
 التوقيع على اتفاقية 

لتطوير وت�سيير وحدات فندقية

الجزائــــــــر وقطـــــــر تعززان 
تعاونهمــــــا فــــي مجــــــــــــال
 اال�ستثمــــــــار الفندقـــــــــــي

 "موت الذات الثالثة"
 تفتك الجائزة الكبرى

هـــــذه قــــــــــائمة
 المتوجيـــــــــــــــن

 يف مهرجــان الم�سرح 
المحترف بالجزائـــر

القانون الأ�سا�سي، الزيادة يف 

الأجور وا�ستحداث رتب جديدة

تفا�سيل جديدة حول ف�سيحة الف�ساد التي 

تورط فيها المخزن داخل البرلمان الأوربي

الربــــــــــــاط ا�ستهدف 
عددا هامــــــــــــــــــــا 
من النواب االأوربييــــن
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قطاع التعليم العالي يتدعم بثالثة من�سات رقمية جديدة

بوغالي يتحادث مع الرئي�س البرازيلي 

عن عمق العالقات بين البلدين 

الرئيــــــ�س تبون يهنئ 
نظيره لوال دا �سيلفا اإثر 
تن�سيبه رئي�سا للبرازيل

الخبير القت�سادي حمزة بوغادي يوؤكد امتالكها لموؤهالت كبيرة

الجزائــــــر في اأف�ســــــل رواق للتموقـع االقت�ســــادي
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كشفت الحصيلة العملياتية للجيش الوطني 
الشعبي الخاصة بسنة 2022، عن إنجازات 

نوعية حققتها وحدات الجيش عبر كامل 
التراب الوطني في مجال مكافحة اإلرهاب، 
والتهريب والمتاجرة باألسلحة والمخدرات 
والجريمة المنظمة، وجاء في وثيقة الجيش 

التي تحصلت "الرائد" على نسخة منها، أنه  
"تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني 
الشعبي، الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة 

واالستعداد الدائم، بغرض التصدي لكل 
محاوالت المساس بأمن واستقرار البالد 
والذود عن سيادتها، تميزت سنة 2022 

بنتائج معتبرة في مجال مكافحة اإلرهاب 
والتهريب والمتاجرة باألسلحة والمخدرات 
والجريمة المنظمة، وذلك من خالل تحييد 
وتوقيف عدد كبير من اإلرهابيين وتفكيك 

عدة خاليا دعم وتدمير عدد معتبر من 
المخابئ التي كانت تستعمل من طرف 

الجماعات اإلرهابية".
وبلغة األرقام، كشف بيان وزارة الدفاع 

الوطني، عن تحييد 39 إرهابيا خالل 
2022، قالت إنه قد  تم القضاء على 20 

إرهابيا واستسالم 5 إرهابيين وتوقيف 14 
إرهابيا، فيما تم توقيف 371 عنصر دعم 
للجماعات اإلرهابية وكشف وتدمير 64 

مخبأ لإلرهابيين و97 قنبلة تقليدية الصنع، 
كما استرجعت قوات الجيش الوطني الشعبي 

"623 قطعة سالح، منها 16 رشاشا ثقيال 
من مختلف العيارات و4 قاذفات صاروخية  
 RPG- و2 قاذفات صاروخية ,RPG-7

2، و56 كالشنيكوف و499 بندقية من 
مختلف األصناف، باإلضافة إلى 39 مسدسا 

آليا و7 أنظمة تفجير عن بعد"، كما تم 
استرجاع كمية كبيرة من الذخيرة تتمثل 
في "605 قذائف من مختلف العيارات، 

161499 طلقات من مختلف العيارات، 35 
مخزنا وأشرطة ذخيرة و31 كغ من المواد 

المتفجرة".
وفيما يتعلق بعملياتها المحققة في مجال 

مكافحة االتجار بالمخدرات، كشفت أرقام 
الوزارة أنه تم خالل العام الماضي "توقيف 

2016 تاجر مخدرات وحجز 48.54 
طن من الكيف المعالج و35.87 كغ من 
الكوكايين و10910403 من األقراص 

المهلوسة"، فيما قامت في إطار حماية 
الحدود ومحاربة التهريب والجريمة 

المنظمة، بتوقيف 11050 شخص وحجز 
2543 طن من المواد الغذائية الموجهة 
للتهريب والمضاربة، إلى جانب حجز 

1961624 لتر من الوقود موجهة للتهريب 
و1165 عربة و5912 مطارق ضغط 

و9381 مولد كهربائي و273 جهاز كشف 
عن المعادن و973.4 طن من خليط 

خام الذهب والحجارة و104.8 طن من 
النحاس واأللمنيوم و1733 قنطار من 

التبغ، باإلضافة إلى 302064 وحدة من 
المشروبات و310452 وحدة من األلعاب 

النارية.
وتطرقت وثيقة وزارة الدفاع، على ما تم 

تحقيقه خالل السنة المنقضية في مجال 
محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث 

أوردت أنه قد تم "إحباط محاوالت هجرة 
غير شرعية وإنقاذ 5767 شخص في 

البحر, فيما تم توقيف 8750 مهاجر غير 
شرعي من جنسيات مختلفة عبر الحدود 

البرية".

تعزز التبادل التجاري والتعاون يف جمال 

اال�ستثمارات بني اجلزائر وقطر، بالتوقيع على 

اتفاقية اإطار يف جمال تطوير وت�سيري وحدات 

فندقية تابعة ملجمع "فندقة �سياحة وحمامات 

معدنية"، من قبل ال�سركة القطرية "رتاج" للفنادق 

وال�سيافة، ويتمكن هذه االتفاقية ال�سركة القطرية 

من دعم الفنادق التابعة للمجمع والبالغ عددها  

73 فندقا على امل�ستوى الوطني يف جمال الت�سيري 
والتاأهيل وحت�سني اخلدمات ال�ستقطاب ال�سياح.

اإميان. �س

تعتبر السوق الجزائرية أرضا خصبة لالستثمار بالنسبة 
لرجال األعمال القطريين الذي أبدوا في مختلف المناسبات 

اهتماما كبيرا باستكشاف فرص االستثمار المتاحة في 
الجزائر، والديل على ذلك العدد الهام من االستثمارات 

القطرية المتواجدة في الجزائر، والتي تشمل مختلف 
القطاعات على غرار الحديد والصلب واالتصاالت، فضال 

عن وجود استثمارات خاصة للعديد من رجال األعمال 
القطريين في قطاعات مختلفة، يقابلها وجود عشرات 
الشركات الجزائرية التي تستثمر في السوق القطري 

بالشراكة مع شركات قطرية، في قطاعات متنوعة مثل 

التجارة والمقاوالت والخدمات واألزياء والمفروشات 
والديكور والتعليم.

ولقد تعزز التعاون الثنائي بين اجلزائر وقطر، أمس، 
بالتوقيع على اتفاقية اطار بين الجزائر وقطر تقضي 

بتعزيز التعاون واالستثمار بين الجانبين في مجال تطوير 
وتسيير وحدات فندقية تابعة لمجمع "فندقة سياحة وحمامات 
معدنية" من قبل الشركة القطرية "رتاج" للفنادق والضيافة، 

حيث تنص هذه االتفاقية التي وقع عليها كل من الرئيس 
المدير العام لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية، محمد 

أنور بن عبد الواحد، ورئيس مجلس المديرين لشركة 
"رتاج" القطرية، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، تحت 

اشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، 
على "تعبئة االستثمارات الالزمة لالرتقاء بالوحدات 

الفندقية، تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا والرفع من 
جودة الخدمات في هذا المجال"، وستعمل شركة "رتاج" 

القطرية للفنادق والضيافة في إطار هذه االتفاقية على 
دعم الفنادق التابعة للمجمع والبالغ عددها  73 فندقا على 

المستوى الوطني في مجال التسيير والتأهيل وتحسين 
الخدمات الستقطاب السياح.

وحول ذلك  أكد وزير السياحة ضرورة ترقية تسيير 
الفنادق التابعة للمجمع وتحسين مستوى الخدمات في 

الوحدات الفندقية الستقطاب السياح، مبرزا أهمية االستفادة 
من خبرات وتجارب شركة "رتاح" القطرية ذات العالمة 
التجارية العالمية، مذكرا بأنه سيتم "ابرام اتفاقيات وعقود 

أخرى مستقبال بين البلدين لالرتقاء بمستوى العالقات 
الثنائية في مختلف المجاالت، السيما في القطاع السياحي".

وأشار حمادي في تصريح على هامش التوقيع على 
االتفاقية بين مجمع الفندقة السياحة والحمامات المعدنية 

وشركة رتاج القطرية بفندق األوراسي، إلى أن مجموعة 
رتاج قامت بزيارة العديد من الوحدات الفندقية للتعرف 
على حالتها، معتبرا أنها ستساهم فيها مباشرة من خالل 

التسيير. وأضاف: "شركة رتاج القطرية لها باع طويل في 
مجال السياحة ونهدف لرفع مستوى الخدمات لمجمع الفندقة 
السياحة والحمامات المعدنية”. وتابع: "هذه االتفاقية تهدف 
للرفع واالرتقاء بمستوى العالقات بين الجزائر وقطر على 
مستوى القمة بين الرئيس تبون وأمير دولة قطر من خالل 

تجسيد بقية االتفاقيات األخرى مستقبال".
ومن جانبه، أكد المدير العام لمجمع الفندقة والسياحة، محمد 

أنور عبد الواحد، عزم المجمع على جعل هذا التعاون 
واالتفاق رهان حقيقي لما تمتلكه شركة رتاج القطرية من 

تجربة طويلة وخبرة في ميدان السياحة.
وقال عبد الواحد في كلمة له خالل التوقيع على االتفاقية، 

إن الرئيس تبون أكد في التزامه 19 على تطوير جذري 
لقطاع السياحة وتنشيط السياحة الداخلية وفتح خطوط جديدة 
للطيران واستقطاب االستمارات األجنبية، مضيفا: "الجزائر 
تمتلك منطقة جذابة ومناطق سياحية كبيرة وجذابة بمختلف 

السياحات على أنواعها وما تحوز عليه الجزائر يشكل 
فرصة رائعة أمام األجانب للولوج لهذه المنطقة”. وأوضح 

المتحدث ذاته أن الجزائر منذ سنوات تعمل على خوض 
رهان إحداث وثبة حقيقية في قطاع السياحة في آفاق 2030 

ليكون من روافد إنعاش االقتصاد الجزائري"
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد دعا رجال 
األعمال القطريين إلى االستثمار في الجزائر، الفتا إلى 
وجود عديد الفرص االستثمارية المتاحة، خصوصا في 
التطوير العقاري والصناعة والخدمات، إلى جانب تأكيد 
وجود رغبة مشتركة في تعزيز العالقات وتطويرها في 

مختلف المجاالت، كما يذكر أنه تقرر إنجاز مستشفى جديد 
"جزائري-قطري- ألماني"، سيتوفر على خدمات صحية  
عالية، حسب اإلحتياجات المعبر عنها وعلى رأسها تلك 
التخصصات التي تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج 
على غرار جراحة األعصاب، اعوجاج العمود الفقري 
)السكوليوز(، زراعة الكبد وجراحة القلب عند األطفال 

وغيرها.

اإميان. �س
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 اجلي�ش.. عمليات 
نوعية وح�صيلة معتربة

و�سفت وزارة الدفاع الوطني احل�سيلة العملية للجي�س الوطني ال�سعبي يف جمال مكافحة االإرهاب والتهريب واملتاجرة 

باالأ�سلحة واملخدرات واجلرمية املنظمة، خالل ال�سنة املا�سية، بـ"املعتربة"، بالنظر لعدد االإرهابيني الذين مت توقيفهم 

وخاليا الدعم التي قامت وحداته بتفكيكها ف�سال عن تدمري عدد معترب من املخابئ التي كان ي�ستعملها هوؤالء، دون 

اإغفال العمليات النوعية التي مكنت وحدات اجلي�س من حجز كميات هائلة من املخدرات واالأ�سلحة، ما يعك�س جاهزية 

موؤ�س�سة اجلي�س الوطني ال�سعبي للدفاع عن البالد وال�سهر على الق�ساء على م�سادر اجلرمية بكل اأنواعها

 بوغايل يتحادث مع الرئي�س الربازيلي

 عن عمق العالقات بني البلدين  

 الرئي�ش تبون يهنئ نظريه لوال دا �صيلفا
 اإثر تن�صيبه رئي�صا للربازيل

حمل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تهاني رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، إلى نظيره لويس إيناسيو لوال دا سيلفا، إثر تنصيبه، أول أمس، 

رئيسا لجمهورية البرازيل للمرة الثالثة، حسب ما أورده، أمس، بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني "اغتنم الفرصة لينقل للرئيس 
المنتخب تمنيات الرئيس تبون بالتوفيق والنجاح في مهمته, كما تحدث معه عن 

عمق العالقات التي تربط بين الجزائر والبرازيل, والتي يتطلع رئيسا البلدين إلى 
تكريسها وتطويرها والدفع بها بما يخدم المصالح المشتركة".

لإلشارة, جرى حفل التنصيب بقصر "بالنالتو" الرئاسي الذي تم فيه استقبال قادة 
الدول الذين حضروا مراسم أداء القسم الدستورية أمام مجلس الشيوخ.ويذكر أن 
بوغالي شارك في هذه المراسم ممثال لرئيس الجمهورية, وذلك إلى جانب 17 

رئيس دولة وعدد كبير من القادة والوزراء.
يشار إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد حل بجمهورية البرازيل ليلة 
الجمعة للمشاركة في تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد وذلك بتكليف من رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما التقى إبراهيم بوغالي, ببرازيليا, رئيس جمهورية الرأس األخضر, خوسيه 
ماريا نيفيس, حيث استعرضا واقع العالقات الثنائية وفرص تقويتها وتعميقها, 

حسب ما أفاد به بيان للمجلس.وأوضح المصدر ذاته, أن "رئيس جمهورية 
الرأس االخضر, ذكر بالدور التاريخي الذي قامت به الجزائر في تحرير بالده 
من االستعمار, وإسهامها في تكوين كوادر البالد لبعث التنمية", معربا في ذات 

السياق عن "استعداد بالده لبعث هذه العالقات رفعا لتحديات التغير المناخي وتنمية 
الطاقات المتجددة والرقمنة وفتح السوق اإلفريقية للمنتجات اإلفريقية".

من جهته, أكد بوغالي "استعداد الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد 
تبون, لتنمية وتقوية العالقات المتجذرة في كفاح الشعبين من أجل االستقالل 

والكرامة, وضرورة استعمال كل الطاقات اإلفريقية لتسطير الطريقة البينية للتنمية 
والدفاع عن مصالح الشعوب اإلفريقية وثرواتها في إطار الشرعية الدولية وبعيدا 
عن سياسة الكيل بمكيالين في العالقات الدولية".وفي ختام اللقاء -يضيف البيان- 
"حمل رئيس جمهورية الرأس األخضر بوغالي نقل تحياته للرئيس عبد المجيد 

تبون, وتمنياته بالرفاهية والتطور للشعب الجزائري".
ع. ط

 قال اإن احلدث الريا�سي فر�سة

جديدة الإبراز ال�سورة احلقيقة للجزائر 

 بو�صليماين يدعو ال�صحافة
 الوطنية اإىل مرافقة بطولة "ال�صان"

دعا وزير االتصال محمد بوسليماني، أمس، الصحافة الوطنية إلى مرافقة بطولة 
أمم إفريقيا لالعبين المحليين )شان-2023( التي ستستضيفها الجزائر في الفترة 

الممتدة من 13 يناير الى 4 فيفري والمساهمة في إبراز الصورة الحقيقة للجزائر.
وقال بوسليماني في تصريح للصحافة عقب زيارة قادته إلى مقر كل من جريدتي 

"المساء" و"الشعب<< أن الصحافة الوطنية مدعوة إلى مرافقة هذا الحدث 
الرياضيـ مشيرا إلى أن هذا "الموعد الهام سيكون فرصة أخرى للصحافة الوطنية 

إلبراز الصورة الحقيقية للجزائر".
وذكر في نفس السياق أن "الكل يشهد بما قدمته الصحافة الوطنية خالل تغطيتها 

للطبعة ال19 أللعاب البحر األبيض المتوسط بوهران والذكرى الستين لالستقالل 
والقمة العربية بالجزائر, وهي مدعوة اليوم لمواصلة جهودها إلنجاح هذا الموعد 

من خالل الترويج له كما يجب".
وأضاف أن التغطية االعالمية لهذه التظاهرة الكروية "يجب أن تتعدى المنافسات 

الرياضية من أجل تقديم أفضل صورة عن الجزائر, فضال عن دعم الروح 
الرياضية لدى الجماهير".

من جانب آخر، شدد الوزير على أهمية ترقية الخدمة العمومية المقدمة عبر 
مختلف وسائل اإلعالم الوطنية لضمان حق المواطن في المعلومة االحترافية 

والموثوقة.
كما جدد دعوته إلى "التكوين المتواصل للصحافيين، السيما منهم المبتدئين في 

المهنة, بغرض تمكينهم من مواكبة التطورات التي يعرفها المجال االعالمي 
والوصول إلى نقل الخبر بطريقة احترافية"، حيث كشف في ذات السياق عن وجود 

"مسعى لتوفير فرص تربص لفائدة الصحافيين في مجاالت تخصصهم, وهذا 
بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية".

اإ. �س

التوقيع على اتفاقية لتطوير وت�سيري وحدات فندقية

اجلزائر وقطر تعززان تعاونهما يف جمال اال�صتثمار الفندقي



طي ملف اإدماج الأ�ساتذة نهائيا

وخالل حلوله ضيفا على فوروم اإلذاعة الوطنية أكد 
االنتهاء  بلعابد،  الحكيم  عبد  الوطنية،  التربية  وزير 
بشكل  الملف  وإغالق  المتعاقدين  األساتذة  إدماج  من 
رئيس  اتخذه  الذي  القرار  »تنفيذ  أن  مشيرا  نهائي، 
موضحا  قياسي«،  وقت  وفي  بإحكام  تم  الجمهورية 
الذين  المتعاقدين  األساتذة  يخص  الترسيم  قرار  أن 
كانوا متواجدين في مناصب شاغرة، مضيفا إلى أنه 
وزارية  تعليمة  تلته   461 تنفيذي  مرسوم  إصدار  تم 
باإلدماج.  للمعنيون  بدقة  المعالم  تعطي  مشتركة 
فيهم  توفرت  الذين  األساتذة  أن  المتحدث  وشدد 
هناك  الشروط  فيهم  تتوفر  لم  ومن  ادمجوا  الشروط 
فرص أخرى في مسابقات التوظيف، مشيرا أن هذه 
المناصب ال تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس 

العليا لألساتذة.

 ا�ستحداث رتبة جديدة 

بالقطاع هذه هي مزاياها

الحكيم  عبد  الوطنية،  التربية  وزير  كشف  بالمقابل 
بلعابد، أنه تم استحداث رتبة مربي متخصص مشيرا 
الرتبة  هذه  في  أستاذ  ألف   41 إدماج  تم  أنه،  إلى 
مربي  رتبة  أن  الوزير  أوضح،   كما  المستحدثة. 
متخصص لها 3 مستويات من الترقية وتصنيف مهم  
داعيا األساتذة المتعاقدين إلى  الولوج في هذه الرتبة 
المستحدثة، في حين، قال بلعابد، إن هذه التربة من 

بالتخلص  لألساتذة  الساعي  الحجم  تقلص  أن  شانها 
نهائيا من األعمال غير البيداغوجية.

زيادات اإ�سافية يف اأجور الأ�ساتذة

زيادات  عن  حديثه  سياق  في  بلعابد،  أعلن  وقد  هذا 
أخرى في أجور عمال القطاع  غير تلك التي أقرها 
بعد  وذلك  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
سيكون  أنه  بلعابد  وقال  األساسي.  القانون  صدور 
هناك نظام تعويضي جديد وذلك بعد االنتهاء وإقرار 
مشروع القانون األساسي الخاص بالمنتمين إلى قطاع 
يتبعه  أساسي يصدر  قانون  أن كل  التربية، موضحا 
بعد  فإنه  وبالتالي  جديد  تعويضي  نظام  بالضرورة 
األسالك  بموظفي  الخاص  األساسي  القانون  صدور 
بالتربية سيكون نظام تعويضي جديد، وهو  الخاصة 
ما سيسمح بإضافات وزيادة ثانية في األجور لصالح 
أقرها  التي  لتلك  تضاف  التربية  قطاع  مستخدمي 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

قانون اأ�سا�سي واعد هذه هي تفا�سيله

وبشان القانون األساسي قال وزير التربية الوطنية عبد 
الحكيم بلعابد، أن القانون األساسي لقطاع التربية لم 
يعد تعديل لقانون سابق بل هو خطوة إستراتيجية لدولة 
قررت أن ترتقي بموظفي القطاع إلى مصف محترم 
القانون  أن  التربية  وزير  وكشف  المجتمعات.  في 
حيث  من  لألساتذة  اجتماعية  مكاسب  فيه  األساسي 
االنتقال إلى تصنيف آخر وكذا تقليص الحجم الساعي 

المجال  وفتح  الثالث،  التعليمية  المراحل  في  لألستاذ 
إلى الترقية لمناصب عليا تحمل صبغة بيداغوجية في 
الوزارة، مشيرا أنه تم النظر في األقدمية والتقدم في 
باإلضافة  الساعي،  الحجم  تقليص  في  لألستاذ  السن 
كذلك إلى تثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل خالل 
المجال  فسح  عن  ناهيك  أخرى،  رتب  الى  الترقية 
الوزارة  في  العليا  المناصب  إلى  للترقية  لألساتذة 
والمؤسسات التي لها صيغة بيداغوجية. وأشار وزير 
لكل  الترقية  سيضمن  األساسي  القانون  أن  التربية 
أستاذ تراكمت لديه خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات، 
ليدمج في الرتبة التي تأتي في األعلى، باإلضافة كذلك 
إلى القاعديون الذين يثبتون 10 سنوات سيمرون الى 
رتبة استاذ رئيسي وأستاذ رئيسي إلى أستاذ مكّون كما 
أن هناك أساتذة يقفزون إلى صنفين حيث سيتم إعتماد 
هذه الترقيات بمجرد اعتماد القانون االساسي الخاص. 
اإلجتماعية  الوضعية  إلى  األساسي  القانون  وتطرق 
والصحية لألستاذ حسب الوزير من خالل استحداث 
المناصب المكيفة، بعد اداء وعطاء قد يتعب األستاذ 
ويتعذر عليه االستمرار في التدريس. حيث سيحافظ 
على األستاذ لمواصلة مهامه بعيدا عن التدريس. كما 
الحركة.  في  المشاركة  قبل  البقاء  مدة  في  النظر  تم 
أما بخصوص حركة التحويالت بين الواليات، فقال 
وزير التربية، أنه سيتم تقنين االمر بشكل ييسر تنقل 
االساتذة واألستاذات مع أسرهم وسنعمل على وضع 

مقاربة تعيين االساتذة بجوار مقر سكناهم.

 ل اإ�سالح لنظام البكالوريا 

حاليا والتخلي ر�سميا عن »ال�سانكيام«

ليس  إنه  بلعابد  قال  البكالوريا،  شهادة  امتحان  وعن 
السنة  خالل  االمتحان  هذا  في   تغيير  أي  هناك 
يتطلب  الشهادة  هذه  إصالح  أن  موضحا  الجارية، 
بلعابدأنه   وأضاف  ككل.  الثانوي  النظام  إصالح 
المسار  إصالح  من  البد  البكالوريا  اصالح  يتم  لكي 
الثانوي، بشقيه، األول يتعلق باإلدارة والتنظيم والشق 
وبرنامج.  وتحصيل  كمادة  بالبكالوريا  يتعلق  الثاني 
للنظر  حاليا  تسهر  مصالحه  أن  إلى  الوزير  وأشار 
في مراجعة برامج التعليم اإللزامي بما فيها اإلبتدائي 
والمتوسط، مؤكدا وجود إصالحات مهيكلة وتدريجية 
يراد بها تطوير النظام التربوي الجزائري. وفي هذا 
الصدد قال الوزير أنه سيتم التخلي عن امتحان نهاية 
أنه سيعوض  إلى  السنة في الطور االبتدائي، مشيرا 
التالميذ ولن يدخل في  المكتسبات دون إرباك  بتقييم 
احتساب المعدل السنوي العام. وأشار الوزير إلى أنه 
تم تنظيم ورشات خاصة شارك فيها إطارات القطاع 
المدرسي  بالدخول  الخاصة  العمليات  وضبط  لتقييم 
تنظيم  في  سيشرع  أنه  مؤكدا  المدرسي،  والكتاب 

االمتحان هذه السنة.

تفعيل  أهمية  أمس  التربية  قطاع  في  خبراء  أبرز 
االبتدائي،  الطور  لتالميذ  المكتسبات  تقييم  امتحان 
مرحلتها  تدخل  والتي  القطاع  إصالحات  لتعميق 

األخيرة. 
التخلّي  أّن  الخبراء  حديث  الوطنية  اإلذاعة  ونقلت 
عن امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، واستبداله 
بامتحان آخر يهدف إلى تقييم مكتسبات هذه المرحلة 
وال يُحتسب في االنتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، 
التقويم  التقييم،  منظومة  إصالح  إطار  في  يندرج 
االمتحانات  تنظيم  في  النظر  وإعادة  والتوجيه 
المدرسية الوطنية، بهدف الرقي بالمدرسة الجزائرية. 
أمينة  االجتماعية  األخصائية  قالت  الصدد  هذا  وفي 
االبتدائي  مرحلة  امتحان  عن  التخلي  أّن  حريش، 
الضغوط  تخفيف  شأنه  من  عاٍد  بامتحان  واستبداله 
حريش  وأوضحت  التالميذ.  على  والمعنوية  النفسية 
أّن االعتماد على هذه الطرق في التقييم ناجع وفعال، 

المعارف  اكتساب  أّن  التالميذ  أذهان  في  ويرّسخ 
الشهادة  بامتحان  مرتبط  غير  المدرسي  والتحصيل 
بالقدرات،  لإليمان  تدريجًيا،  يكون  النجاح  بل  فقط، 
نتائج  تحصيل  على  قادرين  األطفال  سيكون  وبهذا 
الوطنية  الجمعية  عضو  نّوهت  جهتها،  من  جيدة. 
دفتر  اعتماد  أّن  إلى  باشا،  فتيحة  التالميذ،  ألولياء 
في  يندرج  االبتدائي،  التعليم  مرحلة  مكتسبات  تقييم 
إطار إصالح منظومة التقييم والتوجيه قبل االلتحاق 

بمرحلة المتوسط. 
ملتقى  أشغال  الماضي  األسبوع  اختتم  فقد  لإلشارة 
تحضير دفتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم االبتدائي، 
إعدادها،  وأدلّة  المواد  لكل  االختبارات  من  ونماذج 
عبر  االبتدائي  التعليم  مفتشو  عليها  سيعتمد  والتي 
جميع واليات الوطن لتحضير االختبارات في المواد 
اإلسالمية،  التربية  العربية،  اللّغة  وهي:  المعنية 
العلمية  التربية  الّرياضيات،  األمازيغية،  اللّغة 

المدنية  التربية  الجغرافيا،  التاريخ،  والتكنولوجية، 
واللّغة الفرنسية، تمهيًدا لالمتحانات التي ستجرى في 
نهاية السنة الدراسية. وخالل هذا الملتقي أكد وزير 
التربية الوطني عبد الحكيم بلعابد أن النواة المركزية 
بهذا  المتعلّقة  العمليات  كّل  إنجاز  على  عكفت  التي 
وبناء  التقويم  شبكات  تصميم  حيث  من  االمتحان، 
الّدليل الخاص بكل مادة،  نماذج لالختبارات وإعداد 
المستوى  على  المفتشين  وتكوين  بمرافقة  ستقوم 
العملية  بنفس  بدورهم  سيقومون  والذين  الجهوي، 
في  للشروع  والمقاطعات،  الواليات  مستوى  على 
وسيُنّظم  محلًيا،  الذي سيكون  االمتحان  هذا  تحضير 
غير  بمواضيع  التفتيشية  المقاطعات  مستوى  على 
خاليا  تقييميا  بيداغوجيا  امتحانا  سيجعله  ما  موحدة، 
التي  والتنظيمية  النفسية والمعنوية  الضغوط  من كل 
كانت في امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدائي سابًقا.
�ش.زمو�ش
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القانون الأ�سا�سي، الزيادة يف الأجور وا�ستحداث رتب جديدة

بلعابد يك�شف جديد ورهانات قطاع الرتبية
lال اإ�شالح لنظام البكالوريا حاليا والتخلي ر�شميا عن "ال�شانكيام"

حتدث اأم�س، وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد عن جديد القطاع ل�سنة 2023 حيث �ستكون هذه ال�سنة حمطة ل�سدور القانون الأ�سا�سي 

للمنتمني للقطاع وهو ما �سيحمل معه زيادات جديدة يف اأجور الأ�ساتذة غري تلك التي اقرها رئ�س اجلمهورية عبد املجيد تبون موؤخرا، باملقابل 

فقد ك�سف الوزير عن طي ملف ادماج الأ�ساتذة املتعاقدين نهائيا وا�ستحداث رتبة جديدة يف القطاع وهي رتبة مربي متخ�س�س فيما مت ر�سميا 

التخلي عن امتحان نهاية ال�سنة يف الطور البتدائي.

�ش.زمو�ش

من بينها من�سة خم�س�سة

 لتدري�س اللغة الإجنليزية

قطاع التعليم العايل يتدعم 
بثالثة من�شات رقمية جديدة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، 
رقمية  منصات  ثالثة  انطالق  إشارة  إعطاء  عن   أمس 
تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي احداها تتعلق 

بمنصة لتعليم أساتذة القطاع اللغة اإلنجليزية.
وفي ندوة نظمت بالوزارة كشف بداري أن األمر يتعلق 
الوحيد  البلد  الجزائر  االنجليزية تجعل من  لتعلم  بمنصة 
بمرافقة  تستغلها  التي  االفريقية  القارة  مستوى  على 
المنصة  فإن  الوزير  وحسب  األمريكية.  أميتي  جامعة 
المرافقة في مجال  أستاذ جامعي من  ألف   30 »ستمكن 
  c 1أو b2 مستوى على  للحصول  االنجليزية  تعلم 
طبقا للمعايير الدولية التي تمكن األستاذ من التعامل مع 
ابتداء  باإلنجليزية  وتعليمهم  االنجليزية  باللغة  متعلميه 
 .»2024/  2023 الجامعية  للسنة  األول  السداسي  من 
مشيرا ان عملية التكوين هذه جاءت بعد عملية إحصاء 
اطلقتها الوزارة الفترة الماضية، وأضاف الوزير أن هذه 
اإلنجليزية  اللغة  مكانة  تعزيز  إطار  في  جاءت  المنصة 
ومتابعة  العالي  التعليم  بمؤسسات  والتكوين  التعليم  في 
لتقييم مسعى تكوين األساتذة في اللغة اإلنجليزية. بالمقابل 
الشكاوي  بإيداع  تتعلق  أخرى  منصة  الوزارة  اطلقت 
تقديم  من  سيتمكنون  الجامعيون  أن  الوزير  كشف  حيث 
شكاويهم الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل مضيفا أن هذه 
المنصة تدخل في إطار القطيعة الرقمية بمجال الحوكمة. 
أما المنصة الثالثة، فتتمثل في إطالق التوقيع والتصديق 
االلكتروني –يقول وزير التعليم العالي-. والتي ستؤطر 
ليكون  الجامعية  والمؤسسات  الوزارة  بين  المعامالت 
االجراء العملياتي الوحيد حاليا على مستوى المؤسسات 
العالي  التعليم  مؤسسات  جل  أن  إلى  مشيرا  العمومية 
المنصات  هذه  أن   معتبرا  اإلجراء.   هذا  في  شاركت 
العملياتية  البرامج  تحقيق  إلى  االلكترونية،   الرقمية 
للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر 
2024  وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وكذا ضمان الفعالية 
في تقديم الخدمات على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
�ش.زمو�ش

 حظرية لل�سيارات من ثالثة

 طوابق تت�سع لـ  1200 مركبة

املحطة اجلوية
 اجلديدة ملطار 

وهران تتدعم بهيكل جديد
الجوية  المحطة  مدير  هللا  نجيب  شنين  بن  أمس،  أعلن 
الجديدة لمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة"، عن تدعيم 
هذا األخير بحظيرة للسيارات من ثالثة طوابق تتسع لـ  
تصريح  في  هللا  نجيب  شنين  بن  مركبة.وأبرز   1200
لوأج بأن هذه الحظيرة للسيارات دخلت حيز الخدمة مع 
ومجهزة  المقاييس  لجميع  وتستجيب  الجاري  العام  بداية 
بكاميرات للمراقبة ومصاعد ونظام ضد الحرائق, مشيرا 
الى أن تكلفتها اإلجمالية ناهزت 1,4 مليون دج بتمويل 

ذاتي من مؤسسة تسيير مطارات وهران.
وأضاف المتحدث أنه تم تخصيص الطابق السفلي للركن 
والثاني  األول  الطوابق  فيما خصص  للمركبات  اليومي 
االشتراك.  عبر  طويلة  لمدة  السيارات  لركن  والثالث 
كما تتوفر المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي 
"أحمد بن بلة" أيضا على حظيرة للمركبات أخرى تتسع 

ل 2.200 سيارة, مثلما أشير إليه.
للتذكير فقد أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 
الجوية  المحطة  تدشين  المنصرم على  يونيو  تبون شهر 
الجديدة لمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة". وتعد هذه 
مليار   36 تقدر ب  اجمالية  بتكلفة  أنجزت  ,التي  المنشأة 
الطابع  بين  تجمع  بامتياز  معمارية  هندسية  تحفة  دج, 
للمقاييس  اإلسالمي والحديث فضال عن كونها تستجيب 
المحطة  هذه  معالجة  طاقة  بها.وتقدر  المعمول  الدولية 
كوسيدار  مؤسسة  بإنجازها  تكفلت  التي  الجديدة  الجوية 
بـ 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ماليين 
على  تتربع  للشحن  منطقة  تتضمن  كما  سنويا.  مسافر 
مساحة 4 أالف متر مربع فيما تم توسعة مرآب الطائرات 
الى   15 من  االستيعاب  قدرة  بذلك  ترتفع  التي  للمطار 
بواسطة  المرفق  هذا  بداخل  اإلنارة  طائرة.وتعمل   25
المستوى  أول مطار على  بذلك  ليصبح  الشمسية  الطاقة 
تم وضع على  الجديدة حيث  التقنية  يعتمد هذه  اإلفريقي 
مستوى السقف 4.550 لوحة شمسية ذات نوعية عالية 
باقتصاد  سيسمح  مما  مربع  متر   14.500 مساحة  على 

25 بالمائة من الطاقة التي تمون مطار وهران الدولي.
ع.ط

خرباء يدعمون قرار الو�ساية الغاء امتحان »ال�سينكيام« نهائيا

امتحان تقييم املكت�شبات لتالميذ االبتدائي
 �شيعمق اإ�شالحات قطاع الرتبية



 وفي تصريحات له على أمواج القناة اإلذاعية 
األولي أبرز بوغادي أّن الجزائر تتمتع بأريحية 
مالية تؤهلها لتكريس االصالحات في 2023، 

خصوًصا مع التعافي من مخلفات وباء كورونا، 
والنجاح المحّقق على صعيد االنتقال االقتصادي. 
وعاد بوغادي ليرّكز على قدرة الجزائر للبروز 

استراتيجًيا؛ بحكم امتالكها على مخزونات ضخمة 

من الغاز والطاقات المتجددة. وتابع: »على 
الجزائر المضي بسرعة اقتصادًيا وجلب  مزيد 

من االستثمارات لتحقيق اإلقالع، بجانب استعادة 
مكانتها إفريقيا وترسيخ البعد العربي، الستعادة 

مجدها أيام كانت قوة تاريخية متوسطًيا«. 
وأضاف ذات الخبير قائال: »االنضمام إلى 

البريكس سيتيح تحواًل هاًما«، وانفتاحا أكبرا 

على االقتصاديات العالمية الكبرى وما يتيحه 
ذلك من نقل للخبرات والتكنولوجيا وتحسين 

التبادالت التجارية وتدفق االستثمارات مع هذه 
البلدان. بالمقابل شدد بوغادي على أهمية المؤسسة 

الجامعية في دعم اإلقالع االقتصادي والتنمية  
متصوًرا بوجوب تفعيل 300 ألف من خريجي 

الجامعات سنوًيا، سيما مع امتالك الجزائر 
لتنوع في الموارد البشرية. وفي مقابل تثمينه 

تبسيط دخول األجانب، واعتباره الخطوة مؤشًرا 
سيسّهل تسريع وتيرة نمو المنظومة السياحية، 

نّوه بوغادي إلى أّن الصناعة الميكانيكية تفرض 
انفتاًحا، مشيرا أن هذا القطاع له مزايا عديدة 

وامكانيات كبري في الجزائر يجب االستثمار فيها 
مسّجاًل أهمية االنتقال التكنولوجي أيضا. واقترح 
بوغادي جلب مصانع كاملة، على نحو سيحّول 

الجزائر إلى قطب صناعي في إفريقيا مشيرا ان 
ذلك سيخدم مساعي ولوج السوق االفريقية بقوة، 

داعيا إلى توسيع الوعاء الضريبي بحذر، وتحسين 
الخدمة العمومية، مع العمل على تسريع رقمنة 
وعصرنة سائر القطاعات، بجانب حثّه القطاع 

الخاص لمسايرة إصالحات الدولة. وبشأن واقع 
االمن المائي في الجزائر في ظل  استمرار شّح 

األمطار في الجزائر، دعا  الخبير االقتصادي إلى 
ضرورة اتخاذ السلطات سلسلة خطوات استباقية 

لمواجهة  الوضع مشيرا إلى أهمية االستثمار 
اكثر في مشاريع تحلية مياه البحر واستغالل المياه 

الجوفية لتزويد المواطنين بالمياه واالنتقال نحو 
السقي التكميلي في القطاع الفالحي مع االهتمام 

بالزراعات الكبرى والتكنولوجيات الحديثة.

أطلقت وزارة التجارة و ترقية الصادرات حملة تحسيسية وطنية، تمتد على 
مدار األسبوع، حول »المنتوجات التي تحمل رموز وألوان تمس بالعقيدة 

الدينية والقيم األخالقية للمجتمع الجزائري« من أجل نشر الوعي لدى 
المستهلكين والمتعاملين االقتصاديين »حول المخاطر والعواقب السيئة التي 

تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية«.
وستعطى إشارة انطالق هذه الحملة, التي ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات, 
وتمس كافة التراب الوطني, من مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات, عبر 

تقنية التحاضر عن بعد, وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والوالئية 
للتوعية حول وجود هاته المنتجات في السوق الوطنية »وتواجدها في بيوتنا 
ومساجدنا ومحيطنا بشكل عام، خاصة وأنها طالت ألعاب األطفال، األدوات 

المدرسية، المالبس وحتى المصحف الشريف«، وفق بيان للوزارة.
وستعرف هذه الحملة التي تنظم تحت شعار »احم عائلتك، حذاري من 

المنتوجات التي تحمل ألوان ورموز منافية للعقيدة وقيمنا األخالقية« تنظيم 
حمالت تحسيسية في الساحات العمومية والمراكز التجارية و الجامعات 

ومراكز التكوين والمراكز الثقافية وكذا تنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات 
اإلذاعية والتلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف 
النقال.ولضمان نجاح هذه الحملة -تؤكد الوزارة- وتحقيق الغاية المنشودة 

منها، سيرافق وزارة التجارة وترقية الصادرات على المستوى الوطني كل 
القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

ر.ن

قال وزير الشؤون الدينية و األوقاف يوسف 
بلمهدي بأن الجزائر تحتل المراتب األولى في 
المسابقات الدولية للقرآن، وذلك بفضل الجهود 
التي تبذلها الدولة لتعليم و تحفيظ القرآن الكريم.
و أوضح الوزير خالل كلمة ألقاها لدى إشرافه 

على انطالق الدورة التأهيلية السادسة للطلبة 
المترشحين في المسابقات الدولية لحفظ و ترتيل 

القرآن لسنة 1444 )2023( بفرع المركز 
الثقافي االسالمي في إطار زيارة عمل و 

تفقد إلى والية سطيف يوم أمس, أن الجزائر 
تحصلت على 64 جائزة دولية في حفظ و ترتيل 

القرآن توجت فيها بالمراتب الثالث األولى 
من بينها 21 مسابقة دولية تحصلت فيها على 
المرتبة األولى و20 مسابقة نالت فيها المرتبة 

الثانية.
و أكد أن الدولة تعتني بتحفيظ و تعليم القرآن 

الكريم من خالل بناء المساجد و تسهيل عمليات 

بناء المدارس القرآنية، مشيرا إلى أن المدارس 
القرآنية تسجل اليوم 900 ألف تلميذ و تلميذة 

عبر الوطن و العدد يرتفع خالل فصل الصيف.
و أفاد بلمهدي بأن "العمل جار لتعزيز و 

تطوير منظومة التعليم القرآني و إعداد منظومة 
متكاملة سواء في المدارس القرآنية أو األقسام 

أو المساجد أو حتى الزوايا". و قال الوزير 
المترشحين  للطلبة  السادسة  التأهيلية  الدورة  بأن 
للمسابقات الدولية في حفظ و ترتيل القرآن التي 
شملت 31 طالبا و طالبة يمثلون 19 والية تعنى 

بتأهيل هؤالء الطلبة لتمكينهم من الكفاءة و 
المستقبل. للنجاح في  المهارة 

و أضاف بأن هذه الدورة التي ستدوم ستة أيام 
"سيتم خاللها التدريب على المقامات الصوتية 

باعتبار أن علم التجويد هو أكثر العلوم التي 
تظهر فيه النغمة و اإلتقان و التحبير" مشيرا 

إلى أن "خيرة األساتذة من المحكمين الوطنيين 

و الدوليين في التعليم القرآني قد تم تسخيرهم 
لذلك".

و كان الوزير قد أشرف أيضا بذات الفرع 
المحلي للمركز الثقافي االسالمي على انطالق 

فعاليات لقاء جهوي للشرق خاص بالتعليم 
القرآني بمشاركة إطارات و أئمة و معلمي قرآن 

من 16 والية.
و حسب الوزير فإن هذا اللقاء األول من نوعه 

بالجزائر سيتبع مستقبال بلقاءات مماثلة في 
واليات أخرى، مبرزا أنه يهدف إلى تدارس 

كيفيات التعليم القرآني ليواكب العصر مع 
اإلبقاء على األصل لبناء جيل متشبع بتعاليم 
القرآن الكريم. وذكر بلمهدي، بأن الجزائر 
تحصي 48 فرع مركز ثقافي إسالمي في 

انتظار استفادة الواليات الجديدة من مراكز 
مماثلة لتكون مراكز إشعاع ديني.

ق. و
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 تزامنا مع حلول
 ال�سنة امليالدية اجلديدة

�صالون ال�صناعات التقليدية بوهران 
ي�صتقطب 9 اآالف زائر

استقطبت الطبعة التاسعة للصالون الوطني المتخصص لدعم إنتاج 
منتجات الصناعة التقليدية التي اختتمت فعالياتها مساء أمس، بوهران 
زهاء 9 آالف زائر وذلك بعد أكثر من أسبوع من عرض هذا النوع 

من المنتجات من أجل التعريف بها و تثمينها و الحفاظ عليها من 
الزوال.

وقد جلبت منتجات الصناعة التقليدية والتقليدية الفنية المعروضة في 
هذا التظاهرة الذي تزامنت مع العطلة المدرسية الشتوية زهاء 9 

آالف زائر وتم تسجيل الذروة في اإلقبال على هذا الموعد السنوي مع 
نهاية األسبوع الذي تصادف مع حلول رأس السنة الجديدة ، وفق ما 

صرح به لوأج مدير غرفة الصناعة التقليدية و الحرف لوهران .
و شهدت هذه الطبعة مشاركة قوية من طرف الحرفيين فاقت 

التوقعات حيث حضر 105 عارضا من 28 والية لتقديم مختلف 
المنتجات التقليدية موزعة على 8 قطاعات على غرار المواد الغذائية 
الصحية و مستحضرات التجميل الطبيعية و منتجات من الصوف و 

الحدادة الفنية و النحاسيات و من النسيج و المعادن و الخشب و الطين 
و القماش و الجلود وغيرها، كما أفاد به خليد طهراوي .

وقد كان إقبال الزوار كبيرا على اقتناء المواد الغذائية الصحية 
ومستحضرات التجميل الطبيعية مثل الصابون و الزيوت األساسية 

من إنتاج حرفيات لهن مستوى جامعي قدمن من 10 والية مما 
سمح للصيادلة بالتعرف على هذه المنتجات المحلية وتنوعها و كذا 

االتصال بالحرفيات القتناء هذه المواد التي تدخل في خانة شبه 
الصيدلة.

وأهم ما ميز هذه التظاهرة تخصيص فضاء للمرأة الريفية بوهران 
حيث استطاعت من خالل هذه التجربة التي تمت ألول مرة منذ تنظيم 

الصالون عرض مهارتهن في مجال صناعة الحلويات و العجائن 
التقليدية و تسويق منتجاتهن.

و لمرافقة هذه الفئة من المجتمع فإن غرفة الصناعة التقليدية و 
الحرف بالتعاون مع بعض القطاعات الشريكة و الجماعات المحلية 
تعتزم تنظيم أسواق أسبوعية على مستوى البلديات لتثمين مهاراتهن 

و الترويج لمنتجاتهن.
والملفت في هذا الموعد السنوي المنظم من طرف غرفة الصناعة 

التقليدية و الحرف ومديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوهران فإن 
أغلبية الحرفيين استعملوا أكياس ورقية صديقة للبيئة في التغليف و 

بيع منتجات الصناعة التقليدية.
ق. اإ

برج بوعريريج: 

 "الإقامة لدى ال�صاكن"
 للتعريف باملعامل ال�صياحية 

تراهن مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريج 
على صيغة "اإلقامة لدى الساكن" للمساهمة في التعريف بالمعالم 

السياحية التي تزخر بها الوالية.
أوضح المدير المحلي للقطاع، يزيد دداش، أّن صيغة "اإلقامة لدى 

الساكن" أو ما يسمى أيًضا بـ "صيغة اإليواء السياحي" التي تم 
تنظيمها عن طريق منشور وزاري مشترك بين الوزارة الوصية 

ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تهدف إلى 
رفع عدد األسرة وذلك بفضل التسهيالت الممنوحة للراغبين في 

ممارسة هذا النوع من النشاط.
وتتمثل هذه التسهيالت، في "اإلعفاء من الرسوم الضريبية وعّدة 

وثائق، مما يجعل أسعار اإليجار التي يعرضها الناشطون في هذه 
الصيغة منخفضة مقارنة بأسعار المبيت في المؤسسات الفندقية".

وفصل المسئول ذاته أّن لجنة خاصة من مديرية السياحة والصناعة 
التقليدية تقوم بدراسة الملفات التي يتم إيداعها على مستوى مصالح 

البلديات لمنحها الموافقة وذلك بعد معاينة المكان المخصص لممارسة 
هذه الصيغة ومدى توفره على جميع الشروط المحّددة في المنشور، 
على غرار وجوب توفر عقد ملكية وضمان التجهيزات الضرورية 

لفائدة الزوار.
وأفاد أّن هذه الصيغة عرفت تنامًيا ملحوًظا وإقبااًل كبيًرا من قبل 

الزوار خالل السنوات األخيرة، خاصة خالل العطل الموسمية 
والمدرسية، مبرزا أنها تساهم بشكل فعال في الترويج للسياحة 

المحلية من خالل زيارة المعالم األثرية وتسويق مختلف المنتجات 
التقليدية وغيرها من المقومات السياحية التي تزخر بها عاصمة 

البيبان.

 فيما متاثل 3 مر�سى لل�سفاء 

ح�سب بيان وزارة ال�سحة

ل اإ�صابات جديدة بفريو�س كورونا 
خالل الـ 24 �صاعة الأخرية

كشفت وزارة الصحة، أمس، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة أو 
وفيات خالل الـ 24 ساعة األخيرة بالجزائر، فيما تماثل 3 مرضى 

للشفاء.
بحسب بيان مصالح وزارة الصحة، استقر إجمالي اإلصابات عند 

271229 حالة، وهو نفس األمر بالنسبة للوفيات التي لم يتغير عددها 
)6881 حالة(، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182653 حالة.

وأوصت وزارة الصحة مجّدًدا، المواطنين بضرورة االلتزام بنظام 
اليقظة ودعتهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية واالرتداء 

اإللزامي للقناع الواقي.
وشّددت أيًضا على أّن االلتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه 

اإلجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل 
مهمة إلى غاية القضاء نهائًيا على الوباء.

ع. ط

اخلبري االقت�سادي حمزة بوغادي يوؤكد امتالكها ملوؤهالت كبرية

 اجلزائر يف اأف�صل 
رواق للتموقع القت�صادي

�سّدد اخلبري االقت�سادي حمزة بوغادي، اأم�س على اأّن اجلزائر يف اأف�سل رواق للتموقع االقت�سادي يف 2023 

خا�سة بالن�سبة لعدد من القطاعات يف مقدمتها قطاع الطاقة، معتربا اإن هناك قطاعات اإ�سرتاتيجية اأخري 

متلك موؤهالت كبرية �ستتيح للجزائر اإنعا�س اال�ستثمار الداخلي من اأهمها قطاع ال�سناعة امليكانيكية.

وزير ال�سوؤون الدينية و االأوقاف يو�سف بلمهدي يوؤكد

اجلزائر حتتل املراتب الأوىل يف امل�صابقات الدولية للقراآن

وزارة التجارة تطلق حملة حت�سي�سية وطنية على مدار اأ�سبوع

»حذار من املنتوجات التي حتمل رموزا واألوانا مت�ّس بعقيدة وقيم املجتمع«



يف ح�صيلة لعمليات ي�مية نفذت م�ؤخراً

توقيف مطلوبني 
مع حجز ممنوعات بغرداية

في حصيلة لعدة قضايا عالجها كل من األمن الحضري األول بحي 
مؤخرا  غرداية  بوالية  بريان  دائرة  أمن  ومصالح  النيشان،  شعبة 

تمكنت هذه المصالح من توقيف 04 أشخاص في قضايا مختلفة.
 03 األول  الحضري  باألمن  الشرطة  قوات  أوقفت  التفاصيل  وفي 
أمر  55 سنة شخصين محل  و   34 بين  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
الجهات  لدى  مطلوب  الثالث  البدني،  اإلكراه  طريق  عن  بالحبس 

القضائية عن قضايا سابقة.
من جهتها تمكنت مصالح أمن دائر بريان من توقيف شخص )29 
سنة( في قضية حيازة مؤثرات عقلي و قطعة من المخدرات )كيف 
إلى سالحين محظورين يستعمالن في تقطيع هذه  معالج( باإلضافة 
السموم، و أعد أفراد الضبطية القضائية لكل من المصلحتين السالفتي 
الذكر ملفات جزائية ضد الموقوفين مع تقديمهم أمام الجهات القضائية.

خلية  عن  صدرت  إعالمية  بيانات  وفق  أخرى  أمنية  عملية  وفي 
اإلعالم واالتصال أمس اإلثنين تمكن عناصر األمن الحضري الثاني 
من حجز أزيد من 1480 كبسولة مؤثرات عقلية، وتمت العملية في 
للحد من ظاهرة  بغرداية  الشرطة  المتواصلة لمصالح  الجهود  إطار 
نقل و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، و تماشياً مع اإلجراءات 
إثرها توقيف 04  المصالح مؤخرا تم على  نفذتها ذات  التي  األمنية 

أشخاص قدموا أمام الجهات القضائية.
خاصة  األمنية  الرقابة  تشديد  إثر  جاءت  التي  العمليات  هذه  نتائج 
بمختلف  الممنوعات  وترويج  نقل  دون  للحيلولة  األمنية  بالحواجز 
من  كبسولة   1318 ضبط  من  مكنت  األولى:  العملية  أصنافها، 
المؤثرات العقلية من نوع Bregabaline 300mg باإلضافة إلى 
سالح أبيض محظور بحوزة شخص )37 سنة( كان على متن حافلة 
لنقل المسافرين خط حاسي مسعود – الجزائر العاصمة، وبالموازاة 
مع ذلك، مكنت عملية المراقبة الحثيثة لنفس الحافلة من ضبط كمية 
أخرى من المؤثرات العقلية بحوزة شخص ثاني )33 سنة( بمجموع 
120 كبسولة من نفس النوع، ليتم توقيفهما و تحويلهما إلى مقر األمن 

الحضري الثاني و اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهما.
الدرك  و  الشرطة  مصالح  بين  مشتركة  ميدانية  عملية  مكنت  كما 
الوطني على مستوى حي سيدي اعباز من توقيف شخصين )20 و 
28 سنة( كانا على متن دراجة نارية، ضبطت بحوزتهما 45 كبسولة       
من المؤثرات العقلية من نفس النوع.أفراد الضبطية القضائية باألمن 
القانونية الالزمة  الثاني، و بعد استكمال كافة اإلجراءات  الحضري 
في حق المشتبه فيهم، قدمتهم أمام الجهات القضائية عن قضايا متعلقة 

بحيازة مؤثرات عقلية لغرض المتاجرة بطريقة غير شرعية.
حياة �صرتاح

جانت: 

حركية كبرية للن�ساط ال�سياحي 
بعرو�س الطا�سيلي

شهدت والية جانت خالل األيام األخيرة من السنة المنقضية حركية 
األجانب  للسياح  الكبير  التدفق  بعد  السياحي،  النشاط  في  كبيرة 
والجزائريين الذي فضلوا قضاء عطلة نهاية السنة بعروس الطاسيلي.

لخوض  مباشرة  التوجه  جانت  والية  إلى  الوافدين  السياح  ويفضل 
مغامرة المبيت في الهواء الطلق والتمتع بشساعة وجمال الصحراء 
المسالك  تعد  حيث  المنطقة،  بها  تمتاز  التي  الطبيعية  والمناظر 
السياحية ><تادرارت الحمراء<< و<<إسنديلن<< و<<إهرير<< 
و<<سفار<< أبرز المناطق السياحية المفضلة لدى السياح األجانب 
كافة  تقديم  تم  المحليين. و  الزوار  إلى جانب  الجنسيات  من مختلف 
التسهيالت الالزمة لضمان إقامة سياحية مريحة لزوار المنطقة، حيث 
يسهر أصحاب وكاالت السياحة واألسفار على راحة السياح وتقديم 
كافة المعلومات التاريخية حول المنطقة سيما حول الرسوم والنقوش 
للتجوال  سياحيين  ومرشدين  النقل  وسائل  لهم  وتوفير  الحجرية، 
انطباعات  في  و  الصحراء.  بمناظر  للتمتع  مختلفة  مناطق  في  بهم 
جمعتها "وأج" أعرب عدد من السياح األجانب عن إعجابهم بالمناظر 
والية  إلى  للعودة  مرة  كل  ><يجذبهم  ما  وهذا  الخالبة،  الطبيعية 
و  تعبيرهم.  حد  على  جديدة،  سياحية  مواقع  الكتشاف  جانت<<، 
تعتبر منطقة "تدرارت الحمراء" من بين الوجهات السياحية المفضلة 
أقاموا  الذين  للسياح  كبيرا  تدفقا  األخيرة  األيام  خالل  شهدت  التي 
بمناطقها الساحرة على غرار  واد "إنجران" و"تينمرزوقة" مرورا 
ب "بوهديان" و"أنتيهاق" وأنزواتين" و"مول الناة" و"إنابط" وغيرها 
بمعارض  السياح  استمتع هؤالء  كما  الحمراء.  تدرارت  مناطق  من 
الصناعات التقليدية ومحتويات األسواق الشعبية، التي اقتنوا منها قطع 
القماش الرتدائها على شكل لثام الوجه الذي يشتهر به الطوارق، كما 
سكان  وثقافة  بتراث  خاصة  تذكارية  مقتنيات  شراء  على  حرصوا 
لوالية  التقليدية  والصناعة  السياحة  مدير  أكد  بالمناسبة  و  المنطقة. 
جانت األمين حمادي أن هناك مؤشرا إيجابية تدل على نجاح موسم 
السياحة الصحراوية، مشيرا في هذا الصدد أن تعداد السياح منذ بداية 
الموسم وإلى غاية مطلع شهر ديسمبر الفارط بلغ نحو 2.728 سائحا 
من بينهم 1.000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات و 1.728 سائحا 
محليا. و أشار بالمناسبة أن فتح الخط الجوي باريس )فرنسا( جانت 
)جنوب الجزائر( قد حفز السياح على التوافد إلى المنطقة عبر هذا 
الخط الجوي المباشر. و أبرز ذات المتحدث أن مصالحه تسهر على 
توفير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة وبالتنسيق مع مختلف 
شركاء القطاع في سبيل ضمان إقامة جيدة للوافدين إلى والية جانت.
�ش. زم��ش/واج

 www.elraed.dz

حياة �صرتاح

هذا  فكرة  أن  لـوأج  الجائزة  صاحب  وأوضح 
المشروع المبتكر نابعة من اهتمامه الكبير بمجال 
ضمن  رقمية  أرضية  ابتكار  قرر  حيث  البيئة، 
اآللي،  اإلعالم  تخصص  في  الدراسي  مجاله 

محاوال الجمع بين الدراسة والميدان.
الذي  التطبيق  هذا  أن  الجامعي  الطالب  وأشار 
سيكون متاحا بالمجان يهدف إلى جمع كافة أنواع 
النفايات المنزلية القابلة للتدوير بحيث يساعد كل 
المنزلية  النفايات  من  معينة  كمية  لديه  مواطن 
القابلة للتدوير لدى استعماله من خالل هاتف ذكي 
على تحديد مكان تواجده لتنتقل إليه شاحنة جمع 
النفايات، ويتلقى مقابال ماديا، لتتم بعد ذلك مختلف 

مراحل الفرز والتدوير بالمنشأة المختصة.
وذكر أنه يسعى إلى تجسيد المشروع في "أقرب 
اآلجال" الممكنة، مؤكدا أن دخوله غمار المسابقة 
إلى  بفكرته إضافة  المختصين  تعريف  بغية  كان 
القانونية  والنصوص  التنظيمات  على  التعرف 

لتجسيده على أرض الواقع.
منال  التحكيم  لجنة  رئيسة  أشارت  جهتها  ومن 
خمسين  من  أزيد  درست  المسابقة  أن  باسعود 
الوالية  بلديات  كامل  من  لشباب  مشروع  فكرة 
البيئة، وشملت أيضا  والتي تمحورت كلها حول 

تكوينا في مجال المقاوالتية لكافة المشاركين، مع 
الناشئة  المؤسسات  لدعم  الدولة  بجهود  التعريف 
ما  التشريعي خاصة  بالجانب  تعلق منه  ما  سيما 
تعلق منه باستفادة المقاول الذاتي من عطلة لمدة 

سنة غير مدفوعة األجر إلنشاء مؤسسته.

وأبرزت أن هذا االبتكار في مجال جمع النفايات 
القضاء بشكل  للتدوير يساهم في  القابلة  المنزلية 
كبير على مشكل تراكمها وأضرارها على البيئة 
حيث  أومن  لألحياء  الجمالية  الناحية  من  سواء 

الجانب الصحي للمواطن.

 2022 سنة  خالل  تيسمسيلت  والية  حظيت 
ببرنامج تكميلي هام للتنمية وفك العزلة يضم 89 
مشروعا يخص 17 قطاعا حيويا تطلب تجسيده 
دج  مليار  ر97   53 ب  قدر  مالي  غالف  تعبئة 
وتحسين  التنمية  حركة  دفع  في  سيساهم  مما 
خصص  المنطقة.وقد  لسكان  المعيشي  اإلطار 
اجتماع للحكومة، أواخر نوفمبر الماضي، لدراسة 
الوزير  ترأسه  الوالية  بمقر  عقد  البرنامج،  هذا 
خالل  تم  وقد  الرحمان.  عبد  بن  أيمن  األول 
رئيس  بتعليمات  عمال  عقد  -الذي  االجتماع  هذا 
خالل  أسداها  التي  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
ترأسه لمجلس الوزراء في 27 نوفمبر المنصرم- 
بتنفيذ  الخاصة  الطريق  ورقة  ومناقشة  لدراسة 
البرنامج التكميلي للتنمية لوالية تيسمسيلت والذي 
تبون  الرئيس  خالله  وأمر  الوزراء  مجلس  أقره 
الحكومة بمباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا. ويعتبر 
بمقر  عقد  والذي  بتيسمسيلت،  الحكومة  اجتماع 
الوالية، الثاني الذي يعقد خارج قصر الحكومة بعد 
ذلك الذي احتضنته والية خنشلة يوم 12 ديسمبر 
2021، وخصص للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه 
الوالية. وقد تم تحديد لفائدة والية تيسمسيلت في 
89 مشروعا  للمشاريع تضم  هذا اإلطار حافظة 
تجسيده  يتطلب  والذي  حيويا  قطاعا   17 تخص 
تعبئة غالف مالي بنحو 53ر97 مليار دج. وتم في 
هذا الصدد تحديد 61 عملية جديدة بمبلغ إجمالي 
بمبلغ  عملية  و28  دج  مليار  75ر86  بـ  يقدر 
برفع  معنية  دج  مليار  78ر10  بـ  يقدر  إجمالي 
التجميد عنها. ومن أهداف هذا البرنامج التنموي 
الهام فك العزلة عن والية تيسمسيلت التي تتميز 
بتضاريسها الجبلية من خالل تخصيص اعتمادات 
مالية إلنجاز الطرقات ال سيما المزدوجة منها مما 
فضال  بالجهة،  االقتصادية  للحركية  دفعا  يعطي 
مما  التنموية  العمليات  عديد  وتجسيد  بعث  عن 
من شأنه توفير مناصب شغل جديدة. كما يرمي 
وتحقيق  للسكان  المعيشية  الظروف  تحسين  الى 
التوازن التنموي مما يتيح مواكبة المسار التنموي 
هذا  في  المسجلة  الفوارق  إزالة  وبالتالي  وطنيا 
أخرى.  وواليات  تيسمسيلت  والية  بين  المجال 
ويصبو البرنامج التكميلي للتنمية كذلك الى إحداث 
جاذبية للمنطقة الستقطاب المستثمرين من خالل 

توفير الشروط المالئمة لتجسيد وحدات إنتاجية في 
المجهودات  إطار  وفي  مختلفة.  نشاطات  ميادين 
الوالية واإلسهام في  العزلة عن  الى فك  الرامية 
للمنطقة،  االقتصادية  للحركية  نوعي  دفع  إعطاء 
الحديدية  السكة  خط  تدشين  ديسمبر   26 يوم  تم 
الممتد  المسيلة  ـ  )المدية(  بوغزول  ـ  تيسمسيلت 
وزير  إشراف  تحت  وهذا  كلم   290 مسافة  على 
النقل، كمال بلجود، رفقة وزراء األشغال العمومية 
رخروخ،   لخضر  القاعدية،  والمنشآت  والري 
واالتصال، محمد بوسليماني، و التجارة و ترقية 

الصادرات، كمال رزيق.
الربنامج التكميلي للتنمية ي�صمح بالتكفل 

بان�صغاالت ال�صكان

الذي  هذا  التكميلي  التنمية  برنامج  وسيسمح 
والية  عن  العزلة  بفك  الجمهورية  رئيس  أقره 
تيسمسيلت وإعطاء دفع اجتماعي واقتصادي في 
في  أكد  قد  األول  الوزير  وكان  الميادين.   كافة 
الحكومة  اجتماع  اختتام  عقب  صحفي  تصريح 
الوالية  لتنمية هذه  التكميلي  للبرنامج  المخصص 
"إحداث  على  يساعد  سوف  البرنامج  هذا  أن 
المجاالت  كل  وفي  واجتماعية  اقتصادية  نهضة 
على مستوى هذه الوالية التاريخية الثورية التي 
تعاني من تخلف في التنمية ولم تستفد كما ينبغي 
من المشاريع التنموية المهيكلة". وقد ثمن ممثلو 
فعاليات المجتمع المدني لوالية تيسمسيلت قرارات 

     . الوالية  ذات  احتضنته  الذي  الحكومة  اجتماع 
وفي هذا الصدد، اعتبر المحافظ الوالئي للكشافة 
القرارات  أن  قابي،  محمد  الجزائرية،  اإلسالمية 
التي تضمنها اجتماع الحكومة "مهمة خاصة تلك 
جهته،  ومن  الوالية".  عن  العزلة  بفك  المتعلقة 
اإلرشاد  لجمعية  الوالئي  المكتب  رئيس  أبدى 
واإلصالح الجزائرية، خليفي عبد القادر، ارتياحا 
قرارات  من  الحكومة  اجتماع  تضمنه  لما  كبيرا 
تلبية النشغاالت سكان  بأنها "جاءت  والتي رأى 
والية تيسمسيلت التي طرحها ممثلون عنهم خالل 
والجماعات  الداخلية  وزير  مع  أيام  قبل  لقائهم 

المحلية والتهيئة العمرانية". 
الوالئي  المكتب  رئيس  استحسن  وبدوره، 
يحيى  بن  الجزائريين،  والحرفيين  التجار  التحاد 
محروق، القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة 
ولبت  المواطن  "صالح  في  حسبه،  كانت،  التي 
احتياجاته وتطلعاته لمستقبل تنموي أفضل للوالية 
تنموية  نقائص  من  مضت  لسنوات  عانت  التي 
الشيخ  زاوية  شيخ  أبرز   ، ناحيته  ومن  عديدة". 
ببلدية  "متيجة"  لمنطقة  الطويل  العربي  موالي 
عن  تمخض  ما  أن  عمر،  أحمد  بونعامة،  برج 
اجتماع الحكومة من قرارات لتخصيص عمليات 
تنموية لفائدة الوالية سيسمح "بإخراج المنطقة من 
الجبلية  الريفية  المناطق  السيما  وتنميتها  عزلتها 

النائية". 
�ش. زم��ش/واج

ي�صم 89 م�صروعا يخ�ش 17 قطاعا حي�يا

برنامج تكميلي للتنمية بوالية ت�سم�سيلت 
بقيمة تتجاوز 97 مليار دج

مت تت�يج �صاحب تطبيق اإلكرتوين

 مبتكر جلمع النفايات املنزلية القابلة للتدوير

االأغواط: االإفراج عن نتائج 
امل�سابقة الوالئية للمقاوالتية

افتك الطالب اجلامعي اأ�صرف بن م��صى جائزة امل�صابقة ال�الئية للمقاوالتية باالأغ�اط البتكاره تطبيقا اإلكرتونيا جلمع النفايات 

املنزلية القابلة للتدوير التي نظمتها مديرية التك�ين والتعليم املهنيني بالتن�صيق مع مديرية ال�صناعة والفرع ال�الئي لل�كالة ال�طنية 

لدعم وتنمية املقاوالتية، ح�صبما علم اأم�ش االثنني من املنظمني.

وهران:

تذبذب يف التموين باملاء يف خم�س بلديات
ستشهد خمس بلديات بوالية وهران تذبذبا في التموين بالمياه الصالحة للشرب اليوم الثالثاء بسبب 

عمليات صيانة، حسبما علم لدى شركة المياه والتطهير لوهران )سيور(.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التذبذب في التموين بالماء الشروب يمس بلديتي حاسي بونيف 
وحاسي بن عقبة وأحياء سيدي البشير وبلقايد ببلدية بئر الجير ومركز هذه األخيرة إضافة إلى 
حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي ومركز نفس البلدية إضافة إلى عدد من األحياء الشرقية بمدينة 
وهران بسبب عمليات صيانة مبرمجة لمعدات محطة ضخ المياه بحاسي بن عقبة التابعة لرواق 
مستغانم-وهران-أرزيو )الماو(. وأشار ذات المصدر إلى أنه ينتظر أن تدوم عملية الصيانة 24 

ساعة ليشرع في العودة إلى وضعية التموين العادية مباشرة بعد انتهائها وبشكل تدريجي.
�ش. زم��ش
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هذه أهم الطرق للعناية بالبشرة الجافة:
استخدام  هنا  ويجب  بلطف  البشرة  تقشير 
المنتجات الخالية من الكحول، ويُنصح باستخدام 
فرك  ويتم  هالمية،  مادة  على  يحتوي  صابون 

البشرة بلطف عدة دقائق قبل غسلها.
االستحمام بالماء الدافئ وليس الحار أو البارد؛ 
أن  يجب  كما  الجلد،  يسبب جفاف  ألن كالهما 

تكون مدة االستحمام ال تزيد على 10 دقائق.
فبعد  االستحمام،  بعد  بانتظام  الجسم  ترطيب 
تجفيف البشرة بمنشفة لطيفة يمكن استخدام أي 

من الزيوت الطبيعية لتدليك البشرة وترطيبها.
تجنُّب التعرض ألشعة الشمس خاصة في فصل 
الصيف، كما يجب تجنب الجلوس في حمامات 
الشمس فترات طويلة خالل فترة الظهيرة، وإن 
كانت هناك حاجة ألخذ حمام شمسي فيُفضل أن 
قبل هذا  الظهر، ويجب  بعد  فترة ما  يكون في 
عامل  مع  الشمس  من  واٍق  كريم  استخدام  كله 

حماية ما بين 20-30، قبل الخروج.
ارتداء المالبس ذات األكمام الطويلة والقبعات 

في فصل الصيف.
 تناول الفواكه والخضراوات فهي تمنح الجسم 
التغذية الالزمة، باإلضافة إلى ترطيب البشرة، 
ألن كل من الفواكه والخضراوات تحتوي على 
والمعادن  والفيتامينات،  الماء،  من  كبيرة  كمية 

التي  األكسدة  مضادات  إلى  باإلضافة  المختلفة، 
تحافظ على صحة البشرة، كما يفضل تناول األطعمة 
 ، Eالغنية باألحماض الدهنية أوميجا 3، وفيتامين
ومن أمثلة هذه األطعمة زيت الزيتون، والمكسرات 
و األفوكادو فجميعها مصادر غذائية جيدة للحفاظ 

على البشرة ناعمة ورطبة. 
االبتعاد عن اإلجهاد ألنّه يؤثر في صحة الجلد، 
ويمكن حل هذه المشكلة من خالل بعض الحلول 
البسيطة مثل: ممارسة الرياضة، وتقليل التوتر.

ارتداء القفازات خالل فصل الشتاء، ألن الهواء 
البشرة  كانت  حال  وفي  الجفاف،  يسبب  البارد 
تؤدي  المنخفضة  الحرارة  درجة  فإن  حساسة 
وعلى  الجلد،  في  وحكة  وتوّرم  احمرار  إلى 

اليدين، والمناطق المكشوفة من الجلد. 
يُصبح  بحيث  كبير،  بشكل  المنزل  تدفئة  عدم 
دافئاً جداً، ألن االنتقال ما بين الجو البارد والجو 
الساخن جداً يسبب جفاف البشرة ومع هذا يجب 

ترطيب البشرة باستمرار.

 www.elraed.dz

فحص  أّن  إلى  يُشار  الحديث  هذا  سياق  وفي   
فترة ألخرى،  يتم من  أن  الدورّي يجب  النظر 
التاريخ  إلى  باالستناد  الفترة  هذه  تحديد  ويتّم 
العائلّي  والتاريخ  المعنّي،  للشخص  الصحي 
بيان  ويمكن  السابقة،  النظر  وفحوصات 
النصائح المتعلقة بالفحوصات الدورية المرتبطة 

بانحراف النظر كما يأتي:
فحص النظر مرتين سنوًيا على األقل إذا كان 
ومرة  عاًما  خمسين  من  أكثر  الشخص  عمر 
واحدة على األقل سنوًيا إذا كان عمره أكبر من 
بالسكري  اإلصابة  في حال  وذلك  عاًما،  ستين 
داء  أو  الجلوكوما،  أو  العين  ارتفاع ضغط  أو 

التنكس البقعي، أو في حال وجود تاريخ عائلي 
لإلصابة بأي من األمراض المذكورة. 

فحص النظر مرة كل ثالث سنوات على األقل 
في حال وجود أكثر من عامل خطر لإلصابة 
النقطة  في  بيانها  )والتي سبق  النظر  بانحراف 
أربعين  الشخص  بلوغ  عند  وذلك  السابقة(، 
النظر مرة كل عشر سنوات في  عاًما. فحص 
-19 بين  ما  يتراوح  الشخص  عمر  كان  حال 
40 عاًما، بشرط أاّل يكون لدى المصاب عامل 
يُعاني من  النظر وال  بانحراف  خطر لإلصابة 
أية أعراض تدل على وجود مشاكل في العين.

 فحص النظر مرة كل خمس سنوات في حال 
 55-41 بين  ما  يتراوح  الشخص  عمر  كان 
عامل  المصاب  لدى  يكون  أاّل  بشرط  عاًما، 
يُعاني من  النظر وال  بانحراف  خطر لإلصابة 
أية أعراض تدل على وجود مشاكل في العين.

 فحص النظر مرة كل سنتين في حال كان عمر 
ومرة  عاًما،   65-56 بين  ما  يتراوح  الشخص 
بشرط  ذلك،  من  أكبر  هم  لمن  سنوًيا  واحدة 
لإلصابة  خطر  عامل  المصاب  لدى  يكون  أاّل 
بانحراف النظر وال يُعاني من أية أعراض تدل 

على وجود مشاكل في العين.

جمال ور�شاقة

زيادة تركيز الطفل 

لزيادة  إتباعها،  يجب  التي  واألساليب  الخطوات  من  العديد  هناك 
نسبة التركيز عند األطفال وهي: 

الذاكرة عند األطفال بشكل  بتنشيط  القيام  التعليمية: يجب  األلعاب 
واأللعاب  الذكاء  العاب  استخدام  طريق  عن  ذلك  ويكون  مستمر، 
عند  والتفكير  العقل  تشغيل  في  مهّم  دور  من  لها  لما  التعليمية، 
نسبة  لديه  زادت  كلّما  عقله،  بتنشيط  الطفل  قام  فكلّما  األطفال، 
ألعاب  من  وغيرها  والشطرنج  المتقاطعة  كالكلمات  لديه،  التركيز 

الذكاء. 
النوم الكافي: يحتاج األطفال جميعاً إلى النوم لساعات كافية لراحة 
الثماني  ذهنه وجسده، ويكون معدل ساعات النوم لألطفال بحدود 
ساعات يومياً، فحصول الطفل على ساعات نوم كافية ، تكون كفيلة 
بقدرته على حفظ األحداث التي يقوم بها بشكل يومي، ويصبح لديه 
قدرة أعلى الستيعاب الكلمات واألرقام التي يتلقاها بشكل أكبر، وال 

يتّم نسيانها مهما حصل. 
التكرار واإلعادة من أهم الطرق التي تساعد على زيادة التركيز، 
أو أي شيء آخر  الدراسية  المادة  إعادة وتكرار  بعملية  القيام  هي 
يحدث مع الطفل؛ ألّن التكرار ضروري لسرعة استيعاب المعلومات 
داخل عقل الطفل، وبالتالي القدرة على استرجاع المعلومات التي تّم 

تلقيها، بطريقة سهلة وسريعة.
الصحية  الوجبات  بجميع  الطفل  تزويد  يجب  الصحية  الوجبات 
التي  الغذائية  العناصر  جميع  على  تحتوي  والتي  والمتوازنة، 
يحتاجها، والقيام بالتركيز على األطعمة التي تحتوي على عناصر 
تساعد الطفل على زيادة تركيزه، وتجنّب األطعمة التي تحتوي على 
تركيز  إضعاف  على  تعمل  التي  والمواد  الدهون  من  عالية  نسب 

الطفل.
األجهزة اإللكترونية: يجب التخلّص من جميع األجهزة اإللكترونية 
التي تعمل على إضعاف تركيز الطفل، فأصبح لهذه األجهزة تأثير 
كبير على األطفال نتيجة للتطّورات التكنولوجيا الحاصلة في حياتنا، 
أّدت إلى استعمال هذه األجهزة بشكل كبير ولساعات طويلة، مّما 
أّدى إلى تشتّت األطفال وعدم قدرتهم على التركيز في أمور أخرى، 

كأجهزة التلفاز والحواسيب والهواتف الذكية. 
تنظيم الوقت: يجب القيام بعمل نظام معين محدد للطفل، حتى يقوم 
زيادة  على  الطفل  يساعد  ذلك  ألّن  ومعتاد؛  يومي  بشكل  بإتباعه 
التركيز، بسبب معرفة الطفل األمور التي يجب أن يقوم بها بشكل 

يومي.

مكّونات طبيعّية لطرد الّذباب 

يُمكن  التي  الطبيعية  المكّونات  بعض  لذكر  اآلتية  النقاط  تتطّرق 
االستعانة بها في سبيل طرد الذباب والتخلص منه:

الخل: يُستفاد من الخل األبيض باعتباره طارداً طبيعياً للذباب من 
البارد،  الماء  من  كوب  مقدار  مع  منه  كوبين  مقدار  مزج  خالل 

باإلضافة لملعقة صغيرة من زيت األوكاليبتوس. 
الملح والفلفل: يحّضر هذا المزيج من خالل إضافة مقدار مناسب 
المغلي  الماء  من  كوبين  لمقدار  األسود  والفلفل  الملح  من  كل  من 
الرش  زجاجة  في  يُوضع  أن  قبل  ليبرد  المزيد  ترك  ثُم  ُمسبقاً، 

ويُستخدم.
 قشور البرتقال: يُستعان بقطع من الشاش أو القماش القطني ليتم 

وضع قشور البرتقال فيه، ثُم تعليقه في أرجاء الغرفة.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

فوائد ال�شوكوالتة للحامل
تُخّفف الشوكوالتة إلى حّد كبير من 

احتمالية اإلصابة بتسّمم الحمل.
ضغط  في  الكبير  االرتفاع  تمنع   
اإلصابة  يمنع  الذي  األمر  الدم؛ 
الخطيرة،  المضاعفات  من  بالعديد 
على  احتوائها  بفضل  وذلك 
مادة  أو  مرّكب  من  عالية  نسبة 

الثيوبرومين.
 تخفض احتمالية اإلصابة بأمراض 
صحة  وتعّزز  الخطيرة،  القلب 
في  الدموية  واألوعية  الشرايين 

الجسم.
تساهم في زيادة ارتخاء العضالت، 

وتحّقق حالة من استرخاء الجسم.
تحّسن الحالة المزاجية، وتزيد من إفراز هرمون السيروتونين، وبالتالي 
تقي من اكتئاب الحمل، وذلك بفضل مذاقها اللذيذ جداً، واحتوائها على 

أثيل  الفينيل  ومركبات  السكر، 
أمين. 

تقّوي العظام واألسنان لدى األم، 
وتمنع تلفها، وتقّي من الهشاشة، 
الجيّد والسليم  النمو  كما تضمن 
على  احتوائها  بفضل  لألجنة، 

الكالسيوم.
المناعي  الجهاز  قدرات  تعّزز 
احتوائها  بفضل  الحامل،  لدى 
مضاّدات  من  عالية  نسبة  على 
األمراض  تقاوم  التي  التأكسد، 
والخطيرة،  والشعبيّة  المزمنة 

بفضل مقاومة الشوارد الُحّرة.
تقلّل إلى حدٍّ كبير من تدّفق الدم إلى المشيمة خالل فترات الحمل، كونها 

تحتوي على نسبة عالية الكافيين.
تساهم في والدة مواليد ذوي صّحة نفسيّة أفضل.

دواعي فح�ص النظر ومراجعة الطبيب 
جتدر مراجعة طبيب العيون املخت�ص يف حال املعاناة من م�ساكل على م�ستوى الر�ؤية ُتعيق الفرد عن قدرته 

اإذ  اخلارجية،  بالأن�سطة  ال�ستمتاع  على  القدرة  عدم  حال  يف  اأ�  بُي�سر،  اليومية  �مهاّمه  �ظائفه  اأداء  على 

امل�ساب  �ين�سح  النحراف  �درجة  النحراف  من  ُيعاين  املعنّي  كان  اإن  فيما  معرفة  املخت�ص  الطبيب  ي�ستطيع 

حول العالج ال�سحيح.

طرق العناية بالب�شرة اجلافة 
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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.
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المعسكرات  من  المزيد  استقطاب  دبي  تواصل 
التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات مع 

بداية عام 2023.
دبي  تستضيفها  التي  المعسكرات  عدد  ووصل 
خالل جانفي الجاري، إلى 20 معسكرا دوليا لفرق 
كرة القدم، من مختلف دول العالم، باإلضافة إلى 

معسكرات األلعاب الرياضية األخرى المتنوعة.
دبي  في  تتواجد  التي  المعسكرات  أبرز  ومن 
حاليا، معسكر فريق نادي اينتراخت فرانكفورت 
األوروبي  الدوري  بطولة  لقب  حامل  األلماني، 
فريق  أفضل  جائزة  على  والحاصل  القدم،  لكرة 
معسكر  إقامة  النادي  واختار   ،2022 عام  في 
الفريق الشتوي في دبي، مكافأة لالعبين والجهاز 
بإحراز  توجوها  التي  الماضية  الفترة  على  الفني 
اللقب األوروبي، واستعدادا للمنافسات المتبقية من 

الموسم.
وستكون أولى مباريات الفريق في دوري أبطال 
فيفري   22 يوم  اإليطالي  نابولي  أمام  أوروبا، 
األلماني، سيلعب  الدوري  المقبل، وعلى مستوى 
أمام شالكه يوم 21 جانفي الجاري، كما سيخوض 
مباراة ودية مع ليخ بوزنان البولندي في دبي يوم 

13 جانفي الجاري، ضمن برنامجه التدريبي.

األكثر  األماكن  قائمة  منتجع جبل علي،  وتصدر 
ويستضيف  دبي،  في  الدولية  للمعسكرات  جذبا 
حاليا، معسكر ليفسكي صوفيا البلغاري، والمستمر 

حتى مطلع فيفري المقبل.
منتجع  في  معسكره  بوزنان،  ليخ  فريق  يبدأ  كما 

الجاري،  جانفي  حتى  ويستمر  غدا،  علي  جبل 
استعدادا للمنافسات المتبقية من الدوري البولندي 

الممتاز، ودوري المؤتمر األوروبي.
ومن األندية التي تقيم معسكراتها أيضا في منتجع 
جبل، ريجا الالتفي، وذلك خالل الفترة من 11 إلى 
28 جانفي الجاري، وسبارتاك موسكو الروسي، 
وسيكون معسكره من 12 من الشهر نفسه، وحتى 
أورارتو  نادي  أيًضا  ويقيم  المقبل،  فيفري   12
يكاترينبورغ  أورال  نادي  وفريق  األرميني، 
في  التدريبي  معسكرهما  القدم  لكرة  الروسي 

المنتجع.
ويعمل مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مختلف 
ومع  اإلمارات،  وخارج  داخل  من  المؤسسات 
والرياضيين  الفرق  حضور  لتسهيل  المنظمين 
العالميين والدخول في معسكرات تدريبية في دبي.
الوكاالت 
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ت�صريحاته اأثارت قلق اإدارة 

وجماهري النادي، غوارديوال: 

"�ساأ�ستقيل من مان�س�سرت �سيتي 
يف هذه احلالة"

سيتي،  لمانشستر  الفني  المدير  غوارديوال،  بيب  اإلسباني   أثار 
السيتيزنس،  مع  عقده  بشأن  تصريحاته  بعد  النادي،  إدارة  قلق 
حتى  االتحاد،  ملعب  في  عقده  غوارديوال  بيب  جدد  وأن  وسبق 
صيف 2025. وقال غوارديوال، في تصريحات أبرزتها صحيفة 
أن  فيها  أشعر  التي  اللحظة  "في  اإلسبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
هناك خطأ ما، سأستقيل أو لن أجدد عقدي«. وأضاف: "لن أبق 
مثل فيرغسون أو فينغر، العقد مجرد قطعة من الورق، لقد مددت 
التزامي مع النادي، ألنني أشعر أن الفريق ال يزال قادرا على فعل 
شيء تحت قيادتي«، وختم: "في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتيجة، 
إذا سئمنا من بعضنا البعض، فلن أبقى حتى النهاية بسبب العقد«.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 
اإلنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.

الوكاالت

مكاملة دي يونغ مع تني هاغ

 تثري غ�صب اإدارة بر�صلونة

مي�سي يطالب �سان جريمان
 ب�سم جنم بر�سلونة

باريس سان جيرمان، من  ليونيل ميسي، نجم  طلب األرجنتيني 
إدارة ناديه، ضم أحد نجوم برشلونة، في الصيف المقبل.

ويتعلق األمر بالهولندي فرينكي دي يونغ، الذي يراه ميسي إضافة 
بحسب  األمراء،  حديقة  إلى  انضمامه  حال  جيرمان  لسان  قوية 
شبكة "سبورت ميدياست" اإليطالية.وسبق أن حاول سان جيرمان 
الحصول على خدمات دي يونغ، أثناء تواجده في أجاكس، لكن 

الالعب الهولندي فضل الذهاب إلى برشلونة.
وتراجع برشلونة عن فكرة االستغناء عن دي يونغ بعد استعادة 
مادية  أزمة  من  يعاني  الكتالوني  النادي  لكن  مؤخًرا،  مستواه 
ويحتاج لألموال بشدة خالل المرحلة المقبلة علًما بأن عقد النجم 
الهولندي ينتهي في صيف 2025.من جهته، أثار دي يونغ، نجم 

برشلونة، غضب إدارة النادي الكتالوني في الموسم الحالي.
اتصل  يونغ  دي  فإن  البريطانية،  ميل"  "ديلي  لصحيفة  ووفًقا 
وأبلغه  يونايتد،  لمانشستر  الفني  المدير  تين هاغ،  بإريك  مؤخرا 
األمر  "هذا  وأشارت:  الحمر،  الشياطين  إلى  االنتقال  يريد  بأنه 
أثار غضب إدارة برشلونة، خاصة أن الالعب رفض تقديم أي 
تسهيالت للرحيل في الصيف، عندما كان النادي في أمس الحاجة 
عقب  لليونايتد  الجيدة  "االنطالقة  رحيله«.وأوضحت:  ألموال 
بات  الفريق  أن  خاصة  يونغ،  دي  إعجاب  أثارت  العالم(  كأس 

يحتل مركزا مؤهال إلى دوري أبطال أوروبا«.
الوكاالت

كريستوف  جيرمان،  سان  باريس  مدرب  أبدى 
غالتيه، حزنه عقب الهزيمة األولى للفريق تحت 
قيادته، في الدوري الفرنسي على يد النس )3-1(.
وصرح غالتيه عقب اللقاء: "النس استحق الفوز.. 
لكن ليست الهزيمة هي التي تحبطني أو تضايقني 
لم  األهداف،  بها  استقبلنا  التي  الطريقة  بل  حقا، 
يحترم الالعبون مواقعهم، من المهم دائما أن تبدأ 
الشوط الثاني بشكل جيد، لقد أهديناهم هدفين، هذه 
بشكل  يلعب  الفريق  فيها  أرى  التي  األولى  المرة 
عدم  من  حالة  هناك  يكون  وعندما  منظم..  غير 
التنظيم الخططي، يكون هناك كرات مهدرة كثيرة 

تمنح المنافس أفضلية للعب على المرتدات«.
سان  على  األولى  الهزيمة  تأثير  مدى  وعن 
جيرمان، قال: "لم يكن هناك ضغوط للحفاظ على 
سجلنا خاليا من الهزائم، هذا ليس هدف أي شخص 

هنا، ال اإلدارة الفنية وال الالعبين«.
وحول الدور الذي قام به كيليان مبابي في المباراة، 
الذي  ميسي  وليونيل  لإليقاف  نيمار  غياب  في 
سيعود من عطلته اليوم، أجاب: "لقد اجتهد مبابي 
بدنية جيدة، حتى بعد تسجيلهم  كثيرا، كان بحالة 
للهدف الثالث، لكن لألسف، لم تكن هناك مساحات 
يحضرا،  لم  وميسي  نيمار  الوقت،  مرور  مع  له 
لكن هذا ليس عذرا للخسارة، ستكون هناك المزيد 
غائبون،  العبون  هناك  وسيكون  المباريات،  من 
ينبغي أن ندرك كيف نكون أفضل، حتى في غياب 

الالعبين«.
بعد  خاصة  للقب،  النس  خطف  إمكانية  وعن 

تقليصه الفارق مع باريس إلى 4 نقاط، قال غالتيه: 
"البطولة ال تزال طويلة، ال يمكن التفكير في هذا 

األمر، فال شيء مضمون«.
العالم  بكأس  توج  الذي  ميسي،  وبخصوص 
سيتم  وكيف  فرنسا،  حساب  على  األرجنتين  مع 
بوصوله  للغاية  سعداء  "سنكون  أجاب:  استقباله، 
إلى هنا، ال يوجد شك في أنه سيتم استقباله بشكل 
العب  إنه  األمراء،  حديقة  ملعب  في  للغاية  جيد 

حاسم لنا جميعا".
الوكاالت

توا�صل ا�صتقطاب االأندية واملنتخبات العريقة

 يريد البقاء ملو�صم اآخر 

على االأقل يف ريال مدريد

مودريت�ض يرف�ض 
عر�ض الن�سر ملجاورة 
رونالدو يف ال�سعودية

صانع  رفض  عن  "ماركا"  صحيفة   كشفت 
الكرواتي  الدولي  مدريد،  لاير  نادي  ألعاب 
السعودي  النصر  من  عرضا  مودريتش  لوكا 
لمزاملة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو 
المنتقل إلى "العالمي" مؤخرا.وأكدت الصحيفة 
بكرة  االرتقاء  تريد  السعودية  أن  اإلسبانية، 
القدم إلى مصاف النخبة العالمية وجعلها أكثر 
النجوم،  كبار  اجتذاب  عبر  ومشاهدة،  متابعة 
رونالدو،  مع  توقيعه  وبعد  النصر  فإن  لذلك 
اإلسباني  والمدافع  مودريتش،  لضم  يسعى 
سيرخيو راموس العب باريس سان جيرمان 
البالغ  مودريتش  إن  "ماركا"  الفرنسي.وقالت 
عمره 37 عاما، يريد البقاء لموسم آخر على 
باللعب  التفكير  قبل  مدريد،  لاير  في  األقل 
الكرواتي  النجم  أن  آخر.وأضافت  ناد  في 
من  وصلته  التي  المغرية  العروض  سيؤجل 
السعودية والواليات المتحدة، نظرا لرغبته في 
االستمرار مع النادي الملكي.وأكملت الصحيفة 
أنه   2022 العالم  كأس  في  أثبت  "مودريتش 
مازال يمتلك كل القدرات رغم كبر سنه، وهو 
شيء يظهره في كل مرة يرتدي فيها قميص 
لاير مدريد، وكان ذلك واضحا في 30 ديسمبر 
في مباراة اللاير األخيرة ضد لاير بلد الوليد".
الوكاالت

"الن�ض ا�ستحق الفوز 
وغياب مي�سي لي�ض عذرا"

ع�سرون مع�سكرا دوليا 
لكرة القدم يف دبي خالل جانفي

االإدارة ت�صتاأنف على قرار طرد األبا

ت�سايف يعاقب العبي بر�سلونة ب�سبب التعادل امام اإ�سبانيول
العام الجديد، ووجود راحة مفترضة لالعبين، إال أن  أيام  اليوم هو أول   رغم أن 
التعادل  بعد  المران  من  العبيه  إعفاء  رفض  برشلونة،  مدرب  هيرنانديز،  تشافي 

"المخيب" في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول على ملعب "سبوتيفاي كامب نو«.
وتم استدعاء جميع العبي الفريق األول المتاحين للمران الذي جرى على مالعب 
مدينة خوان جامبر الرياضية، في الوقت الذي اكتفت فيه المجموعة األساسية في 
بمران  أمس  استعداداته  الكتالوني  الفريق  خفيفة.وواصل  بتدريبات  الديربي  مباراة 
أجل  من  الجماهير  أمام  مفتوحا  وكان  نو،  كامب  سبوتيفاي  ملعب  على  صباحي 
االحتفال عن قرب مع العبيهم بأعياد الميالد، ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر سيتي، 
أحد أندية الدرجة الثالثة، يوم غد، في دور ال32 بكأس ملك إسبانيا، وبعد هذا اللقاء، 
سيخوض الفريق مواجهة من العيار الثقيل في الجولة ال16 لليغا يوم األحد المقبل 
أمام أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو.من جهة أخرى، يتحرك برشلونة 

ألبا  إسبانيول، وحصل  ألبا، من مباراة  لالستئناف على قرار طرد العبه جوردي 
أتلتيكو  مواجهة  عن  غيابه  يعني  ما  كتالونيا،  ديربي  في  إنذارين  بعد  الطرد  على 
مدريد المقبلة في الليغا.وبحسب صحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن برشلونة سيتحرك 

لالستئناف على قرار طرد ألبا، لمحاولة لحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد.
وقال ألبا، خالل تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية بعد المباراة: "ال أفهم 
الطرد، لقد أخبرت الحكم باحترام أنه بدا لي أن خوسيليو العب إسبانيول قام بخطأ 
ضد كريستنسن، لقد أشهر البطاقة الصفراء ألنه أعتقد أنها األولى لي، أحيانا ارتكب 
مندهش  أنا  كذلك.  ليس  المرة  هذه  لكن  أكثر،  نفسي  في  أتحكم  أن  ويجب  أخطاء، 
جًدا«.وأوضح: "الحكم لم يقدم لي أي تفسيرات لقراره، وفي النهاية من الصعب أن 

أتفهم األمر، لكنني لم أقل شيئا«.
الوكاالت

غالتيه يتاأ�صف لتلقي البي اأ�س جي الأول

 هزمية حتت قيادته وي�صرح: 
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ريا�ضي
طالب الالعبين بالتاألق في بطولة العالم، الوزير �سبقاق

 "اآن الأوان لت�ستعيد
 كرة اليد الجزائرية مكانتها"

 
أصر عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب 
والرياضة على توديع المنتخب الوطني 

لكرة اليد، وتحفيزه من خالل إلقاء خطاب 
مشجع، تحسبا لمشاركته في بطولة العالم.

وحضر الوزير سبقاق، أمس، بمطار 
هواري بومدين، لتوديع العناصر 

الوطنية، المتجهة إلى تونس لخوض 
آخر تربص لهم، وتوجه لالعبين بالقول: 
"التحدي أمامنا كبير، ربما التحضيرات 
لم تكن في المستوى، لكن علينا التأقلم، 

وتحقيق نتيجة إيجابية، أنتم محاربون في الميدان، األمر يتعلق بالجزائر، أنتم 
تحملون العلم الجزائري، لذا ننتظر منكم الكثير"

وأضاف الوزير في خطابه: "الموعد عالمي، سيشهد مشاركات قوية، وحان 
الوقت لتستعيد كرة اليد الجزائرية مكانتها من خالل عمل قاعدي، وباالعتماد 
على تقاليده". وواصل الوزير سبقاق حديثه: "الحكومة تضع كل االمكانيات 

الالزمة أمامكم، ننتظر منكم نفس الحماس الذي عودتمونا عليه، ونحن جاهزون 
لتقديم الدعم الالزم، كرة اليد هي ثاني رياضة أكثر شعبية في الجزائر، والمنتخب 

الوطني يعتبر مرجع لألندية الجزائرية، لذا سنواصل متابعة كل مستجدات 
منتخبنا".

وطالب ذات المتحدث الوفد الجزائري بالتألق، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج مشرفة 
في مونديال كرة اليد: "في وقت سابق كنا نعمل في ظروف كارثية وتمكنا من 

تحقيق نتائج مقبولة، وحاليا ننتظر منكم أكثر".
ق.ر

تح�سبا لمونديال-2023 لكرة اليد:

 الناخب الوطني غربي
يعلن عن قائمة ال19 لعبا

 
أعلن الناخب الوطني لكرة اليد للرجال 

رابح غربي عن قائمة ال19 العبا 
استعدادا للمشاركة في بطولة العالم 

2023 المقررة من 11 إلى 29 جانفي 
ببولونيا والسويد، حسب ما أعلنت عنه 

االتحادية الجزائرية في صفحتها الرسمية 
على شبكة التواصل االجتماعي.

وتنقل السباعي الجزائري أمس في اتجاه 
تونس لخوض مباراتين وديتين أمام 
نظيره التونسي يومي 4 و 6 جانفي 
بقاعة محمد مزالي بمدينة المنستير.

وفي النسخة الـ28 لمونديال-2023، ستلعب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة 
رفقة منتخبات قطر و صربيا و ألمانيا، و تستهل التشكيلة الوطنية بطولة العالم 

بمواجهة صربيا يوم الجمعة 13 جانفي بقاعة سبوداك بكاتوفيتش ببولونيا لحساب 
اليوم األول للدور التمهيدي للمجموعة الخامسة، وبعدها، ستالقي قطر، يوم األحد 

15 جانفي بنفس القاعة، على أن تنهي الدور التمهيدي أمام ألمانيا يوم الثالثاء 
17 جانفي بقاعة سبوداك دائما. ويخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين ضد 
نظيره التونسي يومي 4 و 6 جانفي بقاعة محمد مزالي بمدينة المنستير، استعدادا 

للمشاركة في بطولة العالم-2023.
قائمة ال19 العبا :

خليفة غضبان، يحيى زموشي، رضا عريب، ياسين جديد، ريان عبروس، رفيق 
بوناب، مختاركوري، وائل مالزم، مسعود بركوس، سفيان بن جياللي، نور 

الدين هالل، هشام كعباش، عبد القادر رحيم، داود هشام، نوري سليم بن حليمة، 
سامي دوشي، أيوب عبدي، باستيان خرموش، زهير نعيم.

ق.ر

ف�سيحة كبرى ت�ساف لرئي�س االتحاد الكاميروني اإيتو

 محاولة فا�شلة لتزوير اأعمار العبي
 منتخب للنا�شئين تحت 17 عاما

 
رغم أن النجم الكاميروني، صامويل إيتو، 

اشتهر بمهارات تهديفية بارزة طوال مسيرته 
في كرة القدم، لكنه ظهر أيضا بعد االعتزال 

بشخصية قوية للغاية، ومنذ توليه رئاسة 
االتحاد الكاميروني لكرة القدم دخل في 

عدة صدامات ومشاحنات، أحدثها تصديه 
لفضيحة تزوير كبرى، تهدد سمعة اللعبة 

في بالده. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" 
البريطانية في تقرير لها، أن إيتو تصدى 
لمحاولة تزوير في أعمار العبي منتخب 

الكاميرون للناشئين تحت 17 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استبعاد 21 العبا من أصل 30 في قائمة "األسود" 

لتحت 17 عاما، التي تخوض منافسات بطولة وسط أفريقيا هذا العام.
وجاء استبعاد هؤالء الالعبين بعد أن سقطوا في االختبارات الطبية للكشف عن 

األعمار الحقيقية لهم، وهو ما استدعى اتخاذ إيتو لهذا القرار الصارم.
ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن صامويل إيتو سبق أن استدعى في ماي الماضي 
44 العبا من 8 أندية مختلفة للتحقيق معهم بسبب االشتباه في تزوير أعمارهم 

الحقيقية.
ويحاول إيتو التصدي لهذه األزمة التي تالحق أيضا منتخب الشباب تحت 20 

عاما، الذي لم يعلن قائمته بعد قبل مباراته األولى في كأس أمم أفريقيا، يوم 16 
جانفي الجاري والتي ستقام في مصر.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن التزوير في أعمار الالعبين، مشكلة تواجه الكرة 
األفريقية منذ سنوات طويلة، وتعهد صامويل إيتو بالتصدي لها منذ رئاسته التحاد 

الكرة الكاميروني في ديسمبر 2021
الوكاالت

ق.ر

يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي، مراقبة 
موهبة فريق تولوز الفرنسي، فارس شعيبي، 

الذي من المنتظر أن يكون جديد منتخب الخضر 
في معسكر شهر مارس المقبل، الذي ستتخلله 

مباراة مزدوجة ضد النيجر، برسم تصفيات أمم 
أفريقيا 2024.

وأكدت تقارير إعالمية أمس نقال عن مصدر 
في الطاقم الفني للخضر أن بلماضي يعول 

كثيراً على هذا الالعب الشاب لتقديم اإلضافة 
للخضر، بعد أن أعجب كثيراً بإمكاناته إضافة 

إلى كونه متعدد المراكز على أرض الملعب في 
المباريات.

ووفقاً لنفس المعلومات، فإن الناخب الوطني 
يرى في فارس شعيبي أنه الالعب القادر على 

خالفة المخضرم سفيان فيغولي، الذي ترك 
فراغاً كبيراً في تشكيلة الخضر، كونه قضى 

النصف األول من الموسم الكروي الحالي من 
دون فريق، قبل أن ينتقل بداية الشهر الماضي 

إلى فريق فاتح كاراجومروك التركي.
ويستطيع كذلك فارس شعيبي اللعب في مركز 
الجناح األيسر، مثل ما هو الحال مع فريقه في 

تولوز، لكن ذلك المركز يشهد منافسة قوية 
في المنتخب الوطني، في ظل حضور كل من 
يوسف باليلي العب فريق أجاكسيو الفرنسي، 
وسعيد بن رحمة مهاجم فريق ويستهام يونايتد 

اإلنجليزي.
يذكر أن بلماضي كان أكد في تصريحات سابقة 

أن فارس شعيبي أعطى موافقته للعب مع 
المنتخب الوطني، شأنه شأن ظهير أيسر فريق 
وولفرهامبتون اإلنجليزي، ريان آيت نوري، 

في انتظار أسماء أخرى على غرار حسام عوار 
العب خط وسط فريق ليون الفرنسي.

كشف تقرير صحفي إيطالي 
أول أمس، عن خطوة جديدة من 

طرف إدارة ميالن، لالحتفاظ 
بالدولي الجزائري إسماعيل بن 

ناصر لفترة طويلة، رغم األزمة 
التي يمر بها الفريق في الفترة 

األخيرة.
وتعيش إدارة الروسونيري حالة 

طوارئ، بسبب اضطرارها 
إلى التفاوض وفي وقت واحد، 
مع عدد من نجوم الفريق ممن 
أوشكت عقودهم على االنتهاء، 

على غرار الفرنسي أوليفييه 
جيرو، والبرتغالي رافائيل لياو.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" 
فإن إدارة الميالن ستقدم عرضا جديدا لبن 

ناصر، ال يتجاوز 3.5 مليون يورو كراتب 
سنوي، إلقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.
ذات المصدر، أكد أن إدارة الروسونيري، 

واثقة من قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع 

متوسط ميدان المنتخب الوطني 
بشأن التجديد، رغم تواجده على 
رأس قائمة المطلوبين لدى أندية 

كبيرة في الدوري االنجليزي.
وكانت عدة تقارير إعالمية، 
قد أكدت تقارب الرؤى بين 

الطرفين حول موضوع التجديد، 
إال أن المبلغ المقترح قد ال 

يرضي العب أرسنال سابقا 
الذي يصر على رفع راتبه 

السنوي للبقاء في قلعة ميالن.
ويرتبط بن ناصر بعقد مع 

ميالن ينتهي في صيف 2024، 
حيث انتقل إليه سنة 2019 قادما من 
إمبولي، مقابل 16 مليون يورو فقط.

ق.ر

يبدو أن وضعية الدولي الجزائري أندي 
ديلور مع ناديه نيس الفرنسي ستهدد مكانته 
ضمن صفوف المنتخب الوطني، ما يجعله 
مطالبا بإيجاد حل سريع من خالل االنتقال 

الحد األندية الراغبة في التعاقد معه، أو 
استعادة مستواه مع ناديه الفرنسي.

وواصل ديلور صداماته مع ناديه نيس 
رغبة منه في تغيير األجواء خالل الميركاتو 

الشتوي الحالي، حيث أبدى استياءه من 

وضعيته مع فريق الريفيرا الفرنسية، مؤكدا 
استحالة بقائه مع تشكيلة المدرب لوسيان 

فافر ألسباب مادية ورياضية.
وكشفت صحيفة "ليكيب" أن ديلور غاب عن 
تشكيلة نيس خالل الجولة الـ17 من الدوري 
الفرنسي، رغم أنه ال يعاني من أي إصابة، 

وتجاوز المشكل الصحي الذي كان يعاني 
منه مؤخرا.

المصدر ذاته أكد أن التبرير الرسمي المقدم 

من نيس بخصوص ديلور هو معاناته من 
"المرض"، ملمحة إلى أن ذلك مجرد رد 

دبلوماسي للغياب المتعمد من الالعب، الذي 
يفضل عدم المغامرة بنفسه لضمان انتقاله 

لناٍد جديد وهو في صحة جيدة.
ويبدو أن مهاجم الخضر مستعد للقيام بكل 

شيء من أجل تحقيق رغبته، وذلك رغم أن 
العروض ال تتهاطل عليه بالشكل الذي كان 
يتوقعه، بدليل أن جميع الفرق الفرنسية التي 
عرض نفسه عليها ردت عليه سلبا، رافضة 

التحرك للحصول على خدماته.
ويتواجد ديلور في وضعية ال يحسد عليها، 
باعتباره يلعب بالنار، وقد يجد نفسه مجبرا 

على البقاء مع نيس، إن لم يجد له وكيل 
أعماله موطئ قدم في فريق جديد خالل 

األيام المقبلة، وسيكون صاحب الـ31 عاما 
مهددا بفقدان مكانته مع المنتخب الوطني، 
في حالة استمراره مع نيس وخروجه من 

حسابات المدرب لوسيان فافر.
وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد 
توعد جميع نجومه بتغيير سياسته معهم، 
وعدم االعتماد عليهم من هنا فصاعدا إن 

لم يكونوا في قمة جاهزيتهم، لتفادي تكرار 
صدمات العام الماضي.

ق.ر

ان�سمام موهبة تولوز للخ�سر مرتقب في مار�س المقبل

�ستمنحه 3.5 مليون يورو كراتب �سنوي لدفعه لتجديد عقده

الالعب مخير بين تغيير االأجواء او ا�ستعادة مكانته مع ناديه

بلما�شي يعول على التحاق �شعيبي لتعوي�ض فيغولي

اإدارة ميالن تح�شر عر�شا جديدا الإقناع بن نا�شر بالبقاء

و�شعية ديلور مع ني�ض الفرن�شي تهدد مكانته في �شفوف الخ�شر
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لعجاج حمود عزيز  

 نظم، أمس، سكان الحي الفوضوي والد ناصر36 
بالضاية، وقفة احتجاجية أمامن مقر والية الجلفة، حيث 

طالبوا السلطات المحلية بالتسريع في عملية الترحيل من 
هذا الحي. واستنادا لما صرح به أحد المحتجين لجريدة 
"الرائد"، فإن وعود المسؤولين المحليين بترحيل هؤالء 

الساكنة القاطنين بهذا الحي الفوضوي، لم تتجسد بعد وأن 
العائالت المعنية ال تزال تنتظر عملية الترحيل وعليه 

فقد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية لتذكير السلطات المعنية 
بمعاناتهم في هذه المساكن التي تبقى غير صالحة للعيش 

الكريم وسط غزو القوراض للسكنات وما قد ينتج عن 
ذلك من انتشار لالمراض في ظل وجود أطفال.. الوضع 

حسب المتحدث بات ال يطاق خاصة مع تفشي آفات 
اجتماعية وسط هذا الحي، ومن ثم وجب التدخل لوضع 

حد لهذه المعاناة.

سطرت مكتبة المجاهد وضاح محمد ببلدية المسيلة، 
بإشراف رئيس المجلس الشعبي لبلدية المسيلة 

بمناسبة العطلة الشتوية  برنامجا ثريا وهادفا لفائدة 
األطفال والمنخرطين في المكتبة ،يتمثل في خرجات 

استكشافية وترفيهية وتثقيفية  ورحالت نحو مواقع 
أثرية وتاريخية وسياحية معروفة بالوالية ،إلى جانب 

زيارات نحو مؤسسات ثقافية وإعالمية ومتاحف تمكن 
الطفل من التعرف أكثر وعن قرب على عمل هذه 

الفضاءات.

و حسب سمير معروف مدير مكتبة المجاهد وضاح 
محمد فإن هذا البرنامج من أجل تنمية قدرات األطفال 

والترويح عن أنفسهم وكذا تثقيف وإثراء رصيدهم 
المعرفي حول المعالم والكنوز التي تزخر بها واليتهم 
المسيلة، الفتا إلى أن البرنامج المسطر بمناسبة العطلة 

الشتوية جاء هادفا وبعيدا كل البعد عن عروض 
بهلوانية ومسرحيات وغيرها التي التقدم للطفل سوى 

الترفيه ، مفيدا أن أول وجهة لألطفال كانت نحو إذاعة 
الجزائر من المسيلة ،أين تمكن األطفال من اإلطالع 

و عن قرب على العمل اإلعالمي واإلذاعي للمؤسسة 
،على أن تكون الوجهات المقبلة نحو المتحف الوالئي 
للمجاهد بالمسيلة ودار الثقافة الشهيد قنفوذ الحمالوي 
،ومتحف اآلثار وقلعة بني حماد بالمعاضيد، وزيارة 

استكشافية إلى متحف نصرالدين الديني ببوسعادة 
ومعتقل الجرف بأوالد دراج لتكون المحطة األخيرة 
حسب ذات المتحدث  من هذه الرحالت والخرجات 

اإلستكشافية نحو مركز التسلية العلمية بمدينة المسيلة . 
حممد.ق

 تشهد البطولة الوطنية للمالكمة صنف األواسط 
بالجلفة مشاركة 32 رابطة على المستوى الوطني 

في جميع األوزان وتمتد هده المنافسة من 2 جانفي 
2023 الى 6 جانفي 2023، حسب ما صرح به 

"بن عيسى" بالل ممثل الرابطة الوالئية للمالكمة 
بالجلفة.

كما ستشارك والية الجلفة بسبعة نوادي منها: 
نادي الحماية المدنية، نادي مولودية زنينة، الشباب 

الرياضي للجلفة، مشعل ووفاء وسارة، نصر الجلفة، 
وفاق مسعد، والد الحومة بحد الصحاري باإلضافة 

الى ناديي الترجي والرجاء لحاسي بحبح.
ل.عزيز 

نظموا وقفة احتجاجية اأمام مقر والية اجللفة 

�صكان احلي الفو�صوي والد نا�صر يطالبون بالرتحيل

اإ�شـهـــار

حتت �صعار "حتويل ق�صا�صات الورق .. 

ور�صم االبت�صامة على الوجوه"

 "الفن االأوريغامي" حا�صر بقوة 
يف الطبعة الثالثة الأيام النعامة

انطلقت أمس بملحقة دار الثقافة بغدادي بلقاسم بعين الصفراء 
)النعامة( الطبعة الثالثة أليام النعامة لفن األوريغامي )فن طي الورق( 

تحت شعار "تحويل قصاصات الورق .. ورسم االبتسامة على 
الوجوه".وتهدف التظاهرة التي تنظمها الجمعية الثقافية ألوان لعين 

الصفراء بالتنسيق مع دار الثقافة أحمد شامي للنعامة إلى إتاحة فضاء 
للتبادل بين الفنانين التشكيليين والرسامين والمختصين في األشغال 
اليدوية حول مختلف تقنيات هذا الفن اليدوي, فضال عن التعريف 

بمبادئه ودوره في تنمية الميول اإلبداعي للطفل, وفق رئيس الجمعية 
بوشطاطة إبراهيم. ويتضمن برنامج هذه الطبعة التي تدوم أربعة أيام 

إقامة معرض للوحات تعريفية لنماذج من فن األوريغامي )أشكال 
هندسية وطيور و حيوانات وحلي و مجوهرات مشكلة من طي 

الورق وبألوان و أحجام مختلفة(, فضال عن عرض كتب ومجالت و 
مطويات للتعريف بهذا الفن ذو األصول اليابانية ورواده، كما برمجت 

ورشة خاصة بالصغار لتعليمهم كيفيات ومهارات تحويل أوراق 
التغليف إلى تحف فنية وقصاصات الورق المقوى والعادي إلى أشكال 

فنية وهندسية متنوعة, وفق نفس المصدر.
كما ستقدم على هامش التظاهرة عروض بهلوانية وأخرى أللعاب 
الخفة لألطفال من تنشيط أعضاء عدة جمعيات محلية منها "شباب 

45" و "نجوم إفريقيا" و "الرمال الذهبية" على مستوى ساحات 
عمومية و دور الشباب وبهو دار الثقافة.وسيتيح تقديم هذه العروض 
التي تنظم بدعم من مديرية الثقافة والفنون للنعامة الفرصة لألطفال 

لالستمتاع ببرنامج ترفيهي وتثقيفي تزامنا والعطلة المدرسية الشتوية, 
وفق ما أشار إليه رئيس الجمعية.

ع.ط

تعود اإىل حقبات تاريخية خمتلفة

 توقيف �صخ�ص يخفي 
363 قطعة نقدية اأثرية بامل�صيلة 

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل )BRI( بالمصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية بأمن والية المسيلة  شخصا تورط في إخفاء 

قطع نقدية أثرية تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة، مع حجز 363 
قطعة نقدية أثرية، 03 قطع منها من معدن البرونز تعود إلى الحقبة 

البيزنطية وكذا الحقبة الرومانية، أما البقية فهي عبارة عن نقود فضية 
ونحاسية تعود إلى الفترة اإلسالمية )الموحدية والفاطمية(.

وحسب ما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة بأمن الوالية 
في بيان لها فإن وقائع القضية بدأت على إثر معلومات وردت إلى 

المصلحة مفادها وجود شخص يحوز على قطع نقدية أثرية تعود إلى 
فترات تاريخية مختلفة بغرض عرضها للبيع، وعليه تم إعداد خطة 

عمل مكنت فريق التحقيق من توقيفه وحجز القطع النقدية األثرية 
المذكورة التي كانت مخبأة داخل مسكنه. وباإلستناد إلى ذات المصدر 

فإنه بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات 
القضائية المختصة إقليميا عن جنحة عدم التصريح بالمكتشفات 

الفجائية وعدم تسليمها للدولة. 
حممد.قرين

التظاهرة تعرف م�صاركة 32 رابطة على امل�صتوى الوطني 

انطالق البطولة الوطنية للمالكمة "�صنف االأوا�صط" باجللفة 

مكتبة املجاهد و�صاح حممد بامل�صيلة 

برامج ثرية وهادفة لالأطفال تزامنا مع العطلة ال�صتوية



مجلة  مع  له  حوار  في  بوكراس  محمد  أشار 
في  المحترف  للمسرح  الوطني  المهرجان 
األحد  سهرة  اختتمت  والتي   15 الـ  دورته 
هو  االتفاقيات  هذه  من  الهدف  أن  اإلثنين  إلى 
بالتكوين،  يتعلق  فيما  المعهد  بقطبية  التحسيس 
بمعني ليست كل من هب ودب يدعي التكوين 
،إذ ال يتعلق األمر فقط بالجانب المعلوماتي في 
عملية التكوين لكن أيضا بالجانب البيداغوجي 
أهله،  له  فالتكوين  المعلومة،  تقديم  طريقة  أي 
أيضا  االتفاقيات  هذه  من  الهدف  أن  مضيفا 
في  وقال  التربصات  في  المعهد  طلبة  حماية 
إلنجاز  احترافية  بيئة  لهم  "نؤمن  السياق: 
عروض التخرج. وقد رأينا العام الماضي كيف 
المسارح  بعض  طافت  التخرج  عروض  أن 

وتحقيق  العرض  توزيع  المسارح  وبإمكان 
لطلبة  مزدوجة  فائدة  تحقيق  وبالتالي  مداخيل 

المعهد والمسارح وفق قاعدة رابح رابح".
االتفاقيات  هذه  مثل  أن  المتحدث  وأضاف 
عتاد  من   االستفادة  من   أيضا  ستسمح 
المسارح، فالمسارح لها عتاد قديم ونحن كمعهد 
ومؤسسة مختصة وأنهم يقومون بإعادة رسكلة 
العتاد والديكورات بحيث يمكن للطلبة االستفادة 
أيضا  تستفيد  كما   التخرج  عروض  في  منها 

المسارح التي تربح عرض جاهز.
وأشار المتحدث قائال في هذا السياق: " الحظنا 
أنه ومنذ وقعنا االتفاقيات صار المعهد مطلوبا 
التكوين  كمؤسسة مسرحية ،خاصة في جانب 

تلعب دور في الحركة المسرحية".

استيعاب  على  القدرة  لمسألة  تطرقه  ولدى 
يرأسه  الذي  المعهد  في  للطلبة  الهائلة  األعداد 
أوضح يقول أن ثمة تفكير مع الوصاية )وزارة 
الثقافة والفنون(، إلعادة إطالق ملحقات للمعهد 
غرار  على  قبل  من  موجودة  كانت  ألنها 
في  األخرى  الفني  التكوين  مؤسسات  ملحقات 
الموسيقي والفنون الجميلة وإذا أردنا اليوم أن 
نفكر في مرحلة ما بعد البترول علينا االهتمام 
سنوات  العشر  وأن  خاصة  التكوين  بجانب 
المقبلة ستعرف جيال جديدا من حاملي بكالوريا 
لهذه  لهذا يجب أن تكون هناك مواكبة  الفنون 

المستجدات.
مشيرا أن بعث مدرسة خاصة للسينما سيجعل 
المعهد مختصا فقط في فنون العرض، وقال في 
قانون خاص  إعداد  بصدد  "نحن  السياق:  هذا 
متخصصا  عهده  لسابق  المعهد  يعيد  ومرسوم 
هي  اليوم  فاألولوية  العرض،  فنون  في  فقط 
إعادة المعهد إلى سابق عهده كمؤسسة مشعة، 
ورئيسية في التكوين الفني في الجزائر وليست 
مجرد ثانوية كبيرة يدخل ويخرج منها الطلبة".
تقيم  إعادة  وورشات  جلسات  بخصوص  أما 
برامج المعهد فقال: " كنا قد شرعنا في إعادة 
استحداث  مع  لكن  المعهد،  برامج  في  التفكير 
الجاري  العام  مطلع  بالسينما  خاصة  مدرسة 
علينا  فرض  ما  المعطيات  من  الكثير  تغيرت 
نتجه  بحيث  الجوانب  بعض  في  النظر  إعادة 
إلى اعتماد جذع مشترك في فنون العرض، ثم 
تأتي فترة التخصص التي يدمج فيها المايسترو 
تصبح خمس سنوات تخصص كما كانت سابقا 

وهذا يتيح تعميق التكوين".
حياة �سرتاح
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انطلقت سهرة أمس أول بملحقة الديوان الوطني للثقافة و اإلعالم "عبد 
الوهاب سليم" بشنوة )تيبازة( فعاليات الطبعة الخامسة أليام "أندلسيات 
في  عريقة  محلية  جمعيات  ثمانية  مشاركة  ستشهد  التي  تيبازة"  براعم 

مجال الطرب األصيل.
و إستهل برنامج اليوم األول من التظاهرة التي تدوم أربعة ايام بأداء فني 
راقي لبراعم جمعية "دار الغرناطية" للقليعة التي تأسست سنة 1972 

بقيادة رئيس الجوق بن عودة بوجمعة.
استهلته  موسيقيا  برنامجا  الزمن  من  ساعة  مدار  على  الفرقة  أدت  و 
هذي  "من حب  و  بيا"  الذي  "أنا  إنقالبات  ثم  السيكا,  في طبع  بتوشية 
الغزالة" و "باهلل يا حمام" ثم انصرافات في طبع المزموم "فارقوني" و 
"كم لي في المشية" قبل ان تختمه بخالصات "يا روحي و يا ريحاني" 

و "ما كنت ادري ما الحب لوالكم.«
األنباء  لوكالة  تصريح  في  بوجمعة  عودة  بن  الجوق  قائد  وصف  و 
و  باالهتمام  ب"الجدير  معه  الجمهور  تجاوب  و  الفرقة  أداء  الرسمية, 
عملت  و  المتوسط  الصف  في  مصنفة  )الفرقة(  انها  باعتبار  المشجع" 

على تحضير هذه المشاركة خالل ثالثة أشهر فقط.
الفن  في  العريقة  الجمعيات  من  للقليعة  الغرناطية"  "دار  تعتبر  و 
العديد  لها  و  الفنانين  مئات  يدها  على  تخرج  حيث  بالجزائر  االندلسي 
من المشاركات الدولية و الوطنية, كما نظمت 12 طبعة من المهرجان 

الدولي الندلسيات القليعة.
كما تضمن "دار الغرناطية" حاليا تكوين لفائدة تسعة مستويات بدء من 
 180 يقدر ب  إجمالي  بتعداد  العليا  االقسام  الى  البراعم  و  التحضيري 

تلميذا, حسب االحصائيات المقدمة من طرف المنظمين.
القيصرية"  "دار  براعم  فرقة  أبهرت  انقالبات,  لنوبة  تقديمها  لدى  و 
الحاضر  الجمهور  مرة,  ألول  الخشبة  فوق  صعدت  التي  لشرشال 
القسم  أداء  من  أنها  اعتبار  على  راقية  اندلسية  بوصالت  لالستمتاع 

التحضيري للجمعية التي تأسست سنة .1994
براعم  "أندلسيات  تظاهرة  من  الخامسة  النسخة  فعاليات  تتواصل  و 
تيبازة" خالل االيام المقبلة لتختتم االربعاء القادم, حيث سينشط أمسية 
اليوم الثالثاء براعم " نسيم الصباح" لشرشال و " السليمانية" لحجوط, 

وفقا للمنظمين.

و سيسدل الستار على هذه األيام االربعاء المقبل بحفل ستنشطه كل من 
جمعية " البشطارزية" للقليعة و "الراشدية" لشرشال بعد اربعة ايام من 
هذه التظاهرة الثقافية المندرجة في إطار برنامج ملحقة الديوان الوطني 
للثقافة و االعالم "عبد الوهاب سليم" بشنوة لتنشيط عطلة الشتاء لصالح 

االطفال المتمدرسين.
حياة �سرتاح

رحل عن عمر ناهز 89 عاما

وزيرة الثقافة تعزي
 يف وفاة ال�صائحي ال�صغري

عزت وزيرة الثقافة والفنون ُصورية ُمولوجي في بيان لها بكثير من الحزن 
واألسى، نبأ وفاة الشاعر واألديب األخضر عبد القادر السائحي المعروف في 

الوسط الثقافي باسم "السائحي الصغير"، عن عمر ناهز 89 عاًما.
القادر  عبد  األخضر  "محمد  واإلذاعي  والكاتب  والقاص  الشاعر  الفقيد  وولد 
فيها  ودرس  نشأ  التي  تقرت  بمدينة  بالعالية   1933 أكتوبر   1 يوم  السائحي" 
سنة  الزيتونة  جامع  بعدها  ليقصد  باتنة،  في  التعليمي  مشواره  إلكمال  لينتقل 
وكتابة  الشعرية  موهبته  لتنطلق   ،1956 التحصيل  شهادة  نال  حيث   ،1949

القصة القصيرة التي كان يشارك بها في عديد المسابقات.
وقد كان الشاعر الراحل وهو يحمل نفس االسم مع ابن عمه محمد األخضر 
السائحي )السائحي الكبير( المتوفي في 2005، غزير الحضور والنشاط ثقافًيا 
اذاعة صوت  في  كما عمل  الطلبة،  اتحاد  الفترة ضمن  تونس خالل هذه  في 
الجزائر أثناء الثورة، وبعد اإلستقالل واصل تعليمه بجامعة الجزائر ليعمل بعد 
في  منها صحفًيا وموظًفا  المناصب،  الجامعة وغيرها من  في  أستاًذا  تخرجه 

إذاعة الجزائر وعضًوا في اتحاد الكتاب الجزائريين.
ويُعد الفقيد من أبزر الشعراء الجزائريين في النصف الثاني من القرن العشرين، 
وكتب في الشعر وفن األوبيرات والملحمة والقصيدة الغنائية، كما كتب للكبار 
والصغار وعرف كمقدم برامج إذاعية ولم يتوقف عن نشاطه وحيويته رغم 

سنه ضمن جمعية محمد األمين العمودي الثقافية.
في  اإلنسانية  "مأساة  الصغير  السائحي  الراحل  الشاعر  مؤلفات  بين  ومن 
)ديوان  الهوى"  "واحة   1968 الجزائر"  من  "ألوان   ،1957 عام  الجزائر" 
أوراسية"،  "أغنيات   ،1980 )شعر(  دموع"  بال  "بكاء   ،1973 شعري( 
والدراسات  األدبية  المؤلفات  من  وغيرها   1990 سنة  تمثيليات"  و"مجموعة 

التي أثرى بها المكتبة الجزائرية.
الثقافية  ولألسرة  الفقيد  عائلة  إلى  الوزيرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  هذا  وأمام 
كافًة، بأخلص التّعازي األخوية والمواساة الصادقة، داعيًة للّا سبحانه وتعالى، 
أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وتوفي الراحل أمس أول بالجزائر العاصمة، وفقا لما صرح رئيس بيت الشعر 
الجزائري الشاعر سليمان جوادي.

حياة �سرتاح
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مدير املعهد العايل ملهن فنون العر�س وال�صمعي الب�صري، حممد بوكرا�س:

الرهان اليوم على التكوين
lنحو اإعداد قانون خا�ص ومر�صوم لإعادة املعهد ل�صابق عهده

قال مدير املعهد العايل ملهن فنون العر�س و ال�صمعي الب�صري بربج الكيفان حممد بوكرا�س اأن الأولوية التي ي�صتغلون 

عليها يف املعهد اليوم هي اإعادة الهيبة ملعهد فنون العر�س كموؤ�ص�صة حمورية يف التكوين، واأو�صح اأنهم اأم�صوا على العديد 

من التفاقيات مع عدة م�صارح على غرار امل�صرح الوطني، م�صرح باتنة، عنابة، العلمة، ق�صنطينة، قاملة، �صيدي بلعبا�س 

وغريهم لغر�س دعم فكر التكوين.

ثماين جمعيات حملية ت�صارك يف التظاهرة

تيبازة على موعد مع الطبعة اخلام�صة 
لأيام اأندل�صيات براعم

يف ختام فعاليات مهرجان

 املو�صيقى ورق�س الديوان بالنعامة 

فرقة دندون من ب�صكرة تفتك 
جائزة "القومربي الذهبي"

للمهرجان   14 الـ   الطبعة  في  األولى  بالمرتبة  بسكرة  دندون  فرقة  توجت 
إلى  الذي إختتمت فعالياته سهرة األحد  الديوان  للموسيقى و رقص  الوطني 

االثنين بعين الصفراء )النعامة(.
 " "ببراعة  تحكمها  الذهبي" من خالل  "القومبري  الفرقة جائزة  هذه  ونالت 
الذي مزجت فيه بين عدة "أبراج" )  في عرضها لمجموعة من الوصالت 
أغاني الموسيقى الشعبية لفن الديوان ( وعلى وقع الرقصات وأنغام القومبري 
والقرقابو على غرار "يا رسول للا" و"صيوا" وغيرها والتي أقنعت لجنة 
تحكيم المهرجان وتفاعل معها الجمهور بمدرجات ملعب "عرفاوي محمد " 
لوالية  الطرح"  "أهل  فرقة  ألعضاء  الثانية  المرتبة  الصفراء.وعادت  بعين 
الثالثة  المرتبة  الصفراء على  لعين  القعدة"  "أوالد  فرقة  فيما تحصلت  بشار 
وذلك من ضمن نحو 10 فرق مشاركة من مختلف مناطق الوطن تنافست 
تكريم  أيضا  الختامية  سهرته  عرفت  الذي  الفني  و  الثقافي  الحدث  هذا  في 
مجموعة الفنا نين الذين ساهمو في إحياء هذه الطبعة ومن  بينهم الفنانة حسنة 
البشارية أحد أعمدة هذا النوع من الموسيقى العريقة والمغنية نورة قناوة وكذا 
تواصل  على  الذي  للمهرجان  الختامية  السهرة  "تيناريوان.«وتميزت  فرقة 
مدى أربعة أيام والتي نشطتها فرقة "نجماوة " من عين الصفراء بحضور 
كبير للجمهور السيما الشباب الذين إستحسنوا التنظيم المحكم للتظاهرة التي 
إعتبروها مناسبة للترويج لطابع أغاني و موسيقي جزائرية أصيلة وفرصة 

لنقل هذا التراث الثقافي لألجيال الجديدة. 
ولإلشارة فقد عرف هذا المهرجان إلقاء محاضرات متبوعة بنقاش من طرف 
العريق و معارض  الفن  بهذا  ذات صلة  تناولت مواضيع  باحثين مختصين 
الموسيقى  أنواع  الديوان وغيرها من  المستعملة في  الموسيقية  حول اآلالت 

التقليدية الجزائرية األخرى حسب المنظمين.
حياة �سرتاح
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بعد اأن ط�لبوا ب�إ�صالح

 و�صعهم املهني

الق�ضاء املغربي 
ي�ضدر اأحكاما بال�ضجن

 يف حق 15 مدر�ضا متعاقدا 
مدرسا   15 حق  في  بالسجن  أحكام  صدرت 
مغربيا متعاقدا, لمشاركتهم في مظاهرات مطالبة 
بإصالح وضعهم المهني, حسب ما أفادت أمس، 

وسائل إعالم محلية.
وأصدرت محكمة الرباط أحكامها بالسجن لمدة 
التنفيذ, زائد غرامة مالية, بحق  شهر مع وقف 
لمشاركتهم  مقاضاتهم  تمت  متعاقدا  مدرسا   15
المغربية  بالعاصمة  نظمت  مظاهرات  في 
أزمة  وهي  المهني,  وضعهم  بإصالح  للمطالبة 
منذ  بالشلل  المغرب  في  العام  التعليم  أصابت 

.2019
غير  "التجمع  تهمة  المعلمين  إلى  ووجهت 
الطوارئ  حالة  "انتهاك  و  به"  المصرح 
الصحية". ويضاف هذا الحكم إلى اإلدانات التي 
المغربية  التنسيقية  وشجبت  معلما.   40 طالت 
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, في بيان, هذه 
األحكام "غير العادلة" ضد المعلمين و"الالمباالة 

بحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة".
وجددت التنسيقية مطلبها بالتخلي عن نظام العقود 
ودمج جميع المعلمين في الوظيف العمومي, كما 
إلى  داعية  رواتبهم,  من  االقتطاعات  استنكرت 
والتظاهرات  اإلضرابات  في  واسعة  مشاركة 

المقبلة.
عشرات  المغرب  وظف   ,2016 عام  ومنذ 
محددة  عقود  أساس  على  المعلمين  من  اآلالف 
المدة. و أطلق هؤالء المعلمون المتعاقدون منذ 
مصحوبة  إضراب  حركة  سنوات   3 من  أكثر 

بمظاهرات تتخللها أعمال عنف أحيانا.

الفلبني

ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا 
الفي�ضانات اإىل 51 قتيال
ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 51 
قتيال و19 مفقودا، حسبما أعلن، أمس، المجلس 

الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
وفيات  عدد  أن  بيان،  في  المجلس  وذكر 
الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الفلبين خالل 
عطلة عيد الميالد ارتفع إلى 51 شخصا، بينما 
ما يزال 19 آخرين في عداد المفقودين، حسبما 
ذكرت وكالة أسوشييتد برس. وأوضح المجلس 
الشمالية  مينداناو  منطقة  أن  البيان،  ذات  في 
تحملت العبء األكبر من الكارثة، حيث سجلت 

25 حالة وفاة.
الوفيات  معظم  أن  إلى  المصدر،  وأشار 
االنهيارات  بسبب  أو  "غرقا  مصرعهم  لقوا 
صيادون  المفقودين  من  أن  مؤكدا  األرضية"، 
وأوضح  الفيضانات.  أثناء  قواربهم  انقلبت 
تضررت  منزال  و500  آالف   4 من  أكثر  أن 
من  عدد  تضرر  إلى  إضافة  الفيضانات،  جراء 
إمدادات  تعطل  واستمرار  والجسور  الطرقات 

الكهرباء والمياه في بعض المناطق.
وذكر البيان أن أكثر من 8 آالف و600 شخصا 
من أصل 600 ألف متضرر ما زالوا في مراكز 

اإليواء الطارئة.
باسم  تعرف  منطقة  في  تقع  الفلبين  أن  يشار 
"حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 
يجعلها  ما  العالم،  في  الزالزل  من  بالمائة   90

عرضة للكوارث بشكل كبير.

ففي تصريح للقناة التلفزيونية الفرنسية-
األلمانية "أرتي" أكدت النائب األوروبية 
أن كل ما تم الكشف عنه إلى حد اآلن 
المدوية  المغربي  الفساد  فضيحة  حول 
قد  األوروبي  االتحاد  مؤسسة  داخل 
يكون فقط غيض من فيض.                

كما أضافت تقول "يتعلق األمر بشبكة 
من  البداية  في  انطلقت  أنها  يبدو  فساد 
استهدفت  أنها  المحتمل  ومن  المغرب 
)األوروبيين(  النواب  من  معتبرا  عددا 
طرف  من  ترددا  هناك  جعل  ما 
عن  األخرى  السياسية  المجموعات 

معالجة هذه المسألة".
ومنذ عدة أيام، توالت المعلومات حول 
بالبرلمان  المغربي  الفساد  فضيحة 
وكانت  غايت".  "ماروك  األوروبي 
 Il Corriere" االيطالية  الصحيفة 
الخميس  أشارت  قد   "della Sera
بعمليات  قامت  الرباط  أن  الماضي 

أوروبية  مؤسسات  عدة  في  تدخل 
رشوة  في  الفساد  مستغلة  أخرى 
نفس  المؤثرة.وحسب  الشخصيات 
أوروبية  "مؤسسات  فان  الصحيفة 
من  للتدخل  تعرضت  قد  تكون  أخرى 
المؤثرة  الشخصيات  من  شبكة  خالل 
من بينها العضو في البرلمان األوروبي 
سابقا أنطونيو بانزيري والنائب السابقة 
كايلي  إيفا  األوروبي  البرلمان  لرئيس 
هذه  صديق  جيورجي،  وفرانشيسكو 
جميعهم   - برلماني  ومساعد  األخيرة 
موقوفين- و هم ال يمثلون سوى عناصر 
قليلة" مستشهدة بوثائق من التحقيق في 

الرشاوى بالبرلمان األوروبي.
ووفق ما كشفت عنه الصحيفة األلمانية 
"دير شبيغل" فانه إذا لم تكشف فضيحة 
في  انتشرت  التي  هذه  الكبرى  الفساد 
األوروبي  االتحاد  وبرلمان  بروكسل 
تكون  أن  يحتمل  أسابيع،  بضعة  منذ 

اسمه  الذي ورد  األول  الشخص  عائلة 
في هذه الفضيحة بيير أنطونيو بانزيري 
بالمغرب  مراكش  مدينة  في  "موجودة 

عوض أن تكون في السجن".
أنه "تم  الصحيفة  فقد أشارت  وبالفعل، 
الحكومة  نفقة  على   - غرفتين  حجز 
 27 من  الممتدة  الفترة  خالل  المغربية 
ديسمبر إلى 5 يناير في فندق المامونية 
 " الواحدة  لليلة  أورو   1800 ب 
السنة.وحسب  بنهاية  لالحتفال  بمناسبة 
الرشاوى  في  التحقيق  تطورات  آخر 
"سياسة  فان  األوروبي  البرلمان  في 
والديمقراطيين  االشتراكيين  مجموعة 
من  المغرب  باسم  تأثرت  قد  تكون 
وردت  إيطاليين"  ثالثة  من  فريق  قبل 
أنطونيو  بيير   : بالترتيب  أسماؤهم 
أندريا  الحالي  والنائب  بانزيري 
فرانشيسكو  ومستشارهما  كوزولينو 
نحو  سيتجه  المغرب  جيورجي.وكان 

"لتدعيم  البرلمانية  المجموعة  هذه 
إشراف  خالل  من  المتعددة  مصالحه 
المديرية  في  ضابط  بلحرش،  محمد 
العامة للدراسات والتوثيق على عملياته 

أي المخابرات في الرباط".
ويكون هذا الضابط المغربي قد تصرف 
بواسطة السفير المغربي في بولندا، عبد 
بالتعاون  "يعمل  الذي  أتمون  الرحيم 
المغربية"  المخابرات  مع  الوثيق 
بانزيري  مع  مرات  عدة  اجتمع  حيث 

وكوزولينو في بروكسل ووارسو.
اإليطاليون  يعتمد  عملياتهم،  ولتنفيذ 
من  مجموعة  "تعاون  على  الثالثة 
أعضاء  جميع  األوروبيين-  النواب 
لالشتراكيين  البرلمانية  المجموعة  في 
اعتبارهم  تم  والذين  والديمقراطيين 
إيفا  أقربهم   + أصدقاء   + أنهم  على 
كايلي وأرينا ماريا وموريتي أليساندرا 

وبينيفي براندو ماريا".

تعتزم السعودية تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة 
إلى مركزي جذب لفعاليات المال واألعمال في العالم 
كيانات   3 بين  شراكة  عقد  خالل  من  اإلسالمي، 
المقدسة  المكانة  استثمار  بهدف  وذلك  اقتصادية، 

للمدينتين.
والغرفة  مكة  تجارة  غرفة  وقعت  ذلك،  ولتحقيق 
التجارية بالمدينة المنورة والغرفة اإلسالمية للتجارة 
والصناعة والزراعة، مؤخرا، اتفاقية "منافع" لتحويل 
المالية  لألنشطة  مراكز  إلى  المقدستين  المدينتين 

والتجارية في العالم اإلسالمي.
عن  ممثلين  بحضور  توقيعها  جرى  -التي  االتفاقية 
الدول اإلسالمية ومختلف الغرف السعودية األخرى، 
القصبي-  ماجد  السعودي  التجارة  وزير  وبرعاية 
تهدف إلى تحفيز نسبة التجارة البينية وتعزيز التجارة 
واالستثمار، ودفع الحراك االقتصادي في مكة المكرمة 

والمدينة المنورة. كما تستهدف لتوفير الدعم اللوجستي 
على أرض الواقع بهاتين المدينتين المقدستين، ودعم 
لرفع  الالزمة  الممكنات  كافة  وتقديم  فيهما  االستثمار 

كفاءة البيئة االستثمارية.
ونوه وزير التجارة -خالل حفل توقيع اتفاقية "منافع" 
الثالثية  الشراكة  برنامج  في  رآه  بما  المكرمة-  بمكة 
بمبادرات نوعية عبر 9 مسارات، مثل: منتدى الحالل 
إلى  األعمال،  لريادة  العالمي  مكة  منتدى  العالمي، 
جانب إقامة 5 حوارات مع قادة األعمال حول العالم، 

وغيرها من المبادرات المتميزة.
وأضاف القصبي "ال شك أن المدينتين المقدستين لهما 
تكون  بأن  ونتطلع  مسلم،  كل  قلب  في  خاصة  مكانة 
مبادرات  وتنفيذ  الهمم  لشحذ  حافزا  الثالثية  الشراكة 
تطوير  في  والمساهمة  الغرف  أداء  لتطوير  نوعية 

تواصلنا التجاري واالقتصادي".

المكرمة،  مكة  لغرفة  العام  األمين  قال  جهته،  من 
عصمت معتوق، إن الملتقى يشكل منصة لتحفيز نسبة 
التجارة البينية للدول اإلسالمية، الفتا إلى أن الحكومة 
التي  القانونية  واأُلطر  التسهيالت  من  العديد  وفرت 
منوها  والمستثمرين،  لالستثمار  مثالي  لمناخ  تكرس 
بالفرص االستثمارية الهائلة التي تتوفر خالل موسم 
الحج، حيث يمكن إقامة شراكات ناجحة بين األطراف 

المتعددة إليجاد تعاون نموذجي بين المستثمرين.
أن  إلى  "منافع"-  توقيع  حفل  -خالل  معتوق  ولفت 
ارتفاعا  سيشهد  العام  هذا  أن  إلى  تشير  المعطيات 
الماضي،  بالعام  مقارنة   %30 بنسبة  الحجيج  بعدد 
بواقع  حاج،  مليون   2.5 لنحو  المتوقع  العدد  ليصل 
1.7 مليون من الخارج و850 ألفا من الداخل، وذلك 
مكة  غرفة  أعدتها  متخصصة  حديثة  دراسة  بحسب 

المكرمة.

المتحدة  المملكة  في  الحديدية  السكك  ركاب  سيواجه 
األسبوع  هذا  والسفر  التنقل  في  جديًدا  اضطراًبا 
في  العمال،  من  اآلالف  عشرات  إضرابات  بسبب 
الحكومة حول األجور والوظائف  خالفات مريرة مع 

والظروف، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
فيهم  الركاب بمن  تم تحذير  أنه  وأوضحت الصحيفة، 
أولئك الذين يعودون إلى العمل بعد عطلة األعياد، من 

عدد  تشغيل  سيتم  حيث  كبير  اضطراب  حدوث  توقع 
بعدم  نصيحة  توجيه  وتم  القطارات.  من  فقط  محدود 
وقت  وتخصيص  القصوى،  الضرورة  عند  إال  السفر 

إضافى للتنقل والتحقق من موعد مغادرة القطارات.
أيًضا  هناك  يكون  ربما  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
عودة  مع  يناير   8 األحد  يوم  الخدمات  في  انقطاع 
العمال المضربين إلى واجباتهم.وأوضحت أنه في أيام 

إضراب أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، 
سيتم إغالق حوالي نصف الشبكة وسيتم تشغيل حوالي 
20 % فقط من الخدمات العادية. ستبدأ القطارات التي 
تعمل في وقت الحق وتنتهي في وقت أبكر بكثير من 
المعتاد ، حيث تعمل الخدمات عادة بين الساعة 7.30 
صباًحا و 6.30 مساًء في أيام اإلضرابات.بينما سيؤثر 
إضراب سائقي القطارات يوم الخميس على 15 مشغاًل 

وسيؤدي إلى تشغيل عدد أقل من الخدمات ، مع تشغيل 
بعض الشركات لجداول زمنية "منخفضة للغاية".

والبحرية  الحديدية  السكك  نقابة  أعضاء  فرض  كما 
والنقل أيًضا حظًرا على العمل اإلضافي في 14 شركة 
في  ذلك  وسيستمر  االثنين  يوم  حتى  قطارات  تشغيل 
بالمواعيد  وااللتزام  اإللغاءات  مستوى  على  التأثير 

المحددة لبعض الخدمات.

تف��صيل جديدة حول ف�صيحة الف�ص�د 

التي تورط فيه� املخزن داخل الربمل�ن الأوربي

الرباط ا�ضتهدف عددا هاما من النواب الأوربيني
م� تزال ف�صيحة الف�ص�د املدوية التي تورط فيه� املغرب داخل الربمل�ن الأوربي تنك�صف خيوطه� اأكرث ف�أكرث، حيث �صرحت م�نون اأوبري، الرئي�صة 

ب�ملن��صفة لتي�ر الي�ص�ر ب�لربمل�ن الأوروبي اأن �صبكة الف�ص�د التي يقوده� املغرب ب�لربمل�ن الأوروبي ا�صتهدفت عددا معتربا من النواب الأوروبيني.

 الوك�لت

من خالل عقد �صراكة بني 3 كي�ن�ت اقت�ص�دية

نحو حتويل مكة املكرمة واملدينة املنورة 
ملركزي جذب لالقت�ضاد الإ�ضالمي



م�شاعدوه اأبلغوا �شرطة

 االحتالل بنيته هذه

بن غفري يعد العدة القتحام 
االأق�سى ويهدد االأ�سرى 

بظروف اعتقال اأكرث �سوءًا
الصهيوني،  االحتالل  حكومة  رئيس  ينشغل  وقت  في 
اإلمارات  دولة  إلى  زيارة  بإعداد  نتنياهو،  بنيامين 
العربية، يعد وزير األمن القومي الصهيوني إيتمار بن 

غفير، العدة القتحام المسجد األقصى.
أن  اإلثنين،  أمس  هيوم"،  "يسرائل  صحيفة  وذكرت 
ديوان بنيامين نتنياهو منشغل هذه األيام بتنسيق زيارة 
رسمية له إلى اإلمارات العربية المتحدة، وذلك ألول 
للحكومة بعد عامين من  مرة منذ توليه منصبه رئيساً 
زيارة  نتنياهو  يستطع  ولم  أبراهام«،  "اتفاقيات  توقيع 
االنتخابات  في  بالفوز  سابقاً  فشله  بسبب  اإلمارات 
لرئيس  زيارة  أول  بينت  نفتالي  سجل  بينما  العامة، 

حكومة االحتالل الصهيوني إلى اإلمارات.
رئيس  من  اتصااًل  تلقى  نتنياهو  إن  الصحيفة   وقالت 
في  بفوزه  مهنئاً  زايد،  بن  محمد  اإلمارات،  دولة 
االنتخابات الصهيونية وموجهاً له ولزوجته سارة دعوة 
الخميس  نتنياهو  حكومة  وأدت  بالده،  لزيارة  رسمية 
الماضي اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبح رئيس 

حكومة االحتالل للمرة السادسة.
حكومة  في  القومي  األمن  وزير  أعلن  األثناء،  في 
المسجد  اقتحام  يعتزم  أنه  غفير،  بن  إيتمار  االحتالل 
ينوي  متى  يحدد  أن  دون  المقبلة،  األيام  األقصى خل 
القيام بذلك، وأفادت اإلذاعة الصهيونية بأن مساعدي 
بن غفير، أبلغوا الشرطة بنيته هذه في األيام الماضية، 
مشاورات  جلسة  الشرطة  قادة  سيعقد  لإلذاعة،  ووفقاً 
أن  غفير  لبن  الخصوص .وسبق  بهذا  موقف  وتقدير 
مع  األقصى  المسجد  باقتحام  سابقة  مرات  في  شارك 
ستكون  المرة  هذه  لكن  المستوطنين،  من  مجموعات 
في  وزيراً  تعيينه  بعد  بذلك  فيها  يقوم  التي  األولى 
حكومة االحتالل .وقالت تقارير إعالمية أخرى إن بن 
غفير كان يعتزم تنفيذ االقتحام اليوم الثالثاء، لكن أحداً 
تحسباً  وذلك  المحدد،  الموعد  بنشر  حالياً  معني  غير 
والتصدي  األقصى  المسجد  في  تظاهرات  اندالع  من 
الفلسطينيين، وكان بن غفير شارك  للمحاولة من قبل 
قبل  السابقة  المرة  في  األقصى  للمسجد  اقتحامات  في 

ثالثة أشهر عشية عيد رأس السنة اليهودية.

بعد اإمتامه 40 عامًا بالكامل

 يف ال�شجون ال�شهيونية

هذه ر�سالة عميد 
االأ�سرى كرمي يون�س 
االأخرية من املعتقالت

 64( يونس  كريم  الفلسطينيين،  األسرى  عميد  نشر 
عاماً( رسالة، وذلك قبل أربعة أيام من إطالق سراحه، 
بعد إتمامه 40 عاماً بالكامل في سجون االحتالل، وسلّم 
ريمونيم خالل  في  السجن  من  األخيرة  يونس رسالته 

زيارة المحامية غيد القاسم له أمس.
وجاء في رسالة كريم يونس "أغادر زنزانتي ولطالما 
تمنيُت أن أغادرها منتزعا حريتي برفقِة إخوة الدرب 
ورفاق النضال، متخيال استقباال يعبر عن نصٍر وإنجاٍز 
كبير، لكني أجد نفسي غير راغٌب، أحاول أن أتجنب 
أني  الوداع إلخوة ظننُت  الفراق ومعاناة لحظات  آالم 
سأكمل العمَر بصحبتهم .«وأضاف "سأترك زنزانتي 
على  القابضيَن  هؤالء  مع  باقيٌة  روحي  لكن  وأغادر، 
الفلسطيني«،  النضال  جذوة  على  المحافظين  الجمر، 
مؤكًدا  زنزانتي  "سأترك  كذلك:  الرسالة  في  وجاء 
أينما  شعبنا  وبأبناء  بأهلنا  فخوريَن  زلنا  وال  كنا  أننا 
كانوا في الوطن والشتات، الذين احتضنونا واحتضنوا 
قضيتنا على مر كل تلك السنين، وكانوا أوفياء لقضيتنا 
ولقضية شعبنا، األمر الذي يبعُث فينا دائما أماًل متجددا 
وجدوى  انتمائنا  وصدق  قضيتنا  بعدالة  راسخا  ويقينا 
وجوهِر نضالنا .«وكريم يونس من مواليد بلدة عارة 
في الداخل الفلسطيني، في 23 نوفمبر من عام 1958. 
وقد اعتُقل في السادس من جانفي من عام 1983، وقد 
حركة  إلى  "االنتماء  بتهمة  المؤبّد  بالسجن  عليه  ُحكم 
أسلحة بطريقة غير  المحظورة حينها، و"حيازة  فتح" 
منظمة" و"قتل جندي". وكانت المحكمة العسكرية في 
وبعد  شنقاً"،  بـ"اإلعدام  حكماً  أصدرت  قد  اللّد  مدينة 
حكماً  فأصدرت  قرارها،  عن  وعدلت  عادت  شهر 
الحياة،  مدى  السجن  إلى  اإلعدام  من  العقوبة  بتخفيف 

أي أربعين عاماً.
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دويل

له  تقرير  في  فلسطين  مركز  وكشف 
أمس اإلثنين أن نسبة االعتقاالت خالل 
ارتفاعا  سجلت   2022 الماضي  العام 
الذي   2021 عام  عن   %17 بنسبة 
اعتقال،  حالة   )2490( حوالي  شهد 
عن   %26 بنسبة  ارتفاع  شكل  وكذلك 
حوالي  فيه  ُسجلت  الذي   2020 عام 
يؤشر  مما  اعتقال،  حالة   )2000(
بحق  االعتقال  عمليات  تصاعد  على 

المقدسيين.
مدير  األشقر"  "رياض  الباحث 
االحتالل  ممارسات  إن  قال  المركز 
وفى  المقدسيين  بحق  اإلجرامية 
تهدف  المسعورة  االعتقاالت  مقدمتها 
الدفاع  عن  وردعهم  استنزافهم  الى 
والتصدي  المقدسة،  المدينة  عن 
للمسجد  المتصاعدة  لالقتحامات 
أهلها  من  المدينة  إفراغ  و  األقصى، 
االستهداف  تواصاًل  وتأتى  األصليين، 
المباشر لألقصى والمقدسات وللوجود 
التاريخية والدينية  الفلسطيني والمكانة 
أن  األشقر  وأضاف  المقدسة.  للمدينة 
العام استهدفت كافة  االعتقاالت خالل 
والقيادات  الفئات من األطفال والنساء 
المرضى  وحتى  والوطنية،  اإلسالمية 
المسجد  في  والمرابطين  السن  وكبار 
عن  يزيد  ما  رصد  حيث  األقصى، 
تشكل  وهي  اعتقال،  حالة   )2990(
43% من إجمالي االعتقاالت في أنحاء 
 7( بلغت  والتي  الفلسطينية  األراضي 

آالف( حالة. 
بين  االعتقال  حاالت  أن  األشقر  وبيَّن 
 )620( بلغت  القدس  من  القاصرين 
حالة من بينهم 26 طفاًل تقل أعمارهم 
عن 12 عام، أصغرهم الطفل عبد هللا 
خالل  اعتقل  سنوات(   8( شخيدم  أبو 
عودته من المدرسة، و الطفلين محمد 
سنقرط )٩ أعوام( من قرية العيساوية 
، والطفل "حمزة شراونة" )9 سنوات( 
غالبية  وأجبرت  القديمة،  البلدة  من 
دفع  على  اعتقالهم  تم  الذين  األطفال 
عنهم.  اإلفراج  مقابل  مالية  غرامات 
محمد  الجريح  الطفل  اعتقلت  كذلك 
رجب أبو قطيش )16 عاما( من بلدة 
وإصابته  عليه  النار  إطالق  بعد  عناتا 

الفرنسية  التلة  قرب  خطيرة  بجروح 
بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. 

العام  خالل  االعتقاالت  طالت  كما 
من  المسنين  من  العديد  الماضي 
أبو  الُمسن  الفلسطيني  المرابط  بينهم 
من  لمنعه  عاماً(   72( الشيمي  بكر 
األقصى  المسجد  ساحات  فى  التواجد 
المقدسي  المسن  المبارك، كما اعتقلت 
منطقة  من  عاماً(   69( شريفة  خالد 
باب حطة. كذلك اعتقلت محمد مرشد 
ذوي  من  وهو  عاما(   25( العجلوني 
ومصاب  الخاصة،  االحتياجات 

بمتالزمة داون. 
واعتدى عليه جنود االحتالل بالضرب 
المسجد  فى  التكبير  بحجة  المبرح 
االعتقال  بلغت حاالت  بينما  األقصى. 
المقدسيات)98(  والفتيات  النساء  بين 
ومسنات،  قاصرات  بينهن  من  حالة 
التحقيق  بعد  معظمهم  عن  اإلفراج  تم 
السيدة "عزيزة  فيما اعتقلت  لساعات، 
المقدسيين  األسيرين  والدة  مشاهرة" 
أثناء  مشاهرة"  ورمضان  "فهمي 
زيارتهم في سجن شطة، فيما واصلت 
سلطات االحتالل استهداف المرابطات 
تعرض  حيث  واالبعاد  باالعتقال 
و"خديجة  أمارة"  "منتهى  المرابطات 
خويص" و"هنادي الحلواني" و"رائدة 
سعيد" و "نفيسة خويص" ، والمرابطة 
الحاجة  والمرابطة   " خضر  فاطمة   "
"زينة  والمرابطة  داعور،  طارق  أم 
مرة  من  وألكثر  لالعتقال  عمرو" 
خالل العام ، وصدرت بحقهم قرارات 
استدعت  كما  مختلفة،  لفترات  إبعاد 

للتحقيق عدد آخر من المرابطات.
عساف  أزهار  السيدة  اعتقلت  كذلك   
القدس  غرب  شمال  الجيب  بلدة  من 
نفسية،  مشاكل  من  تعاني  انها  علماً 
السمع والنظر،  وعصبية وضعف في 
فاقمت  وقد  االن  الى  معتقلة  تزال  ال 
ظروف العزل من أوضاعها الصحية 
األسير  والدة  اعتقلت  كما  القاسية. 
المقدسي "محمد رشده" وشقيقته خالل 
واعتقلت  رامون،  سجن  في  زيارته 
جبل  حي  من  هلسة"  "وجدان  السيدة 
"إسالم"  نجلها  على  للضغط  المكبر 

لتسليم نفسه، واعتقلت الشقيقتين "تالين 
ولين" ناجي أبو جمعه، من بلده الطور 
محمد  االسيرين  اشقاء  وهما  بالقدس 
وايهم، فيما اعتقلت الصحفية المقدسية 
لمى غوشة من منزلها في حي الشيخ 
أيام   10 بعد  عنها  وأفرجت  جراح، 
استخدام  المنزلي وعدم  الحبس  بشرط 

وسائل التواصل االجتماعي. 
وبين "األشقر" أن ثلث حاالت االعتقال 
من القدس أي ما يقارب )1000( حالة 
المبارك  األقصى  المسجد  فى  سجلت 
واحد  يوم  خالل  اعتقالهم  تم  نصفهم 
حصار  بعد  نيسان  شهر  في  فقط 
حافالت  في  ونقلتهم  القبلي  المصلى 
والتحقيق  التوقيف  مراكز  الى  خاصة 
في القدس، وتم إطالق سراح معظمهم 
مقابل  لساعات  معهم  التحقيق  بعد 
القديمة  والبلدة  المسجد  عن  االبعاد 
لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر، 
طفاًل   18 المعتقلين  بين  من  وكان 
المعتقلين  عن  اإلفراج  وبعد  وسيده، 
بجروح  منهم  العشرات  إصابة  تبين 
االعتداء  نتيجة  مختلفة،  ورضوض 
عليهم بالضرب والرصاص المطاطي 
أي  االحتالل  سلطات  لها  تقدم  ولم 
وكشف  االعتقال.  فترة  خالل  عالج 
األشقر أن االحتالل ونتيجة االستهداف 
باستحداث  قام  للمقدسيين  المكثف 
وخاصة  متنقلة  أولية  احتجاز  مراكز 
يحتجز  حيث  العامود  باب  منطقة  في 
المعتقل فيها ألكثر من ساعة، يتعرض 
األيدي  مقيد  وهو  للضرب  خاللها 
مركز  إلى  نقله  يتم  أن  قبل  واألقدام، 
التحقيق، وكذلك تشكيل "وحدة خاصة" 
المسكوبية الستقبال  في مركز شرطة 

المعتقلين من القدس والتحقيق معهم. 
وأشار االشقر الى أن االعتقاالت خالل 
اسالمية  قيادات  طالت  الجاري  العام 
المقدسي  النائب  بينهم  من  ووطنية، 
و  عّطون،  أحمد  المدينة  عن  المبعد 
عمر  الشيخ  األقصى  المسجد  مدير 
لجنة  رئيس  اعتقلت  كما  الكسواني،  
ابو  أمجد  المقدسيين  االسرى  أهالي 
عصب بتهمة التحريض على الفيسبوك 
كما  التالي،  اليوم  في  عنه  وأفرجت 

رئيس  االحتالل  مخابرات  استدعت 
التهويد  لمناهضة  المقدسية  الهيئة 
مرة  من  أكثر  للتحقيق  الهدمي  ناصر 
الحارسات  قسم  رئيسة  واستدعت   ،
في المسجد األقصى زينات أبو صبيح 

للتحقيق.
قرار  االحتالل  مخابرات  جددت  كما 
لمحافظ  الغربية  الضفة  دخول  منع 
مرات،  عدة  غيث  عدنان  القدس 
المسجد  خطيب  منع  قرار  وجددت 
من  صبري  عكرمة  الشيخ  األقصى 
التواصل مع بعض الشخصيات وعلى 
صالح  رائد  األقصى  شيخ  رأسها 
أصدرت  بينما  الخطيب.  كمال  ونائبه 
باالعتقال  أمرا   73 االحتالل  محاكم 
خالل  مقدسيين  أسري  بحق  اإلداري 
في  المقدسي  النائب  بينهم  ومن  العام، 
طير  أبو  "محمد  التشريعي  المجلس 
االحتالل  محاكم  أصدرت  كذلك   "
المقدسيين عن  إبعاد بحق  أمر   1450
والبلدات  المسجد األقصى، والشوارع 
المحيطة به، إضافة الى إصدار 600 
وعدة  أيام  بين  ما  منزلي  حبس  أمر 
باهظة.  مالية  وغرامات  أسابيع، 
األسير  االحتالل  سلطات  أبعدت  فيما 
المقدسي "صالح الحموري" الى فرنسا 
شهور،   8 لمدة  ادارياً  اعتقاله  بعد 
سراحه  إطالق  المفترض  من  وكان 
في الرابع من ديسمبر، اال ان سلطات 
االحتالل عقدت في السادس من نفس 
تم  الشهر جلستي استماع بخصوصه، 
باإلفراج  محاميه  طلب  رفض  خاللها 
عنه وإصدار قرار بترحيله الى فرنسا، 
والذي تم بالفعل بتاريخ 2022/12/18 
وكانت  الرحلة  طوال  مكباًل  وظل 

سحبت هويته المقدسية قبل عام. 
بضرورة  فلسطين  مركز  وطالب 
تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين 
لدعمهم في مواجهة إجراءات االحتالل 
أهلها،  من  المدينة  إلفراغ  ومحاوالته 
وتوفير الدعم القانوني المكثف ألسرى 
والنساء،  األطفال  فئة  وخاصة  القدس 
المستمرة  االحتالل  انتهاكات  وتوثيق 
رفعها  على  والعمل  المقدسيين  بحق 

للمحاكم الدولية.
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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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التسعة  األشهر  في  الجزائر  وكانت 
األولى من العام المنصرم، في المربة 
في  األبرز  الدول  بين  من  الخامسة 
إلى  المسال  الغاز  مصدري  قائمة 
السوق األوروبية وفق أرقام رسمية، 
تقارير  وفق  الترتيب  في  وسبقها 
اطلعنا عليها كل من الواليات المتحدة 
ونيجيريا،  روسيا  قطر،  األمريكية، 
وأسواق  الطاقة  في  خبراء  ويقول 
المسال  الغاز  النفط أن قدرة استيراد 
في أوروبا ستشهد طفرة كبيرة خالل 
أن  إلى  بالنظر   ،2023 الحالي  العام 
منشآت استيراد الغاز المسال الجديدة 
ستدخل الخدمة في األشهر المقبلة في 
ووفق  العجوز،  القارة  من  دول  عّدة 
كانت  ألمانيا  دولة  فإن  ذاته  المصدر 
عبر  الروسي  للغاز  مستورد  أكبر 
السنوات  خالل  األنابيب  خطوط 
 10 تمتلك  اليوم  أنها  كما  األخيرة، 
الطبيعي  للغاز  استيراد  محطات 
المسال، وافتتحت مؤخرا أول محطة 

 3 أصل  من  المسال  الغاز  الستيراد 
خالل  الخدمة  دخول  تعتزم  محطات 
الجارية  السنة  من  القادمة  األشهر 
تخطط  بدورها  التوقعات،  نفس  وفق 
الغاز  استيراد  قدرات  لتعزيز  فرنسا 
المسال من خالل توسيع المشروعات 
ترتفع  أن  المحللون  ويتوقع  الحالية، 
المسال  الطبيعي  الغاز  استيراد  قدرة 
 20 بنسبة  أوروبا  في  اإلجمالية 
بالمائة بحلول ديسمبر المقبل، ويمكن 
الستيراد  اإلجمالية  السعة  تبلغ  أن 
 250 نحو  األوروبي  المسال  الغاز 
العام  نهاية  بحلول  سنويا  مليون طن 
طن  ماليين   210 من  الجاري، 
إنجاز  الحالي، عند  الوقت  سنويا في 
المشروعات والتوسعات المخطط لها 

وفًقا للجداول الزمنية الحالية.
المحطات  من  العديد  ويوجد  هذا 
المخطط لها التي تستهدف الشركات 
الناشئة في أماكن أخرى في أوروبا، 
وضوًحا،  أقل  الزمنية  جداولها  لكن 

حسب تقارير لوكاالت دولية مختصة 
فرنسا  تخطط  المقابل  الطاقة.في  في 
لتعزيز قدرات استيراد الغاز المسال 
من خالل توسيع المشروعات الحالية، 
وإعادة  التخزين  وحدة  تأمين  مع 
تغويز إضافية، بدورها شركة توتال 
إنرجي تستعد لوضع محطة االستيراد 
طن  مليون   2.9 البالغة  هافر"  "لو 
 2023 جوان  في  الخدمة  في  سنوًيا 
المقبل. التشغيل في سبتمبر  بدء  قبل 
إضافة إلى شركة سنام اإليطالية التي 
إلى وضع 3.8 مليون طن  تستهدف 
في  الخدمة  في  المحطة  من  سنوًيا 
متر  ألف   170 باستخدام  بيومبينو 
مكعب من ناقلة غوالر تندرا اعتبارا 
تهدف  جانبها،  من  المقبل،  ماي  من 
منشأة  في  العمليات  بدء  إلى  ألبانيا 
االستيراد لديها في فلورا في جويلية، 
وتخطط شركة موتور أويل اليونانية 
في  سنوًيا  طن  مليون   3.3 الفتتاح 
الجاري،  العام  بنهاية  ديوريغا  منشأة 
ما يجعلها ثاني منشأة استيراد لليونان.
الغاز  شرايين  أحد  الجزائر  وتعد 
عّدة  وتمتلك  العجوز  للقارة  الرئيسة 
خطوط وناقالت نحو أوروبا وتطمح 
في كل مرة لتعزيز هذا الحضور ما 
يؤهلها ألن تكون شريكا موثوقا لهذه 
الغاز  من  حاجياتها  سّد  في  الدول 
التي  الصعبة  الظروف  في  خاصة 
اآلونة  في  العجوز  القارة  بها  تمر 
القائمة  الحرب  تداعيات  إثر  األخيرة 
وتستهدف  وأوكرانيا،  روسيا  بين 
المكافئ  النفط  إنتاج  رفع  الجزائر 
إلى  ليصل  سنويا،  2بالمائة  بنسبة 
205 ماليين طن بحلول عام 2025.
حياة �سرتاح

الجمارك  وحدات  مختلف  أحالت 
تهريب  عمليات  في  متورطين  عّدة 
المختصة،  القضائية  الجهات  على 
قادتها  نوعية  عمليات  إثر  وذلك 
بيان  ووفق  األخيرة،  الساعات  في 
اإلعالم  مديرية  عن  صدر  إعالمي 
قد  فإنه  اإلثنين  أمس  واالتصال 
النشاط  ممارسة  سياق  في  تمكن 
العملياتية  الجمركية  للفرق  الميداني 
الجهوية  المديرية  اختصاص  بإقليم 
في  والمبذول  باألغواط،  للجمارك 
أشكاله  بشتى  التهريب  مكافحة  إطار 
السيما تهريب المخدرات والمؤثرات 
العقلية، أعوان كل من الفرقة المتنقلة 
المهام  المتعددة  والفرقة  للجمارك 
لمصالح  التابعتين  بقطارة،  للجمارك 
مفتشية األقسام للجمارك بالجلفة، من 
حجز 1601 قرصا مهلوسا من نوع 

بريغابالين 300 ملغ.
وحسب المصدر ذاته فقد تمكن أعوان 
التابعة  للجمارك  المتنقلة  الفرقة 
للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح 
بغرداية، بالتنسيق مع كل من أعوان 
الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة 
في مكافحة التهريب باألغواط وأفراد 

حجز  من  الشعبي  الوطني  الجيش 
نوع  من  مهلوس  قرص   109200

بريغابالين 300 ملغ.
من  تحقيقها  تم  أخرى  عملية  وفي 
العملياتية  الجمركية  الفرق  قبل 
الجهوية  المديرية  اختصاص  بإقليم 
أعوان  تمكن  بالشلف،  للجمارك 
بتيارت،  للجمارك  المتنقلة  الفرقة 
المهام  المتعددة  الفرقة  مع  بالتنسيق 
للجمارك بالسوقر، التابعتين لمصالح 
مفتشية األقسام للجمارك بتيارت، من 
حجز 2392 قرصا مهلوسا من نوع 

بريغابالين 300 ملغ.
الثالث  العمليات  إثر  على  تم  حيث 
في  استعملت  مركبات  ثالث  حجز 
على  الموقوفين  إحالة  مع  التهريب، 

الجهات القضائية المختصة.
وأوضح المصدر أن العمليات تكرس 
الجزائرية  الجمارك  أعوان  جاهزية 
وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة كل 
واألمن  النظام  زعزعة  شأنه  من  ما 
المواطن  المساس بصحة  أو  العامين 

وسالمته.
حياة �سرتاح
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مت توقيفهم يف عمليات نوعية لوحدات اجلمارك بـ 3 وليات

افتكت "موت الذات الثالثة" 

اجلائزة الكربى

هذه قائمة املتوجني 
يف مهرجان امل�سرح 
املحرتف باجلزائر

الثالثة"  الذات  "موت  المسرحي  العرض  حصل 
الجائزة  على  بالعلمة  الجهوي  المسرح  انجاز  من 
المحترف،  للمسرح  الوطني  للمهرجان  الكبرى 
وبجائزة أفضل نص مسرحي في الطبعة الخامسة 
اختتم سهرة  الذي  المهرجان  )15( من ذات  عشر 
الدين  "محي  الوطني  بالمسرح  اإلثنين  إلى  األحد 

بشطرزي«.
العام  المفتش  حضور  في  التحكيم،  لجنة  ومنحت 
لوزارة الثقافة والفنون، حمزة جاب هللا، ممثال عن 
وزيرة القطاع صوريا مولوجي، جائزتها لمسرحية 
بسيدي  الجهوي  المسرح  إنتاج  من  كون"  "موعد 
الهناني، عن نص  الدين  بلعباس ولمخرجها محمد 
لعباسية  درامية  ومعالجة  غرازيب  أحمد  لسيد 
مسرحية  عن  نقواش  شاهيناز  نالت  بينما  مدوني، 
بسكيكدة،  الجهوي  المسرح  من  الموز"  "شجرة 
القادر  عبد  مع  مناصفة  سينوغرافيا  أفضل  جائزة 
عزوز عن مسرحية "الجاثوم" من المسرح الوطني.
رابحي  لتوفيق  رجالي  دور  أفضل  جائزة  وعادت 
من  الثالثة"  الذات  "موت  في مسرحية  أدائه  نظير 
انجاز المسرح الجهوي بالعلمة، في حين عاد أفضل 
في  دورها  عن  جناتي  سعاد  من  لكل  نسوي  دور 
بسيدي  الجهوي  المسرح  انجاز  من  كون"  "موعد 
مسرحية  في  أدائها  عن  بلحسين  وأمينة  بلعباس، 

"العازب" من اعداد المسرح الجهوي بوهران.
في حين نالت شاهيناز نقواش عن مسرحية "شجرة 
الموز"، من انتاج المسرح الجهوي بسكيكدة، على 
جائزة أفضل اخراج مناصفة مع أحمد رزاق عن 
الجهوي  المسرح  انجاز  من  "التافهون"  مسرحية 
عزالدين مجوبي بعنابة، بينما تحصل بحر بن سالم 
في عرض "الجاثوم" )اعداد المسرح الوطني( على 

جائزة أفضل تأليف موسيقي.
كلمة  في  يحياوي،  محمد  المهرجان  مدير  وقال 
وكل  متوجة،  المسرحية  الفرق  "كل  إن  الختام، 
بتكريم  متوجون  العروض  مختلف  في  الفنانين 
الجمهور وحبه وتقديره وحضوره الدائم«، وأضاف 
أن "الجمهور، بشهادة المتتبعين، كان رقم واحد في 
المسرح  إلى  نطمئن  يجعلنا  ما  التظاهرة وهو  هذه 
باإلقبال  مشيدا  ومستقبله"،  راهنه  الجزائري، 

الملموس للعائالت على حضور العروض.
حياة سرتاح

يعمل على خط وهران/

اجلزائر العا�صمة

قطار يده�س
 �صخ�صا ويرديه 

جثة هامدة بجديوية
حدود  في  اإلثنين  أمس  صباح  لقي 
دقيقة،  وعشرين  الثامنة  الساعة 
تعرضه  إثر  مصرعه،  شخصا 
لنقل  عادي  قطار  من  دهس  لحادث 
متر   300 مستوى  على  المسافرين 
قبل الممر المحروس للسكة الحديدية 
بوالية  جديوية،  ببلدية  الزنك  بدوار 

غليزان.
المدنية  الحماية  مصالح  وقالت 
نشرته  لها  بيان  في  غليزان  بوالية 
موقع  على  الرسمية  صفحتها  على 
وحدتها  بأن  االجتماعي  التواصل 
قد تدخلت ألجل حادث دهس قطار 
عادي لنقل المسافرين بشخص على 
للسكة  محروس  غير  ممر  مستوى 
الحديدية بدوار الزنك بلدية جديوية، 
القطار متجه من وهران إلى الجزائر 
العاصمة، الضحية 45 سنة مصاب 
بجروح بليغة متوفي في عين المكان 
النجدة  طرف  من  تحويله  تم  حيث 
المتدخلة إلى مستشفى وادي أرهيو.

من جهتها فتحت مصالح األمن ذات 
في  تحقيقا  اإلقليمي  االختصاص 

الحادث لمعرفة مالبساته.
حياة �سرتاح

عامان حب�سا
 نافذا مع الإيداع 

يف حق مروج 
للموؤثرات العقلية

بوقطب  دائرة  أمن  عناصر  تمكنت 
 27 حجز  من  البيض  والية  بأمن 
نوع  العقلية  المؤثرات  من  كبسولة 
توقيف  مع  ملغ   300 بريقابالين 
المشتبه فيه البالغ من العمر23  سنة.

حسب   ، القضية  حيثيات  وتعــود 
ذات  عن  صدر  إعالمي  بيان 
إثــر تحصل  المصالح امس اإلثنين 
على  بوقطب  دائرة  أمن  عناصر 
وجود  مفادها  مؤكدة     معلومات 
المؤثرات  بترويج  يـقـوم  شخص 
العقلية في الوسط الشباني ، عليه تم 
وضع خطة أمنية محكمة و الترصد 
الذ  الذي  و  فيه  المشتبه  لتحركات 
لعناصر  مشاهدته  بمجرد  بالفرار 
ليتــم  بحوزته،  ما  رمي  و  األمن 
تـوقيفه بطريقة إحترافية و ضبط 27 
كبسولة من المؤثــرات العقليـة نوع 
بريقاباليــن 300 ملغ و تحويله إلى 
مقر أمن دائرة بوقطب وفتح تحقيق 
في القضية الذي أفضت نتائجه عن 
تحديد هوية شريكه البالغ من العمر 
فرار. حالة  في  الموجود  سنة   33
القانونية،  اإلجراءات  استكمال  بعد 
نيابة  أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم 
الجمهورية لدى محكمة بوقطب وفقا 
حيث  الفوري،  المثول  إلجراءات 
حبس  بعامين  حكم  حقه  في  صدر 
نافذة مع اإليداع      و غرامة مالية 

قدرها 20 مليون سنتيم.
حياة �سرتاح

خن�صلة:

�صعقة كهربائية تودي 
بحياة طفلة دون 13 �سنة

توفيت طفلة تبلغ العمر 12 سنة بعد تعرضها لصعقة 
بوالية  متوسة  ببلدية  العائلي  منزلها  داخل  كهربائية 
خنشلة، حسبما علم أمس اإلثنين من المديرية المحلية 

للحماية المدنية.
الحماية  أعوان  تلقى  فقد  المصدر،  لذات  واستنادا 
المدنية للوحدة الثانوية لبلدية الحامة أمس أول مكالمة 
تفيد  بمتوسة  الخدمات  المتعددة  العيادة  من  هاتفية 
بوجود طفلة تعرضت لصعقة كهربائية في حالة توقف 
إلى مصلحة االستعجاالت  ليتنقلوا  الحيوية  للوظائف 
بذات المؤسسة الصحية، حيث تم تسجيل وتأكيد وفاة 
الطفلة بعد معاينتها من طرف الطبيب المناوب.ووفق 
المصدر فقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ 
الجثث بالمؤسسة االستشفائية العمومية أحمد بن بلة 
بمدينة خنشلة فيما فتحت المصالح األمنية المختصة 

إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف ومالبسات الحادث.
حياة �سرتاح

كانــت خام�س دولـــة م�صدرة لـــه 

يف الأ�صهر الت�صعة الأوىل من العام املن�صرم

القارة العجوز تراهن على الغاز امل�صال 
اجلزائري لتعزيز قدراتها يف 2023

يتوقع خرباء الطاقة وحمللي اأ�صواق النفط وم�صتقاته اأن ي�صهد العام احلايل 2023، ازديادا ملحوظا يف 

قدرة ا�صترياد الغاز امل�صال ل�صالح دول القارة العجوز، خا�صة واأن اأغلب هذه الدول تتهياأ لتد�صني من�صاآت 

جديدة يف قادم الأ�صهر، ويتوقع هوؤلء اأن تكون اجلزائر يف �صدارة الدول التي تراهن عليها دول اأوروبا 

لتعزيز هذا امل�صعى يف ظّل وجود رغبة لال�صتغناء عن اإمدادات خطوط الأنابيب الرو�صية.

اإحالة مهربني على اجلهات الق�صائية املخت�صة
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