األرجنتيني 
األهم لجيل ما بعد بورخيس، وهو واحد من 
أهم ُكتَّاب األدب باللغة اإلسبانية في القرن 
العشرين.ولد خوان خوسيه ساير لمهاجرين 
سوريين لبنانيين في بلدة سيرودينو الصغيرة 
القانون  ودرس   ، سانتافي  مقاطعة  في 
ليتورال  في  الوطنية  الجامعة  في  والفلسفة 

كما دّرس تاريخ التصوير السينمائي بفضل 
عام  باريس  إلى  انتقل  ثم  دراسية  منحة 
1968 حيث درس في جامعة رين وقد حقق 
   La Grandeشهرة عبر رواياته وآخرها
 ، وفاته  بعد  نشرها  تم  والتي   2005 عام 
إلى جانب سلسلة من المقاالت النقدية حول 
وأوروبا.وتعد  الالتينية  أمريكا  من  الكتاب 
األشهر،  روايته  قبل«  ذي  من  »المولود 

وهي أول عمل يتوفر له باللغة العربية وقد 
وصفت الرواية واشنطن بوست تايمز بأنها 
الرواية ذات الصور القوية واألفكار التي ال 
يمكن نسيانها بسهولة"، فيما قالت اإلنبندنت 
بأسلوب  ومكتوبة  "مؤلمة،  إنها  البريطانية 
بداية  الرواية  وستتوفر  الجمال.«  في  غاية 
القاهرة  معرض  في  جانفي   24 يوم  من 

الدولي للكتاب.

نظمته  الذي  العرض،  هذا  ويهدف 
وزارة الثقافة والفنون بحضور وزيرة 
القطاع صورية مولوجي وحفيد الزعيم 
مانديال،  نيلسون  إفريقي  الجنوب 
إبراز  إلى  وحرمه،  مانديال  زويليفيل 
الثقافي  الموروث  وثراء  المقومات 

الجزائري وتثمينه وترقيته.
وعرف العرض مشاركة داري األزياء 
"اللة زهرة ديلمي" لألزياء و"ياسف" 
وكذا  التقليدية  والمالبس  لألزياء 
المصممة محاسن حرز هللا والمصممة 
مختلفة  تشكيالت  قدموا  حيث  فلاير، 
للباس التقليدي الجزائري النسائي تمثل 

مختلف مناطق الجزائر.
أزياء  مناسبة الكتشاف  العرض  وكان 
رائعة ذات لمسات عصرية على غرار 
القفطان الجزائري والكاراكو العاصمي 

والبدرون  القسنطينية  والقندورة 
العاصمي وكذا اللباس النايلي والملحفة 
الشاوية وغيرها، باإلضافة إلى اكتشاف 
العديد من اإلكسسوارات التي تميز هذه 

األزياء كخيط الروح والمحزمة.
وقد استمتع الحضور كذلك بفقرات فنية 
للموسيقى  الفن"  "أهل  جمعية  قدمتها 
والتي  العاصمة  الجزائر  األندلسية من 

رافق فنانوها أيضا هذا العرض.
أن  والفنون  الثقافة  وزيرة  وقالت 
إطار  في  "يدخل  الثقافي  النشاط  هذا 
البرنامج المسطر لمرافقة بطولة افريقيا 
حيث  المحليين،  لالعبين  القدم  لكرة 
شارك فيه مصممو أزياء تمثل مختلف 
جهات الوطن، وهذا على شرف حفيد 

نيلسون مانديال وحرمه.«
الجنوب  الزعيم  وشكر من جهته حفيد 

الجزائر  مانديال  عائلة  وباسم  إفريقي 
كأس  منافسات  لحضور  الدعوة  على 
إفريقيا لالعبين المحليين )شان 2022( 
مانديال  نيلسون  "جده  أن  إلى  مشيرا 
عائلة  و"نحن  بالده"،  الجزائر  اعتبر 

مانديال نعتبرها كذلك بالدنا الثانية.«
أن  إلى  مانديال  زويليفيل  وأشار 
أمر رائع جدا"،  الجزائر  "التواجد في 
 ، "استثنائيا"  كان  الضيافة  حسن  وأن 
مضيفا "نحن ممتنون كذلك لدعوتنا من 
الثقافة والفنون لحضور  طرف وزيرة 
للشعب  الجميلة  الثقافة  واكتشاف 
الجزائري"، مؤكدا أن األزياء التقليدية 

الجزائرية "راقية و جميلة جدا.«
ولفت المتحدث إلى أن نيلسون مانديال 
"لم  الستينيات  بداية  للجزائر  أتى  لما 
يكن فقط بهدف الحصول على تضامن 

إفريقي  الجنوب  الشعب  لكفاح  ودعم 
من أجل حريته بل كان أيضا من أجل 
وحدة القارة االفريقية من أقصى شمالها 
جنوبها  أقصى  إلى  الجزائر  في  ممثال 
أنه  مضيفا  إفريقيا"،  جنوب  في  ممثال 
لتتحدث كصوت  قارتنا  توحيد  "يمكننا 

واحد.«
وختم يقول: "سنعود إلى جنوب افريقيا 
كيفية  عن  كثيرة،  أفكارا  نحمل  ونحن 
ترقية ثقافة جنوب افريقيا في الجزائر 
والثقافة الجزائرية في جنوب إفريقيا"، 
هؤالء  حضور  في  أمله  عن  معربا 
المصممين إلى جنوب إفريقيا وحضور 
الجزائر.  إلى  بدورهم  بالده  مصممي 
وتستمر فعاليات بطولة إفريقيا لالعبين 
المحليين 2022 )المؤجلة إلى 2023( 

إلى غاية 4 فبراير المقبل.
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الوادي

حملة "الكتاب اإىل القرى"
 ل�سكان املناطق النائية

تستهدف حملة "الكتاب إلى القرى" سكان أزيد من 50 
قرية بالمناطق النائية، والمزمع أن تنطلق هذا األسبوع 
العمومية  للمطالعة  الرئيسية  المكتبة  من  بمبادرة 
"الدكتور محمد الطاهر العدواني" التي يقع مقرها ببلدية 

عبد الكريم حساني بوالية الوادي.
المبادرة  هذه  أّن  بلقاسمي  خليفة  المكتبة  مدير  أوضح 
األنشطة  إطار  في  تأتي  الجديدة،  طبعتها  في  الثقافية 
العلمية للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الهادفة إلى 
غرس ثقافة المطالعة وتداول الكتاب لدى مختلف شرائح 
المجتمع من خالل التركيز على القرية باعتبارها مكّوناً 

هاماً في تركيبة المجتمع.
أشهر  أربعة  الثقافي  الطابع  ذات  الحملة  هذه  وستدوم 
لجعل  القادمين  وماي  جانفي  شهري  بين  وذلك  كاملة 
المجتمع  شرائح  لمختلف  ثانياً  وفضاًء  بدياًل  الكتاب 

السيما المتمدرسين منهم باألطوار التعليمية الثالثة.
العمومية  للمطالعة  الرئيسية  المكتبة  وستجوب مصالح 
وهياكلها المتمثلة في مكتبات المطالعة البلدية المنتشرة 
عدة  الحملة  هذه  الوالية خالل  من  متفرقة  مناطق  في 
الحدودية  بالبلديات  سيما  معزولة  ومناطق  نائية  قرى 

لتجسيد األنشطة التفاعلية لحملة "الكتاب إلى القرى.«
جوارية  لقاءات  تنظيم  الحملة  هذه  برنامج  ويتضمن 
مع سكان القرى من خالل فضاءات األنشطة المنظمة 
المطالعة  بأهمية  تحسيسهم  إلى  تهدف  التي  بالقرية 
ودورها في رفع التحصيل العلمي والمعرفي باإلضافة 
من  والصغار  للكبار  فكرية  مسابقات  تنظيم  إلى 

المتمدرسين.

فن الر�سم بالرمل

 اإبداع يعك�س
 تنوع تراث الأردن

األماكن  في  الرائجة  اإلبداعية  الفنون  من  العديد  بين 
منذ  برز  األردن،  في  التي  تلك  فيها  بما  السياحية، 
داخل  الصحراوي  بالرمل  الرسم  فن  السنين  عشرات 
قوارير زجاجية.هذا الفن الدقيق بقدر دقة حبيبات الرمل 
بين  الوقت نفسه  الناعمة وانسيابية حركتها، يجمع في 
مهنة  لحرفٍة  تحّوله  وبين  نادرة  مميزة  موهبة  كونه 

يعتاش منها متقنوها.
بعضها  األردن،  في  تتنوع  الفنون  إن  القول  يمكن 
توارثه  عبر  أصحابه  أتقنه  اآلخر  وبعضها  مستحدث، 
الرسم  لفّن  بالنسبة  الحال  هو  كما  جيل،  إلى  جيل  من 
بالرمل، لتتشّكل بحبيباته أجمل اللوحات وأكثرها إتقاًنا 

وإبداًعا.
ويعود تاريخ هذا النوع من الفّن باألردن إلى ثالثينيات 
المواقع  داخل  متقنوه  انتشر  حيث  الماضي،  القرن 
كالعقبة  بالمملكة،  شهرة  األكثر  السياحية  والوجهات 

والبتراء )جنوب( وجرش )شمال( وغيرها.
أن  لدرجة  ينتشر  جعله  الفن  هذا  جمال  فإن،  وعليه 
الهدايا  أبرز  من  تعتبر  باتت  المزيّن  الرمل  زجاجة 
اختالف  على  السياح  قبل  من  واسًعا  إقبااًل  تشهد  التي 
زجاجة  تمثل  اإلبداعي،  الوجه  جانب  فإلى  جنسياتهم. 
الرمل بأشكالها الجميلة دالئل تاريخية وتعكس التراث 

األردني.

الإثنني  16 جانفي 2023 املـوافق لـ 24 جمادى الثانية 1444هـ

بهدف اإبراز مقومات وثراء املوروث الثقايف اجلزائري 

عر�س للأزياء التقليدية بالعا�سمة على �سرف 
الوفود الر�سمية امل�ساركة يف "ال�ساأن"

نظم اأول اأم�ض، بق�سر الثقافة مفدي زكريا باجلزائر العا�سمة عر�ض للأزياء التقليدية اجلزائرية على �سرف الوفود الر�سمية

 امل�ساركة يف كاأ�ض اإفريقيا للعبني املحليني )�سان 2022( التي افتتحت فعالياتها اجلمعة.

امل�سرح اجلهوي بوهران: 

م�سرحية "العازب" يف جولة عرب الوطن

للكاتب الأرجنتينى خوان خو�سيه �ساير

طبعة عربية من رواية "املولود من ذى قبل" 
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دويلالإثنني  16 جانفي 2023 املـوافق لـ 24 جمادى الثانية 1444هـ12
 ع�ضو الربملان الأوربي ميقال اوربان 

كري�ضبو يف حوار جريدة "الرائد"

"على االحتاد االوربي احرتام 
 القانون الدويل و الرجوع
 اإىل ال�شرعي الدولية"

عبر عضو البرلمان األوربي عن إسبانيا في حوار لجريدة 
"الرائد"عن تضامنه مع جبهة البوليساريو كممثل وحيد وشرعي 

للشعب الصحراوي وقال إن البرلمان األوربي والمجموعة 
األوربية تتضامن وتدافع عن حقوق الشعب الصحراوي وتدافع 
عن حرية واستقالل الصحراء الغربية بصفتها آخر ميتعمرة في 

افريقيا.
أما فيما يخص األزمة السياسية بين الجزائر وإسبانيا، قال 
المتحدث، إنها فهي نتيجة  خطأ فيالحسابات السياسية التي 

قامت بها الحكومة اإلسبانية وهذا باعترافها بشكل غير مباشر 
بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية بهدف التقرب من 

المغرب حسب منظورها وفي نفس الوقت المحافظة على مكانتها 
وعالقاتها مع الحلفاء ودول الجوار، إال انها كانت مخطئة في 
حساباتها السياسية ودفعت الثمن غاليا فيما يتعلق بعالقاتها مع 

الجزائر.
ولمعالجة هذا المشكل الذي وقع بين البلدين،،يجب على الطرف 

المخطئ أن يمتثل للقانون الدولي ويصحح ما ارتكبه من 
خروقات ويجب على الجميع احترام القانون الدولي والرجوع 

إلى الشرعية الدولية لكي تعود المياه الى مجاريها مستقبال..
وفي سؤال حول كيفية مساعدة إسبانيا للشعب الصحراوي من 

أجل الحصول على استقالله، قال المتحدث، في اعتقادي اعتقاده 
أن إسبانيا بصفتها القانونية هي القوى المديرة إلقليم الصحراء 

الغربية وبالتالي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية واألخالقية 
وكذا السياسية اتجاه الشعب الصحراوي كما يجب على االتحاد 

االوربي ان يلعب دوره في ذلك ومن أجل الدفع باالمور إلى 
االستفتاء فانه اشار الى انه يجب على االتحاد االوربي احترام 

القانون الدولي و الشرعية الدولية في الصحراء الغربية مع 
امكانية االحتفال في االعوام القادمة بالمؤتمر السابع عشر على 

شواطئ العيون المستقلة.
لعجاج حمود عزيز

 على هام�ش املوؤمتر

ال�ضاد�ش ع�ضر جلبهة البولي�ضاريو

 رئي�س اجلمهورية  
 ال�شحراوية ي�شتقبل 

وفدا عن اأحزاب اإفريقية
إستقبل أول أمس رئيس الجمهورية األمين العام لجبهة 

البوليساريو السيد إبراهيم غالي، وفدا من أحزاب إفريقية مساندة 
للقضية الصحراوية ، يقوده وزير الخارجية الزيمبابوي السابق 

و عضو المكتب السياسي في حزب "زانوبف " سيمباروشي 
منينكيكفي مصحوبا بالوزير األول السابق في الموزمبيق و 

عضو المكتب السياسي في حزب "فريليمو" السيد آرياس 
ألي،وذلك على هامش أشغال المؤتمر ال16 للجبهة الشعبية 

لتحرير السافية الحمراء و وادي الذهب  .
رئيس الجمهورية ثمن مشاركة األحزاب اإلفريقية في أشغال 

المؤتمر ال16 للجبهة واصفا إياها بالمكسب الذي يروم تعزيز 
العالقات و تمتينها بما يتماشى مع أهداف و طموحات الشعب 

الصحراوي في تقرير المصير و إسترجاع السيادة ، مشيرا إلى 
أن معظم الشعوب اإلفريقية تمتلك تاريخا مشتركا مع الشعب 

الصحراوي و المتمثل في الكفاح ببسالة ضد براثين اإلستعمار 
و النضال المستمر من أجل إسترجاع كافة الحقوق المسلوبة ، 

مشيدا بالدعم الدائم  الذي ما فتئت تقدمه الدول اإلفريقية الصديقة 
للشعب الصحراوي حتى نيله الحرية و اإلستقالل .ومن جهتها 

أكدت األحزاب اإلفريقية على أنها ستواصل دعمها و مساندتها  
للفضية الصحراوية و ستستمر في المرافعة عنها في مختلف 

المنابر القارية و الدولية ، متمنين للشعب الصحراوي و لجبهة 
البوليساريو نجاح المؤتمر ال16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية 

الحمراء و وادي الذهب .

أكد الوزير األول الصحراوي في تصريح على 
هامش المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، 

أنه على الصحراويين الذين اجتمعوا في هذا 
المؤتمر أن يبعثوا للعالم ال سيما وأن المهادنة مع 

المغرب قد انتهت وبالتالي فإن كل اإلمكانيات 
والموارد البشرية والمالية وحتى الفكرية من 
اآلن فصاعدا ستوجه إلى المعركة العسكرية..

المؤتمرون مجندون للخروج بقرارات وسياسات 
وتجنيد كل ما لدينا لدعم الكفاح المسلح والجيش 

الصحراوي، هي رسالة إلى العالم وهذا ما يجمع 
عليه الحاضرون، حيث أن المعركة العسكرية 
ستتواصل الى غاية طرد االحتالل من أرضنا.

وعن الكفاح المسلح واألوضاع في جبهات 
الحرب، قال الوزير األول الصحراوي، لما 

توصلنا مع المغرب إلى مخطط سالم واستفتاء لم 
يكن بارادة صادقة، لقد هزم المغرب في الميدان 

العسكري والدبلوماسي، وبذلك أصبح المغرب 
مجبرا على قبول االستفتساء ألنه لم يصبح قادرا 

على صد هجمات الجيش الصحراوي، يجب 
أن تعلموا أن الجنود الصحراويون يختلفون عن 
الجنود المغاربة ألن الصحراويين يدافعون عن 
كرامتهم وعرضهم وأرضهم وبالتالي ال يمكن 
للجيش المغربي التصدي للجيش الصحراوي. 

وهنا نشهد فرار الجنود  المغاربة من ثكناتهم و 
معسكراتهم وهذا للفوضى الموجودة بصفوفهم و 
نقص االمدادات واسباب اخرى كما تم اقالة عدد 

كبير من القيادات السامية و كبار الضباط من 
الجيش المغربي نظرا للنكاسات المتكررة التي 

لحقت بالمؤسسة العسكرية لجيش المخزن، وعليه 
فإننا مستمرون في كفاحنا حتى لو قدم االستعمار 
على طلب المساندة من الصهاينة أو أي دعم آخر 

من أي جهة . وحول موضوع شراء الذمم من 
نظام المخزن بالبرلمان األوربي واإلفريقي من 

أجل كسب المزيد من الدعم، صرح الوزير االول  
بشرايا حمودي بيون قائال، إن هذه التصرفات 
ليست بالغريبة  ال الجديدة لنظام المخزن ألنها 
اموال المخدرات القذرة، اال أن هذا األمر لن 

يثن الشعب الصحراوي على مواصلة المعركة 
الديبلوماسية، العسكرية و السياسية لهزم األعداء 
وهذا بمساندة الدولة الجزائرية والمجتمع الدولي.

أما فيما يخص الحضور الكبير للوفود بالنسبة 
للمؤتمر الـ 16، فقد أكد أنها تعكس الدعم 
الصلب والقوي والدائم من طرف الجزائر 

أوال  بمؤسساتها التشريعية، الصحافة، األحزاب 
والمجتمع المدني، باإلضافة إلى كل من يقف 

ويساند المطالب المشروعة للشعب الصحراوي، 

كما انه دليل على أن الشعب الصحراوي ال 
يناضل وحده وانما بمساندة ودعم دولي وقاري 
للقضية ولكل الشعوب التي ناضلت وقاتلت من 
أجل الحصول على استقاللها. وفي الختام قال 
الوزير األول الصحراوي، ال يفوتني أن أعبر 
عن امتناني وشكري الخالص نيابة عن الشعب 
الصحراوي وقيادات حركة البوليساريو للدولة 

الجزائرية وشعبها على كل المساعدة والمساندة 
للقضية الصحراوية.

نظم نخبة من الدبلوماسيين واألكاديميين والمحامين الصحراويين، ورشة 
حول فضيحة الرشاوى المغربية األوروبية ونهب الثروات الطبيعية 
الصحراوية.. المحاضرة التي نظمت تحت إشراف اتحاد الصحفيين 

والكتاب واألدباء الصحراويين، أطرها عضو المكتب التنفيذي المكلف 
بالشؤون الخارجية التحاد العمال المامي أعبيدي، ونشطها كل من الكنتي 

سيدي بلة من تمثيلية جبهة البوليساريو ببروكسل، أعلي سالم التامك ناشط 
حقوقي ومعتقل سياسي سابق، سالمة أمهمد زيو كاتب وأستاذ جامعي 

بألمانيا، عبد السالم عمار رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين 
الصحراويين، الصالحة بوتنكيزة إعالمية وناشطة حقوقية، وحدأمين مولود 

سعيد دبلوماسي ومحامي.   
المحاضرة تطرقت من مختلف الجوانب إلى فضحية الرشاوى التي تفجرت 

مؤخرا بالبرلمان األوروبي أو ما يعرف بـ: المغرب غيت، والتي تورط 
فيها نواب أوروبيون تحت ضغط من اللوبي المغربي باالتحاد والبرلمان 

األوروبيين، بهدف التأثير على القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية سواء 
منها القضائية، السياسية أو التجارية وكذا الحقوقية، كما تناول الحضور 
االنتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق اإلنسان بالمناطق المحتلة والنهب 

الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية بتواطؤ مع الشركات والمؤسسات 
األوروبية.

أكد سياسيون أفارقة على تضامنهم مع كفاح الشعب الصحراوي من اجل 
تقرير المصير واالستقالل، مشددين على دعمهم "الالمشروط" للقضية 

الصحراوية.
أشار االمين العام للحزب الشيوعي الجنوب افريقي، سولي مابايال، في 

تصريح لوكالة األنباء الجزائرية على هامش اشغال المؤتمر ال16 للجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب )بوليساريو( الذي يجري 
من 13 الى 17 يناير بوالية الداخلة، في مخيمات الالجئين الصحراويين، 
الى التضامن الالمشروط و الدعم الثابت لممثلي الحركات الشيوعية لكفاح 

الشعب الصحراوي من اجل الحرية و االستقالل. ودعا اسبانيا في هذا 
الصدد، بصفتها القوة المديرة في الصحراء الغربية، الى "تطبيق مبدأ 

الحق في الحصول على االستقالل في هذا االقليم غير المستقل"، مذكرا 
بان عودة جبهة البوليساريو إلى الكفاح المسلح و العمليات العسكرية سببه 
خرق المغرب التفاق وقف اطالق النار الساري منذ سنة 1991.وأضاف 

أن "الشعب الصحراوي قد اختار الكفاح المسلح من اجل الدفاع عن حقوقه 
المشروعة"، مؤكدا ان حزبه يعرب عن دعمه الالمشروط لكل عمل يختاره 

الصحراويون من اجل الدفاع عن حقوقهم. وفي هذا الصدد، دعا سولي 

مابايال االتحاد االفريقي الى "ممارسة الضغط على المغرب الذي، بصفته 
عضوا في هذه المنظمة االفريقية، ال يحق له المساس بسيادة بلد عضو 

آخر" أال وهو الصحراء الغربية.كما حث االمم المتحدة على تطبيق اللوائح 
المتعلقة بإجراء االستفتاء في الصحراء الغربية، داعيا بلدان افريقيا و امريكا 

الجنوبية و الشرق االوسط الى التنديد باالحتالل المغربي لهذا االقليم غير 
المستقل الذي يعد آخر مستعمرة في افريقيا. من جانبها، أشارت سفيرة ناميبيا 

بالصحراء الغربية، باندوليني كاينو شيجانجي، الى ان دعم بالدها للقضية 
الصحراوية "ليس بحاجة الى عذر او ذريعة".وتابعت قولها ان "االمر يتعلق 

بدعم عادل لقضية عادلة من اجل نيل الحرية و االستقالل و ان يضمن 
للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير"، مستغلة هذه المناسبة للتنويه 

بجهود الجزائر سيما فيما يتعلق بالتضامن مع الشعب الصحراوي.وخلصت 
شيجانجي، التي هي ايضا سفيرة ناميبيا بالجزائر، الى القول "باننا جد 

فخورين بما تقوم به الجزائر من اجل القضية الصحراوية، سيما فيما يخص 
حماية الصحراويين عبر السماح لهم بالحصول على حياة كريمة في مخيمات 

الالجئين و حمايتهم من قمع النظام المغربي".
واج

الوزير الأول ال�ضحراوي، ب�ضرايا حمودي بيون يف ت�ضريح لـ "الرائد"

 الهدف من املوؤمتر الـ 16 هو تكييف العمل
 ال�شيا�شي واأدوات الكفاح مع التطورات امليدانية

قال الوزير الأول ال�ضحراوي، ب�ضرايا حمودي بيون يف ت�ضريح لـ "الرائد" اإن املوؤمتر الـ 16 للجبهة ال�ضعبية 

لتحرير ال�ضاقية احلمراء ووادي الذهب متيز بكونه ينعقد يف ظروف متميزة وهذا يف ظل ا�ضتئناف ال�ضعب 

 ال�ضحراوي الكفاح امل�ضلح وبالتايل الهدف من هذا املوؤمتر تكييف العمل ال�ضيا�ضي واأدوات الكفاح 

مع التطورات امليدانية، كما اأن املوؤمتر �ضتتمخ�ش عنه اإجراءات وقوانني تتما�ضى مع مرحلة احلرب.

مبعوثنا اإىل خميمات الالجئني بتيندوف: لعجاج حمود عزيز

نظمها نخبة من الدبلوما�ضيني والأكادمييني واملحامني ال�ضحراويني

حما�شرة حول ف�شيحة الر�شاوى املغربية االأوروبية ونهب الرثوات الطبيعية ال�شحراوية

توا�ضل فعاليات املوؤمتر ال�ضاد�ش ع�ضر جلبهة البولي�ضاريو

�شيا�شيون اأفارقة يعربون عن ت�شامنهم مع كفاح ال�شعب ال�شحراوي من اأجل اال�شتقالل 
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دويل

ألربعة عقود مضت، خاض أهالي مسافر يطا معركة 
قانونية مع سلطات االحتالل التي دأبت على طردهم 

من أرضهم وتهجيرهم قسريا خارجها.
اليوم، يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر 
ما  تحت  القسري،  التهجير  الخليل خطر  جنوب  يطا 
وانتهت  االحتالل"  لقوات  نار  إطالق  "منطقة  يسمى 
محكمة  برفض  الماضي  ماي  في  القانونية  المعركة 
سكنيا  تجمعا   12 أهالي  من  مقدما  التماسا  االحتالل 
مناطق  إعالنها  االحتالل  قرار  ضد  يطا  مسافر  في 

"إطالق نار.« 
إن  الشاللدة:  محمد  العدل  وزير  قال  القرار،  وحول 
قرار سلطات االحتالل ترحيل وطرد السكان المدنيين 
مخالف لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة .» 
ولفت الشاللدة إلى أن القانون الدولي يعرف التهجير 
القسري بأنه إخالء غير قانوني لمجموعة من األفراد 
ويندرج  عليها،  يقيمون  التي  األرض  من  والسكان 
ضمن جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد 

اإلنسانية.
وأوضح أن اتفاقيتي الهاي وجنيف الرابعة، والقانون 
الدولي والقانون الدولي االنساني ينظر لالحتالل بأنه 
ذو طبيعة مؤقتة وليست قانونية، حيث ال يغير وجوده 

الفعلي من الوضع القانوني لألراضي المحتلة، ويمنع 
االحتالل من اصدار أي تغيير اال بهدف أمني بما ال 

يضر المصلحة العامة للسكان المدنيين.
في  المدنيين  المواطنين  تهجير  عملية  أن  وأضاف، 
تغيير  بغرض  للسكان  قسري  نقل  هي  يطا  مسافر 
الصهيونية على  الهيمنة  لتحقيق  الديمغرافية  التركيبة 
استيطانية  ألغراض  واستخدامها  الفلسطينية  األرض 
والترحيل  الطرد  سياسة  أن  إلى  مشيرا  استعمارية، 
الفلسطينيين وضد أهالي  التي يمارسها الحتالل ضد 
مسافر يطا متواصلة منذ احتالله لألرض الفلسطينية، 
والطنطورة  قاسم  كفر  في  مذابح  من  ارتكبه  وما 
هدفه تفريغ االرض من مواطنيها االصليين واحالل 

المستوطنين مكانهم.
ملكية  سندات  يملكون  االهالي  أن  الشاللدة  وأكد 
مهددون  أنهم  اال  االحتالل،  قبل  ما  منذ  ألراضيهم 
من االحتالل الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم، فيمنع 
ويهدم  ومياه،  كهرباء  من  بالخدمات  األهالي  تزويد 
انتهاك  في  المياه  خطوط  ويدمر  والمدارس  المنازل 

صارخ لحقوق المدنيين.
وعن اآلليات القانونية لمواجهة هذا القرار، قال: ال بد 
من العمل على اصدار قرارات من المنظمات الدولية 

ومجلس حقوق االنسان لوصم االحتالل بـ "ابرتهايد" 
التي  األجنبية  الشركات  ومالحقة  عنصري،  وفصل 
تساهم في جريمة الفصل العنصري، ومطالبة الدول 
األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بـتحمل مسؤولياتها 
جنيف  اتفاقية  إلنفاذ  جادة  إجراءات  التخاذ  والسعي 
بشأن  الكلية  للمساءلة  االحتالل  يخضع  وأن  الرابعة، 
ذلك  في  بما  الفلسطيني،  الشعب  بحق  تجاوزاته  كافة 
اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  عن  مساءلته 
فلسطين  دولة  أن  إلى  الشاللدة  ارتكبتها.ولفت  التي 
محكمة  من  العامة  الجمعية  طلب  على  الرد  تنتظر 
العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس لألمم المتحدة، 
المترتبة  القانونية  اآلثار  بشأن  قانونية  فتوى  حول 
الشعب  المستمّر بحق  الصهيوني  الكيان  انتهاك  على 
طويل  احتالله  وعن  المصير،  تقرير  في  الفلسطيني 
 1967 عام  منذ  المحتلة  الفلسطينية  لألرض  األمد 
سياسات  آثار  وتحديد  لها،  وضمها  واستيطانها 
القانوني لالحتالل  االحتالل وممارساته على الوضع 
بالنسبة  الوضع  هذا  على  المترتبة  القانونية  واآلثار 

لجميع الدول األعضاء واألمم المتحدة ذاتها.
وعن دور الحكومة، قال: إن الحكومة كانت قد عقدت 
األهالي  دعم  بهدف  المسافر  في  لها  أسبوعية  جلسة 

المساعدات  كافة  وتقديم  ارضهم،  على  الصامدين 
المادية والمعنوية التي يحتاجها األهالي، إضافة الى أن 
محامي هيئة مقاومة الجدار واالستيطان يقومون برفع 
قضايا أمام المحاكم الصهيونية اال أنه ال عدالة منتظرة 
من محاكمهم التي تخدم السلطة القائمة باالحتالل فقط. 
الحقوقية  المنظمات  دور  تفعيل  إلى  الشاللدة  ودعا 
اهالي  تهجير  من  ومنعها  قانونيا  االحتالل  لمالحقة 

مسافر يطا.
جنوبي  القسري  بالتهجير  المهددة  التجمعات  وتقع 
مدينة الخليل الى الجنوب الشرقي من يطا في  منطقة 
بتاريخ   918 رقم  نار  اطالق  منطقة  اعالنها  تم 
1972/12/25 على مساحة 32 الف دونم من مسافر 
يطا وأجرى عليها تعديالت في عامي 1980 و1982 
 %3 العسكري سوى  التدريب  يستخدم ألغراض  وال 

من مجمل المساحة المعلنة.
وتضم 17 تجمعا فلسطينيا معظمها موجود قبل احتالل 
والمركز،  )جنبا،  وهي   1967 عام  الغربية  الضفة 
وخربة  التبانة،  وخربة  الفخيت،  وخربة  وحالوة، 
المجاز، وصفي الفوقا، وصفي التحتا، ومغاير العبيد، 
المفقرة،  وخربة  والخروبة،  الضبع،  وخلة  وطوبة، 

وخربة صرورة، والركيز، وبير العد.)

فيما ت�صاعدت عمليات املقاومة 

12 �سهيدا بال�سفة منذ بداية 2023
ارتقى 12 شهيدا في الضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري، والذين 
الذين استشهدوا أول أمس، وهم  الثالثة  كان آخرهم شهداء جنين 

يزن الجعبري وعز الدين حمامرة وأمجد خليلية.
الـ12 الذين ارتقوا منذ بداية العام برصاص قوات  وبين الشهداء 
7 من محافظة  الشهداء  بين  أطفال.  ومن  ثالثة شهداء  االحتالل، 
إلى  عابد،  محمد  فؤاد  والطفل  حوشيه  سامر  محمد  وهم،  جنين 
وحبيب  نزال  الهادي  وعبد  وخليلية،  وحمامرة  الجعبري،  جانب 

كميل.  
يُضاف إليهم اثنان من مدينة نابلس، وهما أحمد عامر أبو جنيد، 
والطفل عامر أبو زيتون، والطفل آدم عصام عياد من محافظة بيت 
لحم، والشاب سمير أصالن من مخيم قلنديا شمالي القدس، وسند 

محمد عثمان سمامرة من الخليل.  
العام،  بداية  منذ  المحتلة  الضفة  في  المقاومة  وتصاعدت عمليات 
وتنوعت ما بين؛ عمليات إطالق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء 

زجاجات حارقة، ومواجهات عنيفة مع جنود االحتالل  
وقد نفذ مقاومون فلسطينيون 11 عمال مقاوما، خالل الـ24 ساعة 
الماضية، منها عملية إطالق نار وتفجير عبوة ناسفة وعمليتا تصدٍّ 
واندلعت  نقاط.   7 في  مواجهات  اندلعت  حين  في  للمستوطنين، 
مواجهات في الطور بمدينة القدس المحتلة، وحاجز بيت إيل في 
رام هللا وعزون بقلقيلية. وأطلق مقاومون النار تجاه جنود االحتالل 
عبوة  مقاومون  وفجر  فيها،  مواجهات  واندلعت  بجنين،  جبع  في 

ناسفة على حاجز الجلمة.
وشهدت يطا بالخليل، علميات إلقاء حجارة، وتصدٍّ للمستوطنين، 
حيث  أمر؛  وبيت  الزاوية  باب  في  مواجهات  اندلعت  حين  في 

تصدى الشبان للمستوطنين، وألقوا الحجارة.
وشهد العام الماضي 2022، مقتل 31 صهيونياً أغلبهم من الجنود، 
وأصيب أكثر من 525 آخرين؛ جراء تنفيذ أكثر من 12188 عماًل 
مقاوماً، منها 848 عملية إطالق نار، و37 عملية طعن أو محاولة 
تفجير  لعملية  أو محاولة دهس، إضافة  طعن، و18 عملية دهس 
مزدوجة واحدة، وفق إحصائية أصدرها مركز معلومات فلسطين 

"معطى.«

"فتح" تنعى �صهيدها اأحمد كحلة وت�صدد: 

جرمية تعّب عن نهج االحتالل الدموي
نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، شهيدها أحمد حسن 
جيش  برصاص  إعدامه  بعد  أمس،  ظهر  استُشهد،  الذي  كحلة، 

االحتالل عند مدخل بلدة سلواد شرق رام هللا.
والثقافة  اإلعالم  مفوضيّة  عن  صادر  بيان  في  "فتح"،  وأّكدت 
تعبّر عن  الشهيد كحلة  إعدام  أّن جريمة  أمس،  الفكريّة،  والتعبئة 
حكومة  وآخرها؛  المتعاقبة،  االحتالل  لحكومات  الدموي  النهج 
الفاشيين الجدد، مضيفة أّن منظومة االحتالل بجرائمها المتواصلة، 
وسياسات اإلعدام، والقتل، واإلرهاب، واالعتقاالت، واالقتحامات 
اليوميّة لألراضي الفلسطينيّة؛ تُراكم سجلها اإلجرامّي الذي ستتم 

محاسبتها عليه.
فلسطينيا   )13( استشهد  الجاري؛  العام  بداية  منذ  أنّه  وبيّنت 
التدخل  إلى  الدولي  المجتمع  داعية  االحتالل،  جيش  برصاص 
واالتفاقات  الدولي،  للقانون  باالنصياع  االحتالل  وإلزام  الفوري، 
الشعب  سيجابهه  الصهيوني؛  اإلرهاب  أن  مردفة  الصلة،  ذات 
الفلسطيني بإرادته الوطنيّة، وممارسه حّقه بالمقاومة، وصوال إلى 
انتزاع حقوقه التاريخية، وفي مقدمتها؛ حقُّ إقامة دولته المستقلة 

ذات الّسيادة وعاصمتها القدس.

اأدانت انتهاكات وجرائم االحتالل ال�صهيوين

اخلارجية الفل�سطينية تطالب جمل�س االأمن بتطبيق 
القانون الدويل بعيدا عن االزدواجية واالنتقائية

طالبت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�صطينية، جمل�س االأمن الدويل، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبداأ �صيادة القانون الدويل على 

احلالة يف فل�صطني املحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية اإزاء انتهاكات وجرائم االحتالل، ومن يقف خلفها، وممار�صة �صغط 

حقيقي على احلكومة ال�صهيونية، لوقف تنفيذ �صيا�صتها اال�صتعمارية العن�صرية.

في  الفلسطينية،  الخارجية  وأكدت 
تطبيق  أن  أمس،  صحفي،  بيان 
عملية  الدولي  القانون  سيادة 
يجوز  وال  تتجزأ،  وال  متكاملة، 
لتطبيقها  المناداة  أو  تطبيقها، 
بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجالد، 

أو هوية الضحية.
في  الحاصل  التصعيد  وأدانت 
الشعب  ضد  االحتالل  عدوان 
وممتلكاته،  وأرضه،  الفلسطيني، 
ذلك  في  بما  ومقدساته،  ومنازله، 

المستوطنين  عصابات  تصعيد 
المواطنين  على  اعتداءاتهم 
الفلسطينيين، في حرب مفتوحة ضد 
الشعب الفلسطيني، وحقوقه، بهدف 
اغالق الباب نهائيا أمام أي فرصة 
على  الفلسطينية  الدولة  لتجسيد 
األرض بعاصمتها القدس الشرقية.

التي  الحرب  تلك  أن  إلى  وأشارت 
المنازل،  هدم  ملحوظ  بشكل  تطال 
وتوزيع  الفلسطينية،  والمنشآت 
كما  الهدم،  اخطارات  من  المزيد 

ويحصل  يطا،  مسافر  في  حصل 
عموم  وفي  األغوار،  في  يوميا 
تهدف  "ج"،  المصنفة  المناطق 
الوجود  أشكال  جميع  ضرب  إلى 
الفلسطيني في تلك المناطق، إضافة 
المتواصل  اليومي  لالستهداف 
المسيحية  ومقدساتها  للقدس 
المسجد  مقدمتها  وفي  واإلسالمية 
األقصى المبارك، وهو ما يعني أن 
بنيامين  برئاسة  اإلحتالل  حكومة 
برامجها  تنفيذ  في  ماضية  نتنياهو 

المعادية للشعب الفلسطيني وللسالم، 
والتي هي عبارة عن جملة واسعة 
للقانون  الصارخة  االنتهاكات  من 
الدولي واالتفاقيات الموقعة في كل 

ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
جريمة  الخارجية،  أدانت  كما 
االعدام البشعة التي ارتكبتها قوات 
االحتالل بحق المواطن أحمد حسن 
عبد الجليل كحلة )45 عاما( قرب 

بلدة سلواد شرق رام هللا.
واعتبرت الجريمة جزءا من مسلسل 
الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات 
االحتالل بحق المواطنين، بتعليمات 
دولة  في  السياسي  المستوى  من 
الجنود  على  سهلت  التي  االحتالل 
يشكلوا  أن  دون  فلسطيني  أي  قتل 

أي خطر على جنود االحتالل.
وحملت وزارة الخارجية، الحكومة 
الكاملة  المسؤولية  الصهيونية 
والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها 

وتداعياتها على ساحة الصراع.
الدولية  الجنائية  المحكمة  وطالبت 
بالخروج عن صمتها والتسريع في 
تحقيقاتها، خاصة في ظل التصعيد 
االحتالل  جرائم  في  الحاصل 
وأمام  الفلسطيني،  الشعب  بحق 
باإلدانات  الصهيوني  االستخفاف 
بوقف  األممية  والمطالبات  الدولية 
ووقف  التهدئة،  وتحقيق  التصعيد 
غير  الجانب  أحادية  اإلجراءات 

القانون.
الوكاالت

حّمل نادي األسير، األحد، إدارة سجون االحتالل، المسؤولية الكاملة عن 
مصير األسير علي الحروب )48 عاًما( من مدينة دورا / الخليل، والذي 
اإلبط،  تحت  ظهوره  بدأ  بورم  إصابته  جّراء  مستمر  تدهور  من  يعاني 
والصدر قبل عام.وأشار النادي في بيان له، إلى أن األسير الحروب، خضع 

في حينه لعملية جراحية خاللها تم استئصال الورم، إال أّن وضعه الصحّي 
استمر بالتدهور، وقبل عدة أيام نقل األسير الحروب من سجن "النقب" إلى 
لم  الظهر  أسفل  أكدوا ظهور ورم جديد في  أن األطباء  المستشفى. وبين 

يحدد طبيعته، وهو بحاجة إلى مرحلة عالج جديدة.

يف ظل تدهور و�صعه ال�صحي

نادي االأ�سري ُيحّمل االحتالل امل�سوؤولية 
عن م�سري االأ�سري علي احلروب
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

ق�س�ص باطلــة يف تف�سري قولــه تعـاىل 
ِه َج�َسًد�..{  يِّ ا �ُسَلْيَماَن َو�أَْلَقْيَنا َعَلىٰ ُكْر�سِ }َوَلَقْد َفَتنَّ

يعتبر الخليفة األموي عبد الملك بن مروان من أعظم خلفاء اإلسالم والعرب 
اإلداري  للنظام  الحقيقي  والمؤسس  األموية،  للدولة  الثاني  المؤسس  فهو 
بن  عمر  المؤمنين  بأمير  الدولة  تنظيم  في  اقتدى  اإلسالمي،  والسياسي 
بالحكم والقضاء  المتعلقة  االنجازات  بالكثير من  ، وتميز  عهده  الخطاب 
على الفتن وبناء االقتصاد والتعريب وتوسيع العالم اإلسالمي. عبد الملك بن 
مروان )26 هـ – 86 هـ / 646 – 705م( هو أحد أهم خلفاء األمويين تولى 
الخالفة بعد أبيه مروان بن الحكم” في السادس والعشرين من رمضان سنة 
بالمدينة قبل الخالفة. ويعتبر هذا الخليفة  ناسكاً  زاهداً  65هـ. وكان عابداً 
ذلك  فكان  العربية  إلى  الفارسية  من  الديوان  نقل  من  أول  األموي  الفقيه 
سببا في اتساع نطاق العالم العربي إلى ما هو عليه اآلن. ولد عبد الملك 
بن مروان في أول عام من خالفة عثمان بن عفان ، حفظ القرآن الكريم، 
وسمع األحاديث النبوية، لكن تشاء الصدف، وهو في العاشرة من عمره، 
في  حزينا  أثرا  ذلك  فترك  عفان،  بن  عثمان  المسلمين  خليفة  مقتل  يشهد 
والمشاغبين  المعتدين  مع  يتعامل  أن  وهو  الدرس،  منه  تعلم  لكنه  نفسه، 
بالقوة والحزم. من هو عبد الملك بن مروان؟ جاء في كتاب “تاريخ الخلفاء” 
للسيوطي أن عبد الملك بن مروان هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب أبو 
الوليد، ولد سنة ست وعشرين. قال الثعالبي: كان عبد الملك يقول: ولدت في 
رمضان، وفطمت في رمضان، وختمت القرآن في رمضان وبلغت الحلم 
الخالفة في رمضان، وأخشى  وأتتني  في رمضان، ووليت في رمضان، 
أن أموت في رمضان، فلما دخل شوال وأمن مات. وحسب “العقد الفريد” 
سنة ست  ويقال  وعشرين،  ثالث  سنة  بالمدينة  الملك  عبد  ولد  لألندلسي، 
وعشرين، ويقال ولد لسبعة أشهر. وبويع عبد الملك بن مروان بعهد من 
أبيه في خالفة ابن الزبير فلم تصح خالفته، وبقي متغلًبا على مصر والشام 
ثم غلب على العراق وما واالها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثالث وسبعين، 
فصحت خالفته من يومئذ، واستوثق له األمر. وحسب “الموسوعة العربية” 
فإن عبد الملك بن مروان ولد في المدينة وتفقه في الدين واستلم الحكم بعد 
عاما،   21 الملك  على  واستقام  65هـ/684م،  سنة  الحكم  بن  مروان  أبيه 
كتب  ما  اإلسالمي،  العربي  التاريخ  كتب  وأعماله  بأخبار خالفته  وعجت 

منها في العصور السالفة وما دّون حديثاً. 
وعلى الرغم من اختالف بعضها في تقويم تصرفاته فإنها كلها أفاضت بعلم 
عبد الملك وثقافته وفقهه وأدبه وشعره، حتى إنه كان يعد رابع ثالثة فقهاء 
مشهورين في المدينة هم: سعيد ين المسيب وعروة بن الزبير، وقبيصة بن 
ذؤيب. وجاء في كتاب “العقد الفريد” البن عبد ربه األندلسي، في مسألة 
والية عبد الملك بن مروان، أنه كان يُكنى أبا الوليد ويقال له أبو األمالك، 
وهشام.  ويزيد،  وسليمان،  الوليد،  ولده:  من  أربع  الخالفة  ولي  أنه  وذلك 
وكان تدمى لثته فيقع عليها الذباب، فكان يلقب: أبا الذباب. قالوا في عبد 
الملك بن مروان قال أحمد بن عبد هللا العجلي: كان عبد الملك أبخر الفم، 
وإنه ولد لستة أشهر، وقال ابن سعد: كان عبد الملك بن مروان عابًدا زاهًدا 
ناسًكا بالمدينة قبل الخالفة، وقال يحيى الغساني: كان عبد الملك بن مروان 
كثيًرا ما يجلس إلى أم الدرداء فقالت له مرة: بلغني يا أمير المؤمنين أنك 
شربت الطالء بعد النسك والعبادة، قال: إي وهللا، والدماء قد شربتها، وقال 
نافع: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميًرا وال أفقه وال أنسك وال أقرأ 
لكتاب هللا من عبد الملك بن مروان، وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة: سعيد 
بن المسيب، وعبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب. 

وقال ابن عمر: ولد الناس أبناء وولد مروان أًبا، وقال عبادة بن نسي: قيل 
البن عمر: إنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن تنقرضوا، فمن نسأل بعدكم؟ 
فقال: إن لمروان ابًنا فيها فاسألوه، وقال سحيم مولى أبي هريرة رضي هللا 
عنه: دخل عبد الملك -وهو شاب- على أبي هريرة -رضي هللا عنه، فقال 
أبو هريرة: هذا يملك العرب، وقال عبيدة بن رياح الغساني: قالت أم الدرداء 
ذاك؟  قال: وكيف  منذ رأيتك،  فيك  األمر  أتخيل هذا  ما زلت  الملك:  لعبد 
قالت: ما رأيت أحسن منك محدًثا وال أعلم منك مستمًعا، وقال الشعبي: ما 
جالست أحًدا إال وجدت لي عليه الفضل، إال عبد الملك بن مروان، فإنني 
ما ذكرته حديًثا إال وزادني فيه، وال شعًرا إال وزادني فيه. وقال أبو بكر 
بن عبد هللا المزني: أسلم يهودي اسمه يوسف، وكان قرأ الكتب، فمر بدار 
مروان، فقال: ويل ألمة محمد من أهل هذه الدار، فقلت له: إلى متى؟ قال: 
بن  الملك  لعبد  صديًقا  وكان  خراسان.  قبل  من  سود  رايات  تجيء  حتى 
مروان، فضرب يوًما على منكبيه، وقال: اتق هللا في أمة محمد إذا ملكتهم، 
قال:  أمرهم،  في  اتق هللا  فقال:  ذلك؟  شأني وشأن  ما  ويحك  دعني  فقال: 
وجهز يزيد جيًشا إلى أهل مكة، فقال عبد الملك: أعوذ باهلل أيبعث إلى حرم 
هللا؟ فضرب يوسف منكبه وقال: جيشك إليهم أعظم. وقال ابن أبي عائشة: 
أفضى األمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره، فأطبقه وقال: هذا آخر 
العهد بك. ونقلت “الموسوعة العربية” ماجاء على لسان الشعبي أثناء حديثه 
عن عبد الملك بن مروان حيث قال: “ماجالست أحداً إاّل وجدت لي الفضل 
عليه إال عبد الملك فإني ما ذاكرته حديثاً وال شعراً إاّل زادني فيه”. كما أن 
كتب التاريخ أجمعت على حزمه وصرامته في تطبيق ما يؤمن به ومعرفته 
الخلوة  جلسائه طلب  بعض  أن  المسعودي،  عنه  فقد روى  البشر،  لطبائع 
إليه يوماً، فأجابه إلى طلبه بشرط ثالث خصال: التُطر نفسي عندك، أي 
ال تمدحها، فأنا أعلم بها منك، وال تغتب عندي أحداً فلست أسمع منك، وال 

تكذبني فال رأي لمكذب، فاستأذن الجليس منه وانصرف.
الواسعة  مروان  بن  الملك  عبد  ثقافة  أن  فيه  الشك  مما  وإدارته  فكره   
توسيع ساحة رؤياه،  قد ساعدته على  قيمه  الدين وأعماق  وتفهمه ألحكام 
وإيضاح معالم الطريق الذي عليه أن يسلكه في استكمال بناء الدولة العربية 
اإلسالمية، كما أنه استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يرسم لنفسه أبعاداً 
بها،  إال  متماسكة  والتكون  اإلسالمية  العربية  الدولة  عليها  ترتكز  رئيسة 
أولها: بُعد سياسي حربي دعامته الجيش الذي كان عليه أن يتحرك بالكم 
العددي واالستعدادات المالئمة بحسب ما تمليه سياسة الدولة للحفاظ على 
وقد  الخالفة،  إلى  مروان  بن  الملك  عبد  فقد وصل  األمة ووحدتها،  كيان 
الشخصية  والمطامع  العربية،  األمة  وحدة  تمزق  القبلية  العصبية  عادت 
التي استغلت الخالفات المذهبية والعواطف الشعبية، تُكتل المسلمين فئات 
من  أحق  أنها  ترى  ألنها  والخالفة  بالحكم  كلها  تطالب  متنافرة،  وأحزاباً 
)التوابون،  العراق  في  طالب  أبي  بن  علي  شيعة  فهناك  بها،  األمويين 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وما نجم عنها من الكيسانية( وهناك الموالون 
لعبد هللا الزبير الذي ثار بالحجاز وبويع بالخالفة ومدَّ سلطانه إلى العراق 
والمشرق، وهناك الخوارج إضافة إلى تمردات فردية ومحلية. إلى جانب 
هذا االنقسام الداخلي الخطير، كان الروم البيزنطيون في شمالي بالد الشام 
وفي شمالي إفريقيا يتسللون بدسائسهم إلى صفوف سكان البالد ويثيرون 
بعد  لهم  السيطرة  لتعود  الثورة  على  ويحرضونها  منهم  الطامحة  النفوس 
أن تحررت من عبوديتهم وسلطانهم مستغلين األوضاع الداخلية. لم تربك 
هذه األحداث الجسام عبد الملك، فأبعاد الحكم والسيطرة على الدولة كانت 

واضحة في ذهنه، حيث تمكن بمقدرته ومهارة قواده أن يقبض على زمام 
الموقف وأن يخمد تلك الحركات الداخلية الخطيرة ال على ملكه، وملك بني 
أمية كما يقول كثير من المؤرخين، وإنما على وحدة األمة العربية وكيان 
الدولة الواحدة، فإنه استطاع كذلك أن يجعل الدولة تقف وحدة متراصة في 
وجه الحركات الخارجية التي استغلت انشغاالته العديدة لتمارس ضغوطها 
الحربية، على غرار الجراجمة أو المردة الذين قاموا بتحرك مسلح مؤيد 
من امبراطور بيزنطة، فهادنهم عبد الملك بن مروان بعض الوقت، وعندما 
عبد  كان  “التعريب”  في  رائد  بهم.  ففتك  بجيشه  إليهم  بعث  الجو  له  صفا 
الملك بن مروان يدرك إدراكا ثابتا أن البعد الحربي بكل أهدافه، وأن الجيش 
مهما بلغ من قوته وإيمانه وتجاوبه مع أهداف األمة، اليكفيان لترسيخ قدم 
في  أزره  ويشد  يقويه  ثقافي  ببعد  ذلك  يدعم  أن  يجب  بل  الواحدة،  الدولة 
اإلشعاع  وهذا  اإلنسانية،  اإلسالم  رسالة  إشعاع  وهو  العريضة،  خطوطه 
شاملة  تعريب  ترافقها حركة  أن  يجب  وإنما  فقط،  الفتوحات  عبر  يتم  لن 
تسود فيها اللغة العربية الدواوين واإلدارة والحياة كلها، حتى تدرك الرسالة 
اإلسالمية بأعماقها ومفهوماتها، وهكذا ابتدأ عبد الملك بعد أن توطدت له 
األمور بحركته الشهيرة في التاريخ باسم التعريب، تعريب القراطيس والنقد 
الرسائل  عليها  تكتب  التي  الرسمية  األوراق  هي  والقراطيس  والدواوين. 
القراطيس تصنع في مصر، ويقوم على  الدولة، وكانت  الرسمية ووثائق 
صناعتها األقباط وهم نصارى، ولقد رأى عبد الملك أن ما كان يكتب في 
اليتفق  العربية  إلى  ترجمتها  بعد  مسيحية  مأثورات  من  القراطيس  أعلى 

ومفاهيم الدين اإلسالمي.
إلى  بن مروان  الملك  عبد  التعريب  مسألة  قادت  الُعملة  أول من ضرب   
مسألة ال تقل أهمية وهي اقتصاد الدولة. فعندما كتب عبد الملك إلى أخيه 
يكتب  كان  بما  أحد”  هو هللا  “قل  عبارة  استبدال  والي مصر  العزيز  عبد 
ويأتي  مصر،  أرض  من  الروم  بالد  تدخل  القراطيس  كانت  ولما  عليها، 
العرب من قبل الروم الدنانير، فقد كتب ملك الروم إلى عبد الملك مهدداً، 
بأنهم إذا لم يتركوا ما على القراطيس من كتابة كرهها الروم البيزنطيون 
فإنهم سوف يذكرون النبي على الدنانير بما يكرهه المسلمون، والشك أن 
عبد الملك شعر بالحرج أمام ذلك التهديد، فاقتصاد الدولة في حاجة ماسة 
إلى النقد الذهبي البيزنطي الذي كان وحدة التعامل الرئيسة في أنحاء الدولة 
العربية اإلسالمية، بل وفي معظم العالم المعروف آنذاك،والتهديد إذا نُّفذ فإن 
اقتصاد البالد يهدد بأزمة عنيفة، ألن الدولة ال تملك بديال، فأشار عليه خالد 
بن يزيد بن معاوية أن يُحرم دخول الدنانير الرومية إلى البالد اإلسالمية، 
ويسك عملة عربية ذهبية تحل محل الدينار البيزنطي، ولم يتردد عبد الملك 
فأقدم على خطوته الجريئة، وأوجد النقد العربي الفضي )الدرهم( والذهبي 
)الدينار( للدولة العربية اإلسالمية، وهكذا كان عبد الملك أول من أوجد النقد 
القومي العربي للدولة اإلسالمية، وقد جاء في “تاريخ الخلفاء” عن يحيى 
بن بكير الذي قال: سمعت مالًكا يقول: أول من ضرب الدنانير عبد الملك، 
وكتب عليها القرآن، وقال مصعب: كتب عبد الملك على الدنانير: }ُقْل ُهَو 
ُ أََحد{ ]اإلخالص: 1[ وفي الوجه اآلخر: ال إله إال هللا، وطوقه بطوق من  هللاَّ
فضة، وكتب فيه: ضرب بمدينة كذا، وكتب خارج الطوق: محمد رسول 

هللا، أرسله بالهدى ودين الحق.
مراجع: “تاريخ الخلفاء” للسيوطي “كتاب الوزراء والكتاب” للجهشياري. 
الرسل  “تاريخ  العربية  الموسوعة  األندلسي  ربه  عبد  البن  الفريد”  “العقد 

والملوك” للطبري.

استهل اإلمام ابن عاشور رحمه هللا تفسيره لهذه اآليات 
َعلَٰى  َوأَْلَقْيَنا  ُسلَْيَماَن  َفَتنَّا  }َولََقْد  تعالى  قوله  الكريمات 
ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أََناَب، َقاَل َربِّ اْغِفْر لِي َوَهْب لِي ُمْلًكا 
اُب، فسخرنا له  ن َبْعِديۖ  إِنََّك أَنَت اْلَوهَّ الَّ َينَبِغي أِلََحٍد مِّ
اآليات  هذه  “جاءت  بقوله:   ]37-34 ]ص:  الريح…{ 
ثم  إنابة  أعقبتها  لسليمان  عرضت  فتنة  إلى  مشيرة 
الفتنة  إفاضة نعم عظيمة…”. وبعد أن عّرف  أعقبتها 

بقوله: “والفتن والفتون والفتنة: اضطراب الحال الشديد 
الذي يظهر به مقدار صبر وثبات من يحل به…”، ذكر 
أن المفسرين اختلفوا في تعيين هذه الفتنة، وأنهم “ذكروا 
قصصاً هي بالخرافات أشبه، ومقام سليمان عن أمثالها 
أغرب  “من  اعتبره  لما  مثااًل  عرض  أن  وبعد  أنزه”. 
هذه القصص” – وهي قصة إيداعه لولد له في الريح، 
تبعاً ألوهام الناس -،  وهي التي نسجها المعري شعراً 

المفسرين “أن تكون اآلية إشارة  أقوال  ذكر أن أظهر 
إلى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
هللا – صلى هللا عليه وسلم – قال: قال سليمان: ألطوفن 
الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل هللا. فقال له صاحبه: قل إن شاء هللا. فلم يقل: إن 
شاء هللا. فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إال امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو 

قال: إن شاء هللا لجاهدوا في سبيل هللا فرساناً أجمعون”. 
به  القائلين  عند  الحديث  بهذا  اآلية  تفسير  وجه  وبين 
فقال: “قال جماعة: فذلك النصف من اإلنسان هو الجسد 
الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته له وهو على 
أبلغه  أمله، ومخالفة ما  فالفتنة على هذا خيبة  كرسيه، 
صاحبه. وإطالق الجسد على ذلك المولود؛ إما ألنه ُولد 
كان  ألنه  وإما  رجل،  شق  قوله:  ظاهر  هو  كما  ميتاً، 
خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد”. وعّقب ابن عاشور 
على االستشهاد بالحديث في تفسير اآلية بقوله: “وليس 
في كالم النبي – صلى هللا عليه وسلم – أن ذلك تأويل 
هذه اآلية، وال وضع البخاري وال الترمذي الحديث في 
بعيد…  تفسير  “وهذا  قال:  ثم  كتابيهما”.  من  التفسير 
وتركيب هذه اآلية على ذلك الخبر تكلّف”. ورغم هذا 
الرد الجازم لهذه القصص ولتأويل اآليات بناء عليها؛ 
إال أن ابن عاشور نفسه نقل بعد ذلك قصة عن وهب بن 
منبه وَشْهر بن َحْوَشب – وهي القصة المزعومة لزواج 
سليمان من ابنة ملك صيدون … -، وقال إن “هذا القول 
كتب  من  األول  الملوك«  »سفر  في  وقع  مما  مختزل 
اليهود”، والغريب أن ابن عاشور – رحمه هللا – اكتفى 
ببيان وجه تأويل اآلية وفقاً لهذه القصة المزعومة، من 
تليق  ال  أباطيل  من  فيها  ما  مع  عليها،  يعقب  أن  غير 

بمقام نبي أواب منيب!!
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الوكالة  اوردته  بيان  في  وجاء 
االلكتروني،  موقعها  على  أمس 
لتحسين  الوطنية  الوكالة  تعلم   "
صيغة  مكتتبي  وتطويره  السكن 
الذين   ,2013 باإليجار  البيع 
تأخروا في اتمام اجراءات تسلم 
تمنحهم  أنها  سكناتهم  مفاتيح 

ابتداء  يوما   15 أقصاها  مدة 
البيان ألجل  هذ  نشر  تاريخ  من 
لتسلم  االجراءات  استكمال 

مفاتيح شققهم". 
وفي ذات االطار, اكدت الوكالة 
االلتزام  عدم  "حال  في  أنه 
االجراءات  الستكمال  والتقدم 

الوكالة  تحتفظ  المفاتيح,  تسلم  و 
مراجعة  و  الغاء  في  بالحق 
مكتتب  لكل  التخصيص  مقرر 
اعادة  مع  االجراء  لهذا  مخالف 
المواقع  أواخر  أحد  إلى  توجهيه 

المنجزة«.
�ش.زمو�ش

بأمن   9 الحضري  لألمن  الشرطة  مصالح  تمكنت 
تورط  أشرار   جمعية  تفكيك  من  وهران،  والية 
الشرعي  غير  اإلتجار  جناية   إرتكاب  في  أفرادها 
منظمة  إجرامية  جماعية  ضمن  العقلية  بالمؤثرات 
عابرة للحدود عن طريق النقل والتخزين باستعمال 
عن  العملية  أسفرت  محرك.وقد  ذات  مركبات 
المؤثرات  من  كمية  وحجز  أشخاص،   7 توقيف 
من  مهلوس  قرص   12780 بـ      قدرت  العقلية 
نوع بريغابلين 300ملغ، 11 قارورة مخدر من نوع 
تستخدم  كانت  مركبات   3 الى  باإلضافة  إيزوبتيل، 

في عملية نقل وتوزيع وترويج هذه السموم. 

وجاء في بيان مصالح األمن أنه "في إطار مكافحة 
الجريمة في الوسط الحضري السيما ما تعلق منها 
والمؤثرات  بالمخدرات  الشرعي  غير  باالتجار 
العقلية، تمكنت مصالح الشرطة لألمن الحضري 9 
بأمن والية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية تورط 
في  العقلية  المؤثرات  وترويج  الحيازة  في  أفرادها 
توقيف  العملية عن  أسفرت  أين  الحضري،  الوسط 
مابين29و47سنة،  أعمارهم  تتراوح  أشخاص،   7

مسبوقين قضائيا".
وأضاف البيان، أن هذه العملية جاءت بعد المعلومات 
المحصل عليها ميدانيا  من قبل عناصر المصلحة، 
هذه  بترويج  الشبكة  هذه  أفراد  قيام  مفادها  والتي 
متخذين  الحضرية  القطاعات  مستوى  على  السموم 
كافة  استيفاء  بعد  للتخزين،  مقرا  مساكنهم  من 
لدى  الجمهورية  وكيل  مع  القانونية  اإلجراءات 
محكمة فالوسن، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف  
المؤثرات  من  كمية  حجز  عن   العملية  أسفرت 
من  مهلوس    قرص     12780 بـ  قدرت  العقلية 
من  مخدر  قارورة   11  ، 300ملغ  بريغابلين  نوع 
نوع إيزوبتيل، 3 مركبات   كانت تستخدم في نقل 
وتوزيع هذه السموم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد 

أفراد الشبكة   سيحالون بموجبه أمام العدالة.
ق. و
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وهران 

كانت تعمل على زرع الرعب

 يف اأو�ساط ال�ساكنة

 �لإطاحة بع�صابة �أحياء
 ببئر توتة يف �لعا�صمة

تمكنت مصالح األمن ببئر توتة من اإلطاحة بعصابة 
أحياء تتاجر بالمخدرات، كانت تعمل على زرع الرعب 
في أوساط األحياء السكنية تحت طائلة التهديد بالكالب 
الشرسة، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح أمن 

والية الجزائر.
وأوضح ذات البيان، أن مصالح األمن، ممثلة في فرقة 
توتة،  بئر  اإلدارية  المقاطعة  القضائية ألمن  الشرطة 
تمكنت من “توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية 
إنشاء، االنخراط والمشاركة في عصابة أحياء لغرض 
إحداث جو من انعدام األمن في أوساط األحياء السكنية 
حياتهم  تعريض  مع  الغير  نفوس  في  الرعب  وزرع 
وكذا  الشرسة  بالكالب  التهديد  طائلة  تحت  للخطر 
حيازة المخدرات )القنب الهندي(، المخدرات الصلبة 
شرعية  غير  بطريقة  العقلية  والمؤثرات  )اكستازي( 

لغرض المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة”.
وعن حيثيات القضية، أشار المصدر ذاته إلى أن العملية 
جاءت “استغالال لمعلومة مفادها وجود مجموعة من 
األشخاص على مستوى أحياء مدينة بئر توتة يتاجرون 
في المخدرات”, ليتم بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم، 
توقيف المعنيين مع “ضبط وحجز مخدرات من نوع 
القنب الهندي مقدرة بـ )93.49( غرام، )193( قرصا 
مخدر،  محلول  قارورة   )14( العقلية،  المؤثرات  من 
)09( أسلحة بيضاء”.كما تضمنت قائمة المحجوزات 
أيضا -وفقا لذات البيان- “مقذوف منبه بحري “سينيال”, 
مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره )7900( دج عائدات 

الترويج، )12( هاتفا نقاال و)11( كلبا شرسا.
ع. ط

العا�شمة

�أمر �إيد�ع �صد �ل�صرطي 
�ملت�صبب يف حادثة �إطالق 

النار على قا�صر
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش أول أمس، أمر 
إطالق  حادثة  في  المتسبب  الشرطة  إيداع ضد عون 
النار على قاصر بناحية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، 
ذات  لدى  الجمهورية  لوكيل  بيان  به  أفاد  ما  حسب 
المحكمة.وجاء في البيان أنه "عمال بأحكام المادة 11 
من قانون اإلجراءات الجزائية وتبعا للبيان الصحفي 
يعلم  الجاري,  جانفي   10 بتاريخ  نيابتنا  الصادر عن 
العام  الرأي  الحراش  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل 
نيابة  أمام  تقديم  الجاري  بتاريخ 14 جانفي  تم  قد  أنه 
الشرطة  عون  الحراش,  محكمة  لدى  الجمهورية 
المتسبب في حادثة إطالق النار على القاصر بناحية 
إتباع  تم  "قد  أنه  المصدر  ذات  الكاليتوس«.وأضاف 
عن  الشرطة  عون  ضد  الجزائية  المتابعة  إجراءات 
طريق إجراءات التحقيق القضائي وأن قاضي التحقيق 

بعد سماعه، أصدر أمر إيداع ضده«.
ق. و

�سرطــة اأوالد هداج ببومردا�س 

تطلق حملة مداهمات

ا�صرتجاع �صيارة م�صروقة 
وحجز قطع من املخدرات

بوالية  هداج  اأوالد  �سرطة  م�سالح  متكنت 

بومردا�س من ا�سرتجاع مركبة م�سروقــة وحجزت 

مداهمات،  خالل  بي�ساء،  واأ�سلحــة  خمدرات 

للق�ساء على اجلرمية يف الو�سط احل�سري.

وقالت م�سالح اأمن والية بومردا�س يف بيان لها، باأن 

من  �سرقت  مركبة  ا�سرتجعت  هداج  اأوالد  �سرطة 

تكثيف  اأن  اإىل  م�سرية  جماورة،  والية  يف  �ساحبها 

وتفتي�س  االأ�سخا�س  تنقيط  خالل  مـن  االأبحاث 

فيه،  امل�ستبه  بتوقيف  �سمح  امل�سبوهـــة،  املركبات 

ال�ستكمال  املخت�سة  امل�سالح  اإىل  حتويله  ليتم 

اإجراءات التحقيق.

اأطلقتها  التي  املداهمة،  عمليات  باأن  واأ�سافت، 

الفرق  خمتلف  مع  بالتن�سيق  هداج  اأوالد  �سرطة 

املخدرات  من  قطع  حجز  من  مكنت  العملياتية، 

والتي  امل�سبوهة،  االأماكن  ببع�س  بي�ساء  واأ�سلحة 

ملمار�ساتهم  املنحرفني  بع�س  يتخذها  مناطق  تعد 

ممنوعـــة.

باأن  بومردا�س،  والية  اأمن  م�سالح  و�سددت 

اخت�سا�س  اإقليم  عرب  متوا�سلة  تبقى  مداهماتها 

والتي  امل�سوؤولة،  غري  املمار�سات  مــن  للحد  الوالية 

اأفرزت تف�سيا يف االآفات االجتماعية.

ف. م

جيجل

قتيل و3 جرحى 
يف حادث مرور

هلك �سخ�س واأ�سيب ثالثة اآخرون يف حادث مرور 

ببلدية  "تيمليكان"  مبنطقة  اأم�س،  �سباح  وقع 

�سيدي عبد العزيز )جيجل(، ح�سبما جاء يف بيان 

مل�سالح مديرية احلماية املدنية بالوالية.

الثانوية  الوحدة  اإ�سعافات  اأن  البيان  واأو�سح 

العن�سر  بدائرة  ببلغيموز  املدنية  للحماية 

يف  تدخلت  قد  ال�سقفة  بلدية  بوحدة  مدعومة 

حدود اخلام�سة من �سباح اليوم الأجل حادث مرور 

مبنطقة   43 رقم  الوطني  الطريق  على  مميت 

"متليكان" ببلدية �سيدي عبد العزيز.
�سيارة  وانقالب  انحراف  عن  احلادث  جنم  وقد 

بعني  �سنة(   17( �ساب  وفاة  يف  ت�سبب  ما  �سياحية 

من  يبلغون  بجروح  اآخرين  ثالثة  واإ�سابة  املكان 

حالة  يف  منهم  اثنني  �سنة،  و28  و23   20 العمر 

"خطرية"، وفقا للبيان.
وقد مت تقدمي االإ�سعافات االأولية للم�سابني بعني 

جمدوب  ال�سعيد  م�ست�سفى  اإىل  نقلهم  قبل  املكان 

جهتها،  من  اإليه.  االإ�سارة  متت  ح�سبما  بالطاهري، 

فتحت امل�سالح االأمنية املخت�سة اإقليميا حتقيقا يف 

احلادث.

 176 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   6 لقي  ذلك،  اإىل 

 24 الـ  خالل  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  اآخرون 

وقع  مرور  حادث   141 اإثر  على  االأخرية،  �ساعة 

مبناطق خمتلفة من الوطن.

املدنية،  للحماية  بيان  اأو�سح  ال�ساق  هذا  ويف 

البويرة  بوالية  �سجلت  ح�سيلة  "اأثقل  اأّن  اأم�س، 

بوفاة �سخ�سني واإ�سابة اأربعة اآخرين، اإثر حادثي 

مرور".

اإ. �ش

يف عملية م�سرتكة 

بني م�سالح اجلمارك

 واأفراد اجلي�س الوطني ال�سعبي

حجز 17685 قر�ص
 مهلو�س بوهران

مع  وبالتن�سيق  بوهران  اجلمارك  م�سالح  متكنت 

 17685 حجز  من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  افراد 

قر�س مهلو�س وتوقيف املتورطني.

تلقت  للجمارك،  العامة  للمديرية  بيان  يف  وجاء 

برامج  موا�سلة  �سياق  "يف  انه  منه  ن�سخة  "الرائد" 
اجلمركية  للفرق  امل�سرتكة  امليدانية  الرقابة 

متكن  االأمنية،  امل�سالح  مع  بالتن�سيق  العملياتية 

مل�سالح  التابعة  للجمارك  املتنقلة  الفرقة  اأعوان 

بوهران-خارجي،  للجمارك  االأق�سام  مفت�سية 

للجمارك  اجلهوية  املديرية  اخت�سا�س  باإقليم 

اجلي�س  اأفراد  مع  م�سرتكة  عملية  يف  بوهران، 

مهلو�سا  قر�سا   17.685 حجز  من  ال�سعبي،  الوطني 

من نوع بريغابالني 300 ملغ ومركبتني، مع توقيف 

الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهم  املخالفني 

املحققة  العملية  ان  امل�سدر  ذات  املخت�سة.ويكد 

مب�سالح  املنوطة  املهام  ممار�سة  اإطار  يف  تندرج 

تهريب  مكافحة  �سبيل  يف  اجلزائرية  اجلمارك 

�سحة  على  حفاظا  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 

النظام  اإقرار  يف  منها  وم�ساهمة  املواطن  و�سالمة 

واالأمن العامني.

ع. ط

" YOOZ اخرت رقمك عرب "تطبيق

" اأوريدو" تعلن عن ميزة جديدة وح�صرية

وكالة "عدل" تدعو املعنيني ال�ستكمال االإجراءات

15 يوما مهلة قبل اإلغاء 
"تخ�صي�س" املكتتبني املتاأخرين

 عن ا�صتالم مفاتيح �صققهم
منحت الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره )عدل( مهلة اأق�ساها 15 يوما ملكتتبي �سيغة 

البيع باالإيجار 2013 الذين تاأخروا يف امتام اجراءات ت�سلم مفاتيح �سكناتهم، ق�سد ا�ستكمال 

االجراءات املتعلقة بهذه العملية قبل اإلغاء مقرر التخ�سي�س.

توقيف �صبكة اإجرامية تتاجر باملهلو�صات

النيبال

 حتطم طائرة ركاب 
وعلى متنها 72 �صخ�صا

نيبال أمس، وعلى  تحطمت طائرة ركاب في 
متنها 72 شخصا، وفق ما أعلن عنه مسؤول 

بشركة "ييتي" المحلية للطيران.
سودارسهان  الشركة  باسم  المتحدث  وقال 
 68 "هناك  صحفي  تصريح  في  بارتوال، 
أن  إلى  مشيرا  الطاقم"،  أفراد  من  و4  راكبا 
النيران اندلعت في حطام الطائرة وأن الجهود 
تتركز أوال على إخمادها وإنقاذ الركاب الذين 
من  كان  إذا  ما  معرفة  االن  حتى  يتسنى  لم 
ذات  الطائرة  إن  المسؤول  ناجون.وقال  هناك 
المحركين ومن طراز )إيه.تي.آر72( وتشغلها 
متجهة  كانت  "ييتي"،  الجوية  الخطوط  شركة 
إلى مقاطعة بوخارا قادمة من كاتماندو عندما 

تحطمت بالقرب من منطقة وادي نهر سيتي.
كثيفا  دخانا  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 
يتصاعد من موقع الحادث، فيما احتشد عمال 
النيران  إخماد  يحاولون  محليين  وسكانا  إنقاذ 

وإسعاف المصابين.
الوكاالت

بخا�شية  يعود  اأوريدو"   " �سركة  عادت 

يف  مرة  والأول  وح�سرية،  جديدة 

 »YOOZ by Ooredoo«  اجلزائر، تغرّي

جديدة  ميزة  وتطلق  الرقمي  العامل 

النقالة  الهواتف  مل�ستخدمي  ت�سمح 

تطبيق  عرب  هاتفهم  رقم  باختيار 

.YOOZ
 ،YOOZ تطبيق  حتميل  خالل  من 

 YOOZ رقم  اختيار  للزبون  ميكن 

باإدخال  وذلك  يالئمه،  الذي  العر�س  وكذا  به،  اخلا�س 

�سريحة  ا�ستالم  ذلك،  بعد  ميكنه  ال�سخ�سية.  بياناته 

YOOZ يف غ�سون 48 �ساعة يف ف�ساءات Ooredoo اأو نقاط 
البيع املعتمدة التابعة لها.

 YOOZ« عر�س   يقرتح  للتذكري، 

من  متنوعة  جمموعة   »by Ooredoo
اخليارات واملزايا ال�سيما اإمكانية الزبون 

تطبيق  عرب  �سريحته  يف  التحكم  من 

اجلرايف،  ر�سيده  اختيار   YOOZ:

االإنرتنت  وحجم  ر�سيده  على  االطالع 

متعدد  حمتوى  اإىل  والولوج  املتبقي 

والبث  املو�سيقى  غرار  على  الو�سائط 

واالأفالم اجلزائرية.

توا�سل  اجلديدة،  احل�سرية  الوظيفة  هذه  خالل  ومن 

باأف�سل  الزبائن  جتربة  لرقمنه  ا�سرتاتيجيتها   Ooredoo
اخلدمات واملزايا يف ال�سوق.

اإميان. �س
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