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المستعجل  "لقد أصبح من  تبون  الرئيس  قال 
فتح عهد جديد للعالقات بين الجزائر وفرنسا، 
فبعد مرور 60 عاما عن الحرب يجب المرور 
إلى أمور أخرى. وإن كانت الذاكرة جزء من 
كذلك عددا  نتشارك  فنحن  المشتركة،  جيناتنا 
من االهتمامات األساسية ولو اختلفت وجهات 
فرنسا  إلى  له  دولة  زيارة  عن  معلنا  نظرنا، 

في 2023".
على  "يتعين  أنه  الجمهورية  رئيس  واعتبر 
فرنسا التخلص من عقدة المستعمر كما على 
المستعمر،  عقدة  من  كذلك  التحرر  الجزائر 
فالجزائر اآلن قوة افريقية ال تمت بصلة لما 
إلى  تطرقه  ولدى   ."1962 في  عليه  كانت 
أن  الجمهورية  رئيس  ذكر  الذاكرة،  مسألة 
قرار تنصيب لجنة المؤرخين من الطرفين قد 
الفرنسي،  الرئيس  قبل  ومن  طرفه  من  اتخذ 
مشيرا الى أن جزء من زمن االستعمار يجب 

تحريره من السياسة وتركه للتاريخ.
أخذ  "يجب  أنه  الجمهورية  رئيس  أبرز  كما 
ألن  االعتبار  بعين  االحتالل  من  سنة   132
حرب التحرير لم تكن بداية كل شيء، فهنالك 
يمكن حجبها  ال  األرشيف  في  مؤكدة  أحداث 
بخصوص  أما  الكتابات"،  عليها  وتشهد 
المستعمر  ارتكبها  التي  النووية  التفجيرات 
طالب  فقد  الجزائر،  جنوب  في  الفرنسي 
هذه  مواقع  بتطهير  "فرنسا  تبون  الرئيس 
التفجيرات نحو رقان وتمنراست حيث التلوث 
بلغ أشده"، متمنيا  "أن تتكفل بالعالج الطبي 

الذي يستحقه سكان تلك المناطق".
وتيرة  "استئناف  سؤال حول   رده عن  وفي 
اعتبر  العادي"،  لوضعها  التأشيرات  منح 

ببساطة  يعتبر  "ذلك  أن  الجمهورية  رئيس 
أمرا منطقيا"، مذكرا بأن "تسوية حركة تنقل 
األشخاص بين البلدين تمت بموجب اتفاقيات 
."1968 سنة  واتفاقية   1962 سنة  إيفيان 
حتى  جزائرية،  خصوصية  "هناك  وقال: 
ولقد  األخرى  المغاربية  الدول  مع  بالمقارنة 
تم التفاوض بشأنها وبالتالي ينبغي احترامها". 
الفرنسي،  الرئيس  مع  "تفاهمه"  وبخصوص 
إيمانويل ماكرون، أكد رئيس الجمهورية أنه 
إلى  التوافق"، مشيرا  نوعا من  لدينا  "بالطبع 
لجيل  تمثيال  الفرنسي  الرئيس  في  "يرى  أنه 

جديد بإمكانه إنقاذ العالقات بين البلدين".
الجزائر،  في  الفرنسية  اللغة  تدريس  وحول 
ال  الفرنسية  "اللغة  ان  تبون  الرئيس  أوضح 
العائالت هي  وإنما  الجزائريين  تفرض على 
تتحرر  لم  الجزائر  أن  مضيفا  تختار"،  التي 
لتكون ضمن أي نوع من الكومنولث اللغوي، 
واألنغلو- عالمية  لغة  االنجليزية  اللغة  وأن 
وحول  الالتينية.  على  سيطرت  سكسونية 
بين  القدم  لكرة  ودية  مقابلة  تنظيم  احتمال 
أنه  الجمهورية  رئيس  أكد  البلدين،  منتخبي 
ان  الممكن  ومن  المقابلة  هذه  تنظم  أن  يأمل 

تجرى في الجزائر.
أن  الجمهورية  رئيس  أكد  أخرى،  جهة  من 
يشكل  يعد  ولم  الماضي  من  أصبح  اإلرهاب 
لرفض  متأسفا  الجزائر،  على  خطر  أي 
األجانب االعتراف بذلك. وقال في هذا الشأن: 
إن االسالموية أضحت خلفنا وال تشكل إطالقا 
خطرا سياسيا حتى وأنه الزال بعض بقاياها 

متواجدا.
بشريط  االستقرار  عدم  لحالة  تطرقه  ولدى 

الرئيس  أوضح  االفريقي،  الساحل  منطقة 
ليبيا ساعد على  في  الوضع  تدهور  أن  تبون 
نقل أسلحة ثقيلة نحو هذه المنطقة، مؤكدا أن 
تسوية الوضع بالمنطقة تمر بطبيعة الحال عبر 
الجزائر. وأشار في هذا الصدد، أن األمور لم 
تكن لتصل لهذه الحالة إن تمت مساعدتنا في 
الرامي   2015 لسنة  الجزائر  اتفاق  تطبيق 
أن  مضيفا  بالمنطقة"،  األوضاع  لتهدئة 
"الجزائر تسير بمنطق الجار إزاء هذه األزمة 

وال تقوم بالجيو-سياسة مثل آخرين.
وفي نفس الشأن، أكد رئيس الجمهورية قائال: 
"نعيش في توافق مع أشقائنا الماليين منذ أكثر 
من قرن"، مضيفا أنه "من أجل تحقيق السالم، 
مؤسسات  في  مالي  شمال  سكان  دمج  يجب 
االرهاب  موضوع  "ليس  أن  و  البلد"  هذا 
عليه".  االنتصار  بإمكاننا  ألنه  يقلقني  الذي 
"أنا قلق أكثر بخصوص غرق منطقة الساحل 
في البؤس، فالحل هناك اقتصادي بنسبة 80 
يقول  بالمائة"،   20 بنسبة  أمني  و  بالمائة 

الرئيس تبون.
أكد  أوكرانيا،  في  األزمة  عن  حديثه  وفي 
أدين  وال  أدعم  ال  "أنا  بقوله  تبون  الرئيس 
بلد  فالجزائر  أوكرانيا،  في  الروسية  العملية 
الفلسفة، فقد ولد  غير منحاز وأنا أحترم هذه 
يكون  أنه  إلى  أشار  كما  حرا"،  ليكون  بلدنا 
المتحدة  من األجدر أن ال تدين منظمة األمم 
أوروبا،  في  جرت  التي  الضم  عمليات  فقط 
متسائال في هذا الصدد عن ردود بشأن ضم 
الجوالن السوري من طرف الكيان الصهيوني 

والصحراء الغربية من طرف المغرب.

مسؤولين  بوغالي،  إبراهيم  الوطني،  الشعبي  المجلس  رئيس  التقى 
تنصيب  مراسم  في  مشاركته  عشية  وذلك  البرازيل،  بعاصمة  أفارقة 
الرئيس البرازيلي الجديد لوال دا سيلفا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. 
وأوضح ذات المصدر أن بوغالي تحادث أول أمس مع الوزير األول 
المالي، شوغيل كوكاال مايغا، حيث نقل له تحيات نظيره أيمن بن عبد 
الرحمان وهنأه على العودة إلى ممارسة مهامه بعد تعافيه، موضحا أن 
"مالي بحاجة إلى خبرته وكفاءته في الظرف الحالي".وبذات المناسبة، 
جدد رئيس المجلس "دعم الجزائر الثابت لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة 
البلد  هذا  تراب  وسالمة  بوحدة  وتشبثها  الجزائر  مسار  عن  المنبثق 

الجار والشقيق".
من جهته، ثمن مايغا "عالقات الثقة التي تجمع بين البلدين والشعبين"، 
"للتوسط من أجل حل أزمة شمال  قال--  الجزائر --مثلما  مما يؤهل 

مالي".وأعرب عن "يقينه العميق بأن نوعية العالقات الثنائية ال يمكنها 
إال أن تستمر وتزدهر"، مجددا التذكير بأنها "رغبة راسخة لدى الدولة 
بشأن  المالي  األول  الوزير  الصدد، طمأن  الماليين". وبذات  والشعب 
"تواصل الحوار مع أطراف االتفاق الموقع في 2015"، مؤكدا أن هذا 
االتفاق "سيسمح بتجاوز كل التأويالت التي قد يحاول البعض استغاللها 

إلحداث البلبلة بين الحكومة ومواطنيها في الشمال".
الزيمبابوي،  الخارجية  وزير  مع  المجلس  رئيس  التقى  ذلك،  وإثر 
لتطوير  المتاحة  "اإلمكانات  إلى  معه  تطرق  الذي  شافا،  فريدريك 
العالقات الثنائية، السيما في المجاالت ذات المنفعة المشتركة".وسمح 
هذا اللقاء أيضا بالتأكيد على "أهمية التشاور والتعاون من أجل تعزيز 
مسار السالم واألمن والتنمية خدمة لمصالح شعوب القارة اإلفريقية".
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الرئي�س تبون ي�سع النقاط على احلروف يف حوار جلريدة لوفيغارو الفرن�سية

�جلز�ئر قوة �إفريقية ويتعني على 
فرن�سا �لتخل�ص من عقدة �مل�ستعمر

"يجب التعجيل بتد�سني عهد جديد للعالقات الثنائية بني اجلزائر وفرن�سا"
فرن�سا مطالبة بتطهري مواقع هذه التفجريات النووية برقان ومترنا�ست

تطرق رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، يف حوار خ�س به اليومية الفرن�سية لوفيغار، اإىل عديد امللفات 

التي تربط البلدين على غرار الذاكرة والتفجريات النووية التي قامت بها فرن�سا يف �سحراء اجلزائر وغريها 

من الق�سايا، اللقاء �سمح للرئي�س تبون بو�سع النقاط على اللحروف واإزاحة الغمو�س على كثري منت اللغط 

الذي �ساب طبيعة العاالقات اجلزائرية الفرن�سية.

مبنا�سبة ال�سنة امليالدية اجلديدة

�لرئي�ص تبون يهنئ �أفر�د �جلي�ص 
و�لأ�سالك �لأمنية و�حلماية 

�ملدنية و�لأ�سرة �لطبية
هنأ رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أول أمس, أفراد الجيش الوطني 

الشعبي والدرك الوطني والشرطة وأعوان الحماية المدنية والجمارك واألسرة 
الطبية بمناسبة السنة الميالدية الجديدة 2023.وكتب رئيس الجمهورية في 
حسابه الرسمي على تويتر: "عام سعيد لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي, 
سليل جيش التحرير الوطني, من ضباط وضباط الصف وجنود, وخاصة 

أولئك المرابطين على الحدود, الساهرين على سالمة الوطن. دمتم جميعا ذخرا 
للجزائر وكل عام وأنتم بألف خير".

كما كتب الرئيس تبون أيضا: "عام سعيد لكل أفراد سالح الدرك الوطني 
والشرطة والحماية المدنية والجمارك. لكم ولعائلتكم وكل سنة وأنتم بخير".

وبذات المناسبة, هنأ رئيس الجمهورية األسرة الطبية قائال: "إلى الجيش 
األبيض، لكم مني كل التقدير دائما وأبدا. عام سعيد وكل عام وأنتم بخير".

هناأ اأبناء اجلي�س الوطني ال�سعبي مبنا�سبة العام اجلديد

�لفريق �أول �سنقريحة يدعو �إىل 
�لتجند لك�سب رهان �جلاهزية �لد�ئمة

هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, 
أول أمس, كافة أبناء الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول السنة الميالدية 
الجديدة 2023، داعيا إياهم الى ضرورة إدراك حجم التحديات المطروحة 

في المرحلة المقبلة و التجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة.
وبمناسبة استعداد الجزائر، على غرار أمم العالم أجمع، الستقبال العام 

الميالدي الجديد 2023, توجه الفريق أول السعيد شنقريحة إلى كافة أبناء 
الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, من ضباط وضباط 

صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين, بأزكى التهاني وأصدق التبريكات, 
متضرعا الى المولى العلي القدير أن "يعيد عليهم وعلى عائالتهم الكريمة 
وذويهم الطيبين السنين واألعوام بالخير واليمن والبركات, مشفوعة بدوام 

الصحة والسعادة والهناء".
وبذات المناسبة، أشاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ب"الجهود 
الحثيثة المبذولة من قبل كافة مكونات جيشنا العتيد طوال العام الفارط, 

السيما في مجال مواصلة جهود تحضير قواتنا المسلحة لتبقى على الدوام 
مستعدة لالضطالع بمهامها الدستورية بكل كفاءة واقتدار, مع كل ما يتطلبه 

ذلك من حرص متواصل على التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي 
لقوام المعركة لدينا وكل ما يستدعيه من تكثيف للتمارين التكتيكية بالذخيرة 

الحية, الليلية والنهارية, لمختلف األسلحة والقوات".
وأوضح أن "كل هذا تم في إطار تجسيد مقاربة شاملة متعددة األبعاد 

واألهداف, ترمي دائما وأبدا إلى المواصلة العازمة لمساعينا النبيلة الرامية 
إلى بناء جيش قوي وعصري ومتطور قادر على رفع كل التحديات وكسب 

جميع الرهانات في كافة الظروف واألحوال". واعتبر أن العام المنقضي 
2022 "كان فرصة لجيشنا العتيد من أجل حصد المزيد من النجاحات 

الميدانية بالغة األهمية والحيوية لبالدنا, على غرار االستعراض التاريخي 
والمهيب المنظم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد االستقالل الوطني 

واسترجاع السيادة الوطنية, حيث رسم مستخدمونا البواسل أجمل صور 
القوة واالنسجام", مضيفا بالقول أنها "صور طمأنت شعبنا األبي وأكدت 

له بما ال يدع مجاال للشك أن جزائر الشهداء في أيدي آمنة وستظل, بفضل 
جيشها المغوار وشعبها األبي, حرة مستقلة إلى أن يرث هللا األرض ومن 

عليها".
وتابع الفريق أول شنقريحة قائال أن "احتفاء الشعب الجزائري بجيشه, 

بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي, الموافق لتاريخ 4 أوت من 
كل سنة, الذي أقره رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, وزير 
الدفاع الوطني, شكل إحدى المحطات البارزة خالل هذه السنة", مؤكدا أن 
هذه المناسبة "ستبقى مبعثا للفخر واالعتزاز بالعالقة الوجدانية التي تجمع 

الشعب الجزائري األبي بالجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير 
الوطني".

وبهذا الصدد, حث الجميع على "المواصلة على هذا النهج القويم, نهج 
الوفاء للوطن واإلخالص في العمل من أجل صون أمن واستقرار الجزائر", 

وذلك من خالل "تكثيف الجهود, بمثابرة عالية, في اتجاه التطبيق الدقيق 
والصارم لكافة مضامين التوجيهات والتوصيات ذات الصلة بالقضاء على 

بقايا اإلرهابيين وتضييق الخناق على كافة محترفي التهريب والجريمة 
المنظمة وما يدور في فلكها, وذلك بفضل ما تتمتعون به من تمرس قتالي 
ومهارة مؤكدة ووعي بحساسية المهام الموكلة, وبفضل ما تحوزون عليه 

من إمكانيات فردية وجماعية ال حدود لها".
وخلص الفريق أول إلى اإلشارة الى أن "المرحلة المقبلة, التي نحن بصدد 

خوضها بكل ثقة وعزيمة وإصرار, تتطلب أكثر من أي وقت مضى إدراك 
الجميع لحجم التحديات المطروحة, في ظل الوضع اإلقليمي المتدهور 

وغير المستقر, السيما في محيطنا القريب والتجند لكسب رهان الجاهزية 
الدائمة والمتواصلة لكافة مكونات قواتنا المسلحة, فضال عن التحلي 

بروح المسؤولية وبالروح الوطنية العالية وحس الواجب واآلداب الحميدة 
واألخالق العسكرية المثالية والصدق واإلخالص, لتكون هذه الفضائل كلها 

محال للمثال الطيب والقدوة الحسنة, شيم نبيلة يتعين عليكم جميعا التحلي بها 
أسوة بأسالفنا الميامين".وبذات المناسبة, جدد رئيس األركان الترحم على 
أرواح "كل الشهداء األبرار من شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورة 

نوفمبر الخالدة وشهداء الواجب الوطني".
ر.ن

على هام�س م�ساركته يف مرا�سم تن�سيب الرئي�س الربازيلي اجلديد

بوغايل يجدد دعم �جلز�ئر �لثابت
 لتنفيذ �تفاق �ل�سلم و�مل�ساحلة مبايل



وجه  الوزير  أن  المصدر  أوضح 
أمس  جرى  لقاء،  خالل  تعليماته 
المدراء  مع  الوزارة  بمقر  األربعاء 
خصص  العمومية،  للبنوك  العامين 
لتقييم انجازات هذه البنوك في إطار 
المصرفي. النظام  تحديث  برنامج 
اللقاء  خالل  تم  أنه  البيان  وأضاف 
المتعلقة  الرئيسية  المحاور  بحث 
وتسريع  المصرفي  النظام  برقمنة 
لزيادة  الدفع  أنظمة  عصرنة  مسار 
ونشر  الحديثة  الدفع  وسائل  استخدام 
الشبكة  وتكثيف  اإلسالمية  الصيرفة 
إلى  المواطنين  لوصول  المصرفية 
الخدمات المصرفية عبر كامل تراب 

الوطن على حد سواء.
بتقييم  االجتماع  هذا  سمح  وقد   
مستوى  على  المسجلة  اإلنجازات 
التحسين  مجاالت  وتحديد  بنك  كل 
في  المباشرة  األعمال  إنجاح  قصد 
الممارسات  ورفع  اآلجال  أقرب 
أعلى،  أداء  مستوى  إلى  المصرفية 
اإلطار،  هذا  الوزارة.وفي  حسب 
البنوك  "مسؤولي  كسالي  السيد  أمر 
العصرنة  محاور  بإدراج  العمومية 
كافة  وتجنيد  أولوياتهم  ضمن  هذه 
الموارد البشرية والمادية الضرورية 
لآلجال  وفقا  األعمال  هذه  لتحقيق 
أن  إلى  الوزارة  المحددة".وأشارت 
بتحديد  كذلك  سمح  االجتماع  هذا 
المتعلقة بتكثيف  التوجيهات الرئيسية 

المصرفية  الخدمات  رقمنة  أعمال 
قصد االستجابة لتطلعات الزبائن،

الوكاالت  مضاعفة  خالل  من  وذلك 
شبكات  جميع  وتجهيز  الرقمية 
وتعميم  آلية  بموزعات  الوكاالت 
اإللكتروني  الدفع  نهائيات  وضع 
لدى التجار وكذا تقليص آجال تسليم 
للزبائن.وذكر  المصرفية  البطاقات 
البنوك  مطالبة  أيضا  تم  أنه  البيان 
تزويد  مسار  بتسريع  العمومية 
بالبطاقات البنكية CIB حصريا لدى 
بينهم  من  المحليين,  الخدمة  مقدمي 

بتطوير  سيسمح  مما  الجزائر,  بريد 
االنتاج المحلي وتقليص الواردات.

لمسؤولي  تعليمات  اسداء  تم  كما 
تسريع  ألجل  العمومية,  البنوك 
تغطية  ألجل  جديدة  وكاالت  نشر 
بالخصوص  الوطني,  التراب  كل 
وتنويع  المستحدثة  الجنوب  واليات 
عرض التمويل في اتجاه المؤسسات 
تعميم  خالل  من  سيما  ال  األسر,  و 
من  االسالمية,  الصيرفة  منتجات 
مالئمة  جديدة  منتجات  اطالق  خالل 
توسيع  ومواصلة  الزبائن  لحاجيات 

وتكثيف  االسالمية  الشبابيك  شبكة 
بالمزايا  للتعريف  االتصال,  أنشطة 
الصيرفة  منتجات  تمنحها  التي 
المالية  وزير  طلب  كما  االسالمية، 
من مسؤولي البنوك العمومية بتحسين 
جودة التكفل بطلبات تمويل الزبائن, 
من خالل تقليص آجال معالجة ملفات 
العملية  رقمنة  خالل  من  القروض 
أني(  بشكل  ومعالجة  ارسال  )طلب, 
وتقديم خدمات االستشارة والمساعدة 
الضرورية إلنجاز مشاريعهم, حسبما 

أكده نفس المصدر.

)كناب-بنك(  واالحتياط  للتوفير  الوطني  البنك  وقع 
الفارط،  األسبوع  نهاية  الجزائر,  بريد  مؤسسة  و 
الى  ترمي  اطار  اتفاقية  على  العاصمة,  بالجزائر 
رقمنة الخدمات البنكية سواء تلك الموجهة للبنوك أو 

الممنوحة للمواطنين.
وتم التوقيع على االتفاقية اإلطار من طرف المدير 
العام لكناب-بنك, سمير تمرابط و المدير العام لبريد 
وزارة  بمقر  نظم  حفل  زيدي خالل  لؤي  الجزائر, 
المالية بحضور وزير المالية, براهيم جمال كسالي 
والالسلكية,  السلكية  والمواصالت  البريد  ووزير 
كريم بيبي تريكي, و اطارات من الوزارتين و بريد 

الجزائر و بنك التوفير واالحتياط.
وتشمل االتفاقية العديد من محاور الشراكة ال سيما 
لزبائن  توفير  دفتر  مليون   4,4 من  اكثر  استبدال 
كناب-بنك تسيره بريد الجزائر ببطاقات بنكية يمكن 
استعمالها على مستوى كافة الموزعات اآللية للبنوك 
القيام  االتفاقية من  البريد، كما تمكن هذه  و مراكز 
باالقتطاعات المباشرة من الحسابات البريدية الجارية 
من خالل تفعيل خدمة مسح الحسابات الجارية والتي 
تسهل تحصيل القروض الممنوحة من طرف كناب-
تبادل  تعزيز  ناهيك على  الجزائر  بريد  لزبائن  بنك 

في  احتياجاتهما  حسب  المؤسستين  بين  المعلومات 
اطار شراكة استراتيجية.

وخالل كلمة له بمناسبة توقيع االتفاقية االطار, أشار 
ضمن  "تندرج  الخطوة  هذه  ان  الى  المالية  وزير 
البنكي بهدف تحسين  القطاع  استكمال مسار رقمنة 
جودة الخدمات التي يقدمها", مؤكدا على "ضرورة 
البنوك و  المالية خاصة  تسريع عملية رقمنة قطاع 

التأمينات".
االتفاقية  هذه  توقيع  أن  تريكي  بيبي  اكد  من جهته, 
ترقية  إلى  الرامية  الحكومة  لسياسة  تجسيدا  "يأتي 
المالي كونه يمثل محورا هاما في برنامج  الشمول 
هذه  أن  من  يقينه  عن  الوزير  الحكومة".وأعرب 
كل  لفائدة  العمومية  الخدمة  "ستحسن  االتفاقية 
االقتصاد  بناء  في  اليوم  يساهمون  الذين  المواطنين 
التعاون  تعزيز  مع  االدخار",  خالل  من  الوطني 
السلكية  والمواصالت  والبريد  المالية  وزارتي  بين 

والالسلكية.
اعتبر  التوقيع,  مراسم  هامش  على  له  تدخل  وفي 
"تحديثا  يشكل  االتفاقية  توقيع  ان  زيدي  السيد 
وتحيينا" لالتفاق المبرم بين المؤسستين سنة 1964, 
تطبعه  الخميس  اليوم  الموقع  االتفاق  ان  موضحا 

على  يرتكز  كونه  والعصرنة",  تكنولوجية  "لمسة 
واالحتياط,  للتوفير  الوطني  الصندوق  دفاتر  رقمنة 
ما سيترتب عن ذلك "سهولة أكبر للمواطنين ومزيدا 
االتفاقية  هذه  المعامالت".وتشمل  في  األمان  من 
الجارية  البريدية  الحسابات  على  المسح  خدمة  شق 
الموقع  االتفاق  إطار  في  وذلك  اآللي,  واالقتطاع 
و  البنوك  جمعية  مع  المنصرم  نوفمبر  شهر  في 

المؤسسات المالية.
الوطني  الصندوق  أن  إلى  تمرابط  أشار  من جهته, 
للتوفير واالحتياط يحصي أزيد من 4 ماليين زبون 
)دفاتر  الجزائر  بريد  عند  موطنة  حسابات  لديهم 
مليار دج,   500 يتجاوز  بمستوى موارد  االدخار( 
إلى جانب الزبائن الذين تحصلوا على قروض من 
أن  وأضاف  واالحتياط.  للتوفير  الوطني  الصندوق 
الهدف األساسي من هذه االتفاقية يكمن في استبدال 
ببطاقات  الجزائر  بريد  يسيرها  التي  االدخار  دفاتر 
ادخار ولتجنيب المواطنين الذين تُصب رواتبهم في 
لصرف  التنقل  الجزائر,  ببريد  البريدية  حساباتهم 
ديونهم المحصل عليها لدى وكالة الصندوق الوطني 
للتوفير واالحتياط -بنك, بفضل خدمة المسح اآللي.
ر.ن
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يف تعليمة وجهها للبنوك العمومية

ك�سايل يطالب بت�سريع رقمنة النظام

 امل�سريف ون�سر ال�سريفة الإ�سالمية
وجه وزير املالية، اإبراهيم جمال ك�صايل، تعليمات مل�صوؤويل البنوك العمومية من اأجل ت�صريع رقمنة النظام امل�صريف 

وم�صار ع�صرنة اأنظمة الدفع ون�صر ال�صريفة الإ�صالمية، ح�صبما اأفادت به الوزارة نهاية الأ�صبوع الفارط يف بيان لها.

ر.ن

واالبتكار  الممارسة  موضوع  شكل 
محور  الحضرية  الحوكمة  في 
الثنائي  للحوار  الثالثة  الندوة  أشغال 
انعقدت  التي  الجزائري-الصيني 
التحاضر  تقنية  عبر  الخميس  امس 
به  أفاد  ما  حسب  بعد,  عن  المرئي 
والجماعات  الداخلية  لوزارة  بيان 

المحلية والتهيئة العمرانية.
الندوة,  هذه  ان  البيان  وأضاف 
بين  الشراكة  إطار  في  تدخل  التي 
المحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة 
أكاديمية  و  العمرانية,  والتهيئة 
مجال  في  للحوكمة  الوطنية  الصين 
مناسبة  "كانت  والبحث,  التكوين 

من  الحضرية  التهيئة  حول  للتبادل 
وتبادل  التجارب  استعراض  خالل 
في  الجيدة  والممارسات  الخبرات 

المجال".
إطارات  بمشاركة  الندوة  وجرت 
والي  و14  المركزية  اإلدارة  من 
الجانب  عن  الجمهورية  والة  من 

الجزائري وكذا أساتذة وإطارات عن 
ثالث  قدموا  الذين  الصيني  الجانب 
"الممارسة  حول  تتمحور  مداخالت 
الحضرية  اإلدارة  في  المبتكرة 
الصينية 2022-2012" و"االبتكار 
المؤسسي في إدارة المدن العمالقة" 
وكذا "إجراءات مبتكرة في الرقمنة", 

حسب نفس المصدر.اما من الجانب 
الجزائري, فتم تقديم ثالث مداخالت 
الحضري"  التسيير  "مشاكل  حول 
إرساء  في  المدن  حوكمة  "دور  و 
مبادئ التنمية المستدامة", الى جانب 
"حوكمة المدن الجديدة في الجزائر: 

مدينة بوغزول كنموذج".

بهدف دعم اأكرب للتعاون بني اجلزائر-ال�صني:

 انعقاد الندوة الثالثة للحوار الثنائي حول مو�سوع املمار�سة والبتكار يف احلوكمة احل�سرية

يف اإطار رقمنة اخلدمات البنكية: 

كناب-بنك و بريد اجلزائر يوقعان اتفاقية اطار

وزير املجاهدين ي�صيد بخ�صال 

الفقيد وم�صاره الن�صايل ويوؤكد

الراحل اأحمد بن بلة من بني 
الأبطال الذين مزجوا بني 

الفكر والعمل
أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أول 

أمس، أن المجاهد والرئيس الراحل أحمد بن بلة "كان من 
أولئك األبطال الذين مزجوا بين الفكر والعمل واستطاع أن 

يدير وبكفاءة عالية قيادة المناضلين وتأطير الكفاح".
أشار الوزير في رسالته التي قرأها نيابة عنه األمين 
العام للوزارة, عفيف الهاشمي, خالل افتتاح أشغال 

الملتقى الوطني الموسوم ب "أحمد بن بلة ودوره في 
دعم الحركات التحررية ومناصرة القضايا العادلة" 

بمناسبة إحياء الذكرى 106 لميالده, إلى أن المناضل 
والمجاهد أحمد بن بلة "كان واحدا من تلك الثلة القليلة التي 

استطاعت أن تملك الوعي بالتاريخ واستشراف المستقبل 
من أجل وضع أسس التحوالت الكبرى بما أتيح له من 

الكفاءة على تصور أفضل المسالك للنجاة من االستعمار 
الفرنسي, بحيث كان واحدا من أولئك األبطال الذين 

مزجوا بين الفكر والعمل واستطاع أن يدير وبكفاءة عالية 
قيادة المناضلين وتأطير الكفاح"، كما كان الرئيس الراحل 
بن بلة, يضيف السيد ربيقة, "قائدا محنكا ضمن صفوف 

المنظمة الخاصة ومن مخططي الكفاح المسلح, حيث ساهم 
بشكل كبير في التعريف بالقضية الجزائرية والتأييد لها, 
إلى جانب وضع الترتيبات الالزمة لضمان امداد الثورة 

التحريرية باألسلحة".
وأشار الوزير إلى مواصلة الراحل مسيرته بعد االستقالل 
الوطني لتشييد صرح مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة 

حيث, كما أضاف, واجه في خالل فترة حكمه "تحديات 
كبرى من المخلفات الموروثة عن سياسات السلطات 

االستعمارية )...( وكان عليه تضميد جراح المعطوبين 
وإسكان الالجئين وتوفير العالج للمرضى و بناء مؤسسات 

الدولة وضمان سير مصالحها رغم شح الموارد ونقص 
اإلطارات المؤهلة"، كما ذكر ربيقة جهود المرحوم بن بلة 
في نشر الفكر وثقافة التحرر في العالم عموما وفي افريقيا 

خصوصا وبلورة أفكار ومناهج جديدة في الكفاح ضد 
االستعمار.

ويتوجب على جيل االستقالل -يضيف الوزير- أن يستلهم 
من صنيع هؤالء الرجال العبر والدروس التي كانت 

وراء نجاح الثورة التحريرية و"اليوم يتعزز وفاء الجزائر 
الجديدة بقيم ذاكرتنا و رموزنا األفذاذ الذين صنعوا عزنا 

و مجدنا في مختلف الفترات و ذلك تجسيدا لمخطط 
عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و الوفاء 

بالتزاماته ال 54 التي نشهد تحقيقها يوما بعد يوم في شتى 
الميادين, من بينها ما يتعلق بتاريخنا و ذاكرتنا الوطنية 

التي يوليها الرئيس أهمية خاصة ال سيما في مجال 
الدراسات و األبحاث التاريخية وفق المناهج األكاديمية 

المعتمدة".
وقد تضمن هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية الوالئية 

للمجاهدين وذوي الحقوق تقديم مداخالت لجامعيين 
حول دور البيئة الثقافية في تكوين شخصية أحمد بن بلة 
ونضاله السياسي في الحركة الوطنية ودوره في تموين 
الثورة التحريرية المجيدة بالسالح ومواقفه داخل السجن 
في التقارير الفرنسية خالل الثورة التحريرية ودوره في 

حركات التحرر في إفريقيا.
كما تم على هامش اللقاء الذي احتضنه متحف المجاهد, 
وضع أكليل من الزهور عند النصب التذكاري الخاص 

بالرئيس الراحل بن بلة بمدينة تلمسان والترحم على 
أرواح الشهداء بمقبرة الشهداء ببلدية الحناية وزيارة 
المكتبة المهداة من طرف أحمد بن بلة لجامعة "أبو 

بكر بلقايد" لتلمسان التي تضم 8 آالف عنوان وزيارة 
المعرض التاريخي "أصدقاء الثورة الجزائرية " بمتحف 

المجاهد وكذا إعطاء إشارة انطالق حملة للتبرع بالدم.وتم 
بذات المناسبة تكريم عائلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة 

واألساتذة المحاضرين وعدد من المجاهدين.
ع.ط



وتتعلق هذه الجراحة بعالج تشوهات الوجه والكسور في الفكين وتكمن 
أهميتها في إحداث على مستوى الوجه شق أصغر بكثير مما تتطلبه الجراحة 

التقليدية المفتوحة مع آثار جراحة و ندب أقل، حسبما أوضح البروفيسور 
حيرش- بغداد كريم. ومن فوائد هذه الجراحة أيضا، حسب نفس المصدر 

"قلة األلم بعد العملية الجراحية إضافة الى انخفاض مدة االقامة بالمستشفى 
وسرعة التعافي.«

كما يهدف من ذلك أيضا مواكبة التطورات الحاصلة في هذا التخصص الذي 
تتطلع الجزائر فيه إلى الريادة فيه عربيا وأفريقيا، وفقا للمصدر ذاته. وتعد 
مثل الجراحات النوعية جد هامة ال سيما بالنسبة لضحايا حوادث السير أو 

الحوادث المنزلية الخطيرة حيث تكون أغلب اإلصابات عبارة عن تشوهات 
في الوجه أو الفكين ويكون التكفل بها صعبا ويتطلب جراحة دقيقة وحساسة 
جدا وقد يكلف ذلك المصابين والدولة أمواال طائلة في حال تم التكفل خارج 

الوطن يضيف ذات المتحدث.
وأشار المتحدث إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون على المدى القريب "إذ 
يمكن القول انه في غضون شهر مارس أو أبريل سنتمكن من القيام بهذه 
الخطوة الجراحية الهامة"، مبرزا في هذا الصدد "توفر كافة اإلمكانيات 

المادية و البشرية للشروع في ذلك على مستوى المؤسسة اإلستشفائية أول 
نوفمبر .«1954

وحرصا على تقديم أفضل و أحدث التقنيات المتوفرة للمرضى عمدت 
المصلحة التي يشرف عليها البروفيسور حيرش-بغداد والمنشأة منذ أقل من 

سنتين على ضمان تكوين الجراحين في هذا التخصص الدقيق حتى تكون 
مثل هذه الجراحات بأيادي جزائرية.وقد تم تكوين على مدار سنتين من إنشاء 
المصلحة 6 جراحين هم يعملون حاليا عبر عدة مؤسسات استشفائية بالوطن 
على غرار أدرار ومستغانم وتبسة والجزائر العاصمة و يمكن االستعانة بهم. 
ويضم فريق مصلحة جراحة الوجه و الفكين بالمؤسسة اإلستشفائية الجامعية 
أول نوفمبر 1954 بوهران إضافة إلى رئيسها أربعة جراحين شباب وستة 

مقيمين.

نظمت أمس مصالح أمن والية المسيلة وكذا 
مصالح أمن الدوائرالـ )14( التابعة لها في إطار 

اإلجراءات األمنية المتخذة من طرف مصالح 
أمن والية المسيلة بمناسبة حلول السنة الميالدية 

الجديدة 2023 عمليات شرطية مشتركة 
بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

العملية التي  سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي 
كبيرين،  مست  األماكن المشبوهة وأوكار 

الجريمة، سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي 
كبيرين، حيث شملت عدة أحياء على مستوى 
قطاع اإلختصاص، تم خاللها نصب حواجز 
مراقبة متنقلة ودوريات عبر مختلف الطرق 
الرئيسية والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة

وحسب ما أفادت به  خلية اإلتصال والعالقات 
العامة بذات الجهاز األمني، فقد  تم تنقيط 

563 شخصا، باإلضافة إلى تفتيش ومراقبة 
964 مركبة مع توقيف 26 شخصا وإنجاز 

ملفات قضائية ضدهم منهم 07 أشخاص محل 
أوامر قضائية، أما البقية فقد تورطوا في قضايا 

تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية 
قصد المتاجرة واالستهالك، حيازة أسلحة 

بيضاء محظورة دون مقتضى شرعي، السكر 
العلني السافر، باإلضافة إلى الضرب والجرح 
العمدي،  هذه العمليات مكنت من حجز كميات 

من المخدرات )كيف معالج( وأقراص مهلوسة، 
وحجز أسلحة بيضاء محظورة، مع تحرير 

158 مخالفة وجنحة مرورية وحجز 16 دراجة 
نارية. 

وكانت مصالح أمن والية المسيلة، قد سطرت 
بمناسبة حلول رأس السنة الميالدية الجديدة 

2023، خطة أمنية ميدانية لضمان أمن 
المواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خالل تسخير 

كافة اإلمكانيات المادية والبشرية التي تسهر 
على تنفيذ هذا المخطط األمني.  وحسب ما أفاد 

به بيان صدر أمس عن خلية اإلتصال والعالقات 
العامة بذات السلك األمني فإن هذه الخطة األمنية 

سمحت بتكثيف الدوريات الشرطية الراجلة 
والراكبة خاصة في األماكن التي تشهد إقباال 

كبيرا للمواطنين، باإلضافة إلى فرض رقابة 
صارمة على مستوى جميع الحواجز األمنية 

ونقاط المراقبة خاصة بمداخل ومخارج المدن 
مع  تنظيم عمليات شرطية )مداهمات( بالتنسيق 

مع مصالح الدرك الوطني لألماكن المشبوهة.
كما تم خالل هذه المناسبة التي تتزامن مع 

العطلة الشتوية تعزيز تواجد قوات الشرطة على 
مستوى الطرقات الرئيسية والفرعية ومحاور 

الدوران التي تشهد كثافة مرورية وذلك من أجل 
ضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل 

المواطنين، مع تنظيم حمالت تحسيسية توعوية 
خاصة في مجال السالمة المرورية والتحسيس 

من مخاطر حوادث المرور. وأورد ذات 
المصدر أن  مصالح أمن والية المسيلة أرقامها 
الخضراء )1548(، )17(، )104( باإلضافة 

إلى تطبيقة "ألو شرطة" على مدار 24/24 
ساعة تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما 

من شأنه أن يكون محل شبهة. 
محمد ق 

ع.ط
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اختتام الدورة العادية الرابعة 

للمجل�س ال�شعبي الوالئي 

فتح وحتويل االعتمادات املالية 
لعديد القطاعات التنموية باملدية

 اختتمت نهاية األسبوع اشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس 
الشعبي الوالئي لوالية المدية والتي تضمنت فتح وتحويل االعتمادات 

المالية   وكذا عرض حال  حول  كل من قطاع الطاقة والفالحة 
وقطاع التكوين والتعليم المهنين إضافة إلى مناقشة مدى تنفيذ 

توصيات المجلس الشعبي الوالئي خالل الدورة السابقة كما كان 
ألعضاء المجلس تدخالت تخص انشغاالت المواطنين في مختلف 

القطاعات
مصطفى تاني رئيس المجلس الشعبي الوالئي عرج في كلمته على 

محطات هامة من االنجازات التي شهدتها الوالية في عديد القطاعات 
منوها بجهود الدولة والمنتخبين المحلييين في دفع قاطرة التنمية 

المحلية داعيا في ذات السياق الى مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات 
الساكنة   قائال : أن الوالية  استفادت من مشاريع وهياكل  ومقرات 

حظيت بمتابعة  شخصية من طرف والي الوالية جهيد موس، 
منها مقر االمن الحضري الجديد  بالقطب  الحضري بالمدية الذي 
وضع  حيز الخدمة وكذا تهيئة مقر سونلغاز بالشهبونية كما تم في 
إطار تحسين الظروف الصحية  والعالجية للمواطنين  وضع حيز  

الخدمة لمصلحة  تصفية الدم بالشهبونية بعد تحويل مرفق للبلدية 
لتخفيف معاناة  المنطقة وخاصة مرضى القصور الكلوي الذين كانوا  

يتحملون عناء التنقل لمستشفى قصر البخاري.
وقد أشاد ذات المتحدث بالحرص الشديد لوالي الوالية على تحسين 

ظروف تمدرس التالميذ وتعزيز  القطاع يهياكل واحتياجات، إضافة 
إلى صيانة الطرقات  سواء تعلق األمر منها بالطرق  الوطنية  

أوالوالئية  دون أن ينسى  مصطفى تاني  اإلشارة إلى مشروع  
السكة الحديدية  التي  تم تدشنيه  قبل أيام  واصفا إياه بالضخم الذي  
سيعود بالفائدة على الوالية و سكانها، فيما استعرض والي  الوالية 

جهيد موس وبلغة االرقام واالحصائيات جهود الدولة في مجال 
التكفل بالساكنة مناطق الظل. مؤكدا مساعي الهيئة التنفيذية بدعم 

المجالس المنتخبة  للنهوض بالوالية
كما عرض جهود الدولة في مختلف القطاعات فعن قطاع الفالحة 

عرج على  الموسم الحالي برصد جميع االمكانات لتحقيق االهداف 
المنشودة  والوصول الى تأمين غذائي  عبر مساعي  رفع اإلنتاج، 

وتحسين النوعية، من خالل التمسك باستخدام االساليب الحديثة 
في الفالحة.وهنا نحصي  تخصيص ما يربو عن 5801 هكتارا 
من المساحة المزروعة في هذا الموسم خصصت النتاج البذور 

عبر اشراك 212 فالحا في برنامج تكثير البذور .مع التاكيد على 
ضرورة المرافقة الجادة للفالحين وتسهيل االجراءات االدارية  سيما 

فيما تعلق بالقروض المالية على غرار قرض الرفيق.
وفي اطار دعم المستثمرات الفالحية .فقد تم التكفل بربط 130 

محيط فالحي بالكهرباء ووضعه حيز الخدمة لغاية ديسمبر 2022 
بطول شبكة 70.395 كلم في انتظار استكمال عملية الربط 

لباقي المستثمرات قيد االنجاز.وفي اطار  حشد الموارد المائية 
لتأمين اإلنتاج . منوها بما تم اتخاذه من اجراءات  في مجال منح 

رخص حفر اآلبار التي شهدت قفزة نوعية مكنت من منح ازيد من 
890رخصة حفر آبار خالل عام 2022.منها 651رخصة موجهة 

للسقي الفالحي. بنسبة تطور فاقت %60.يحدث هذا في الوقت 
الذي لم يتجاوز العدد عام 2000حوالي 200رخصة.وهو ما يؤكد 

الجهود والمساعي المبذولة  لمرافقة الفالحين وتذليل الصعوبات 
المواجهة لتحقيق النمو الفالحي واالنتعاش االقتصاي المرهون.

وعن قطاع التكوين المهني أكد جهيد موس ان الدولة   تولي عناية 
فائقة لتطوير التعليم والتكوين المهني ودعمه ماديا ومعنويا ليواكب 

التحوالت السريعة التي تشهدها الجزائر سيما في ظل االنتعاش 
االقتصادي عبر المشاريع االستثمارية التي أكيد ستكون مؤسسات 

التكوين المهني خزان كفاءاتها وهو ما أكد عليه السيد رئيس 
الجمهورية على اكثر من صعيد بينما وذكر الوالي بالقفزة النوعية 

التي شهدها ملف الطاقة بالوالية الذي خطت فيه والية المدية 
خطوات هامة مكنت من زيادة نسبة التوغل  لشبكة الغاز ما يربو 
عن%84 ونسبة ربط  البلديات حوالي %97.وبلغ تعداد البلديات 

الموصولة بالغاز 62 بلدية من اصل 64 والنسبة مرشحة لالرتفاع 
في ظل المشاريع قيد االنجاز .

ع.بكيري
ع�شية االحتفاالت بنهاية ال�شنة امليالدية

تنظيم عمليات مداهمة 

م�سرتكة وا�سعة النطاق باملدية
في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، سطرت مصالح 

أمن والية المدية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني مخططا 
أمنيا تضمن جملة من اإلجراءات والتدابير األمنية الوقائية 

واالحترازية، بالتزامن مع نهاية السنة الميالدية، التي تشهد 
حركة كبيرة للمواطنين، وذلك بتسخير كافة اإلمكانات 

والمادية و البشرية لمكافحة مختلف الظواهر واألفعال السلبية 
التي من شأنها المساس باألمن والنظام العموميين، وتهديد 

أمن المواطنين وممتلكاتهم.
هذا المخطط األمني  كان يرمي إلى تعزيز التواجد األمني 

الميداني المشترك، من خالل تكثيف الدوريات الراكبة 
والراجلة المشتركة، نصب حواجز أمنية مشتركة لمرافقة 
المواطنين في تنقالتهم قصد الحفاظ على سالمتهم، وتنفيذ 
عمليات مداهمة مشتركة، لألماكن  المشبوهة والمعروفة 

بتوافد األشخاص المنحرفين، مع ضمان تأمين مختلف 
األماكن والفضاءات  العمومية التي تشهد توافدا للمواطنين.

ع.بكيري

املوؤ�ش�شة االإ�شت�شفائية اأول نوفمرب بوهران

 اأول عملية جلراحة الوجه و الفكني 
بتقنية املنظار قريبا

تعتزم م�شلحة جراحة الوجه والفكني باملوؤ�ش�شة االإ�شت�شفائية اجلامعية "اأول نوفمرب 1954" بوهران اإجراء قريبا، اأول عملية جراحية 

للوجه و الفكني بتقنية املنظار على امل�شتوى الوطني واالفريقي، ح�شبما علم اأم�س من رئي�س هذه امل�شلحة.

يف راأ�س ال�شنة امليالدية اجلديدة 2023 

مداهمات اأمنية م�سرتكة للأماكن امل�سبوهة باجللفة 
 قامت مصالح الشرطة والدرك الوطني بالجلفة بمداهمات ليلية لالماكن المشبوهة وهذا بمناسبة راس السنة الميالدية الجديدة 2023. وتدخل هذه العمليات 

األمنية في إطار تنوير الرأي العام بالجهود المشتركة بين مختلف المصالح من اجل تامين المناسبة وكذلك من اجل الحفاظ على سالمة المواطنين وممتلكاتهم.
لعجاج حمود عزيز 

 مبنا�شبة حلول ال�شنة امليالدية اجلديدة

مداهمات اأمنية ملحاربة االإجرام احل�سري بامل�سيلة

حجز عناصر المناوبة بأمن دائرة دار الشيوخ 
والية الجلفة، بحر األسبوع الجاري مجموعة 

من الخردوات ومواد التنظيف منتهية الصالحية 
كانت على متن مركبة نفعية بالسوق األسبوعية 

لمدينة دار الشيوخ يقودها شخص في العقد 
السابع من عمره.

العملية جاءت على إثر تلقي فرقة المناوبة لذات 
أمن الدائرة لبالغ مفاده تواجد أحد األشخاص 
بالسوق األسبوعية لمدينة دار الشيوخ بصدد 
عرض وبيع مجموعة من الخردوات ومواد 

التنظيف منتهية الصالحية، ليتم فور ذلك التوجه 
إلى عين المكان رفقة ممثل مديرية التجارة 

أين تم حجز كمية من هذه المواد المتمثلة في 

حمض األسيد، عطور األفرشة غراء المحركات 
وغيرها من المواد منتهية الصالحية. وبعد 
معاينة الكمية المحجوزة والتأكد من انتهاء 
صالحيتها، تم إتالفها بمفرغة الردم التقني 

بمدينة دار الشيوخ، مع انجاز ملف قضائي ضد 
الُمَخالِف.

..واتالف 70 كلغ من الديك الرومي غير 
الصالح لالستهالك 

  حجز عناصر المناوبة بأمن دائرة دار الشيوخ 
والية الجلفة، بحر األسبوع الجاري كمية من 
اللحوم البيضاء " ديك رومي " غير صالحة 

لالستهالك البشري كانت على متن شاحنة 
يقودها شخص في العقد الرابع من عمره من 

إحدى المدن المجاورة. العملية جاءت على إثر 
تلقي فرقة المناوبة لذات أمن الدائرة لنداء عبر 

الرقم األخضر مفاده تواجد أحد األشخاص 
بالسوق األسبوعية بصدد عرض وبيع لحوم 

بيضاء تفتقد لشروط السالمة الصحية، ليتم فور 
ذلك التوجه إلى عين المكان رفقة ممثل مديرية 
التجارة أين تم حجز كمية من اللحوم البيضاء 
" ديك رومي " قدرها:70 كلغ على متن ذات 

المركبة. وبعد معاينة الكمية المحجوزة من قبل 
الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صالحيتهما 

لالستهالك البشري، تم إتالفها مع انجاز ملف 
قضائي ضد الُمَخالِف.

ل.عزيز

اجللفة  

توقيف �سخ�ص يف العقد ال�سابع بال�سوق االأ�سبوعي بدار ال�سيوخ



وحسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة 
صفحتها  عبر  التقليدية  والصناعات 
فأن  األول  أمس  بالفايسبوك  الرسمية 
لجان  قادتها  والتي  المراقبة  عملية 
تفتيش تابعة لمديريات السياحة الوالئية 
المتعلقة  للتعليمات  تطبيقا  جاءت 
بمراقبة ومتابعة النشاط الفندقي تزامنا 
مع االحتفاالت بالعام الجديد. وأضافت 
مديرية  تفتيش  لجنة  أن  الوزارة 
لوالية  التقليدية  والصناعة  السياحة 
الجزائر قامت بمعاينة ظروف استقبال 
المواطنين والسياح، وكذا الوقوف على 
والمطعمية  الفندقية  الخدمات  نوعية 
الفندقية  المؤسسات  مستوى  على 
العاصمة.  مستوى  على  الموجودة 
السياحة  مديرية  مصالح  قامت  كما 
وهران  لوالية  التقليدية  والصناعة 
مس  تفتيشي  و  رقابي  مخطط  بوضع 
على  الموجودة  الفندقية  المؤسسات 
وحسب   . وهران  والية  اقليم  مستوى 
الرقابية  الخرجات  هذه  فأن  الوزارة 
جاءت ضمانا لنوعية الخدمات الفندقية 

المؤسسات  داخل  المقدمة  والمطعمية 
الفندقية خاصة منها االحتفاالت برأس 
وتنفيذا  عنابة  .وبوالية  الجديدة  السنة 
والمتعلقة  السياحة،  وزير  لتعليمات 
الخدمات  نوعية  على  بالوقوف 
على  المقدمة  المطعمية  و  الفندقية 
مستوى المؤسسات الفندقية، خصوصا 
السنة  برأس  االحتفاالت  بمناسبة 
السياحة  مديرية  فأن مصالح  الجديدة، 

عنابة  لوالية  التقليدية  والصناعة 
سير  حسن  على  السهر  على  عملت 
العملية بالمؤسسات الفندقية )العمومية 
مستوى  على  الموجودة  والخاصة( 
اللجنة  قامت  بالمقابل  الوالية.  اقليم 
بجانت بالوقوف على نوعية الخدمات 
على  المقدمة  والمطعمية  الفندقية 
وقامت  الفندقية  المؤسسات  مستوى 
والصناعة  السياحة  مديرية  مصالح 

تفتيش  بعملية  جانت  لوالية  التقليدية 
الفندقية   المؤسسات  مستوى  على 
للوقوف على مدى االستعداد الستقبال 
خاصة  و  واألجانب  الوطنيين  السياح 
رأس  بعيد  الحتفاالت   التحضيرات 
السنة الميالدية 2023  لتؤكد الوزارة 
والصناعة  السياحة  مديريات  جل  أن 
الوطني  التراب  التقليدية على مستوى 
، قد انخرطت في نفس المسعى قصد 
الوقوف على نوعية الخدمات المقدمة 
الفندقية  المؤسسات  مستوى  على 
من  العديد  فأن  لإلشارة  والسياحية. 
اليومين  خالل  عرفت  الوطن  واليات 
رأس  احتفاالت  وبمناسبة  الماضيين 
سياحية  حركية  الميالدية  السنة 
ملحوظة خاصة واليات الوطن والتي 
الماضيين  اليومين  خالل  استقبلت 
الوطنيين  السياح  من  االلف  عشرات 
مديرات  جعل  ما  وهو  واألجانب 
مخططا  تضع  الواليات  بهذه  السياحة 
لهؤالء  امثل  استقبال  اجل  من  خاصا 

السياح.

الخلية  منتجات  و  للعسل  الوطني  المعرض  يشهد 
المنظم بالمتحف الوطني العمومي بالشلف إلى غاية 
افتتاحه  منذ  للمواطنين  معتبرا  إقباال  اإلثنين  اليوم 
حسب  نجاحه,  على  يدل  هذا  و  الماضي  األسبوع 

المنظمين و العارضين.
وقال رئيس المجلس المهني المشترك لمربي النحل, 
وفقا  األحد  أمس  تصريحات  في  أمين,  بوفريدي 
بشكل  المواطنين  إقبال  أن  الرسمية  األنباء  لوكالة 
كبير و الحركية التجارية النشطة التي ميزت الطبعة 
التاسعة للمعرض الوطني للعسل و منتجات الخلية, 
تداعيات جائحة كورونا,  لسنتين بسبب  الذي توقف 

يرجع إلى تنوع العروض المقترحة للمستهلك.

وأوضح أن المستهلك المحلي وجد في هذه التظاهرة 
عروضا مختلفة سواء بالنسبة ألنواع العسل و أحجام 
تسويقه أو بالنسبة لمنتجات الخلية على غرار مواد 
التجميل و المنتجات شبه الصيدالنية و كذا منتجات 
جميع  استقطب  وهذا  المنزلي,  الديكور  و  التزيين 

فئات المجتمع, حسبه.
المعرض  هذا  نجاح  عارضون  ثمن  جانبهم,  من 
مستندين في ذلك إلى ارتفاع عدد الزوار الذين أقبلوا 
مشتقاته  و  العسل  من  الخلية  منتجات  القتناء  عليه 
و  المحلي  المستهلك  ذهنية  "تغير  على  يدل  بشكل 
اقتنائه للعسل لالستهالك و ليس فقط العالج كما كان 

في وقت سابق", حسبهم.

في هذا الشأن, قالت مربية نحل تدعى لويزة, أن هذا 
منتجاتهم  لتسويق  للنحالين  "فرصة  شكل  المعرض 
خاصة في ظل تحسن مردود الخلية مقارنة بالسنوات 
عرض  "أتاح  حسبها,  هذا  و  الفارطة,  القليلة 
احتياجات  مختلف  تلبي  ومتنوعة  تنافسية  منتجات 

المستهلكين.«
ويعمل أسامة, مربي نحل محترف, على استقطاب 
تذوق  إمكانية  عليهم  اقتراح  خالل  من  المستهلكين 
بعض  اعتبره  ما  وهو  لعسله,  الشراء,  بدون  ولو 
المواطنين "تطور في استراتيجيات التسويق و خطوة 

نحو كسب ثقتهم«.
حياة. �س
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للوقوف على ظروف ا�ستقبال ال�سياح 

ونوعية اخلدمات املقدمة لهم ليلة راأ�س ال�سنة امليالدية

جلان رقابة وزيارات فجائية
 للفنادق والهياكل ال�سياحية 

اأوفدت وزارة ال�سياحة وال�سناعات التقليدية تزامنا واحتفاالت را�س ال�سنة امليالدية جلان تفتي�سية تابعة ملديريات ال�سياحة الوالئية، لعدد 

من الفنادق واملن�ساآت ال�سياحية وذلك للوقوف على نوعية اخلدمات وظروف ا�ستقبال ال�سياخ خالل هذه املنا�سبة و�سملت عمليات التفتي�س هذه 

فنادق يف العا�سمة، وهران، عنابة جانت وعدد من الواليات االأخرى.

�س.زمو�س

فيما يرتقب ت�سجيل ا�سطراب جوي 

بداية من نهاية االأ�سبوع اجلاري 

�سّح الأمطار وارتفاع درجات 
حرارة يجددان املخاوف ب�ساأن 
املو�سم الفالحي والوفرة املائية 
ال تزال أغلب واليات الوطن تعرف استقرار في الوضعية 
الجوية ودرجات حرارة فاقت المعدل الفصلي وهو ما جعل 
على  المستثمرات  وأصحاب  والفالحين  عموما  الجزائريين 
المرتفعة  الحرارة  تأثير هذه  وجه الخصوص يتخوفون من 
على النشاط الفالحي وعدد من المحاصيل الزراعية وحتي 
على وفرة الموارد المائية خالل هذا الموسم واألشهر المقبلة.
الحرارة  الماضيين عرفت درجات  األسبوعين  مدار  وعلى 
خبراء  تحدث  حيث  المعتاد  الفصلي  المعدل  فوق  ارتفاعا 
المسجلة  الحرارة  درجات  معدالت  أن  بالجزائر  المناخ  في 
خالل األيام األخيرة تعتبر غير فصلية وترتفع بحوالي  15 
درجة عن المعدل الفصلي وهو ما جدد مخاوف الجزائريين 
تسجيل  من  الخصوص  وجه  على  والفالحين  عام  بشكل 
الفالحي  الموسم  على  الحرارة  هذه  وتأثيرات  موسم جفاف 
والحبوب  البقوليات  المحاصيل خاصة  من  عدد  نمو  وعلى 
وهي اكثر المحاصيل التي تحتاج حاليا للتساقطات المطرية 
بكثرة من اجل إتمام دورة نموها حسب المختصين في مجال 

الفالحة.
بالمقابل فان الوضعية الجوية الحالية جددت المخاوف بشان 
بالسدود  المائية  الموارد  ووفرة  الجزائر  في  المائي  األمن 
مدار  على  وحتي  الموسم  هذا  خالل  المائية  والمجمعات 
أشهر الصيف المقبل، ولم تعلن وزارة الموارد المائية لغاية 
الوطن  واليات  مختلف  عبر  السدود  امتالء  نسبة  عن  االن 
بينما كشف مسؤول بالمدرسة العليا للفالحة، في وقت سابق 
لإلذاعة الوطنية  أن متوسط امتالء السدود في الجزائر بلغ 
 30 بين  المنصرم  ديسمبر  شهر  من  األول  األسبوع  لغاية 
بالمعدالت  مقارنة  ضيئلة  تعتبر  نسبة  وهي  بالمائة  و33 
السنوية المطلوبة،  معتبرا أن األمطار التي تساقطت خالل 
الفترة الماضية تعتبر غير كافية من أجل امتالء السدود هذه 
األخيرة تعتبر مصدر  أساسي لتزويد أغلب مناطق الوطن 
بالمياه الشروب، كما تساهم في عملية سقي بعض المنتجات 
من  الجزائريون  يتخوف  الوضعية  هذه  وبسب  الفالحية. 
تأثر برنامج التزود بمياه الشرب على مدار األشهر المقبلة 
فصل  خالل  خاصة  الحالية  الجوية  الوضعية  استمرت  ان 
في سنوات  الواليات  المقبل حيث عرفت عدد من  الصيف 
مضت ازمة مياه حقيقية بسبب الجفاف وعدم امتالء السدود 
بالمية المطلوبة لضمان الوفرة المائية وهو السيناريو الذي 
شح  فترات  استمرت   ان  السنة  هذه  تكراره  من  يتخوف 
تغيرا  الجوية  الوضعية  يأمل ان تعرف   بالمقابل  االمطار، 
لمصالح  رقيمة  نماذج  كيث كشفت  الجاري  األسبوع  خالل 
بداية من  الجوية عن قدوم اضطراب جوي نشط  األرصاد 
نهاية األسبوع الجاري على المناطق الغربية ليلتحق تدريجيا 
يحمل هذا االضراب  ان  ويتوقع  للوطن  الوسطي  بالمناطق 
المرتفعات وهو ما من  الجوي امطارا معتبرة وثلوج على 
تتغير  لم  أن  الجفاف  بشان  المخاوف  بعض  يبدد  ان  شأنه 

النماذج الرقمة في غضون األيام المقبلة.
�س.زمو�س

يرتقب اأن تختتم التظاهرة اليوم االإثنني

اإقبال معترب للمواطنني على املعر�ض الوطني للع�سل يف ال�سلف

األول  أمس  والعمرة،   للحج  الوطني  الديوان  أفرج 
والذي  الحج  موسم  بتنظيم  الخاص  الشروط  دفتر  عن 
تضمن العديد من الشروط من أجل تكفل أمثل بالحجاج 
معلنا في السياق ذاته فتح الترشح أمام وكاالت السياحة 
واألسفار الراغبة في تنظيم موسم الحج 1444/2023، 

لسحب دفتر الشروط وايداع ملفات الترشح.
الوكاالت  "بإمكان  أنه  الديوان  أوضح  له،  بيان  وفي 
الراغبة في الترشح لتنظيم موسم الحج المقبل، التسجيل 
البوابة  عبر  بالعملية  الخاص  الشروط  دفتر  وسحب 
ديسمبر   31 يوم  تاريخ  من  ابتداًء  للحج  الجزائرية 
لملف  اليدوي  االيداع  أّن  إلى  الديوان  وأشار   ."2022
الترشح يتم لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة 
دفتر  حمل  وقد   .2023 جانفي  العاشر  إلى  الثاني  من 
الشروط الذي تحصلت "الرائد" على نسخة منه  العديد 
الحاج  لحماية  تهدف  والتي  والتدابير  اإلجراءات  من 
اشترط  حيث  واالطعام  اإلقامة  احسن ظروف  وتوفير 
لتنظيم  للترشح  الراغبة  الوكاالت  في  الشروط  دفتر 
موضح الحج 1444/2023  أن يكون لديها خمس مواسم 
خبرة في العمرة خالل السبع مواسم األخيرة على األقل 
السياحي  النشاط  في  خبرة  سنوات   7 لديها  يكون  وأن 
خالل السنوات األخيرة مع تقديم رخصة استغالل وكالة 
السلطات  من طرف  عليها  مصادق  واالسفار  السياحة 
تكون  اال  على  الشروط  دفتر  نص  بالمقابل  المعنية، 

تكون  ال  أن  و  إدارية  عقوبة  أو  مخالفة  محل  الوكالة 
للحج  الوطني  الديوان  تجاه  مالية  مخالفات  ذمتها  في 
السياحة  وكاالت  ملفت  توزيع  يتم  حين  في  والعمرة، 
المرتبطة  الرئيسية  مقراتها  عناوين  حسب  واالسفار 
وهران  العاصمة  الجزائر  وهي  اإلقالع  بمطارات 
على  منصبة  لجنة  وتتولي  وعنابة،   ورقلة  قسنطينة 
مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة  ترتيب وانتقاء 
بتقييم  ترتبط  معايير  وفق  السياحية  الوكاالت  ملفات 
عدد  الماضيين،  والعمرة  الحج  موسم  في  الوكالة  أداء 
الماضية،  المواسم  في  بهم  التكفل  تم  الذين  المعتمرين 
ومعدل رقم االعمال للثالثة سنوات األخيرة لكل وكالة، 
على  سنوات  سبع  السياحي  النشاط  في  الخبرة  وكذا  
األقل والخبرة في تنظيم نشاط العمرة خمس مواسم على 
األقل، وتقصى الوكاالت السياحية من تنظيم موسم الحج 
تقديمها شهادة حسن األداء  2023 في حالة عدم  لسنة 
مقدمة  مخالصة  وشهادة  المفعول  سارية  موسم  ألخر 
تنظيمه  تم  عمرة  موسم  آلخر  السعودي  المتعامل  من 
وتبرئة  الخبرة  لشروط  ايفائها  عدم  حال  في  وأيضا 
الذمة تجاه الديوان الوطني للحج والعمرة. وحسب ذات 
المرخص  او  المختارة  الوكاالت  تتحمل  الشروط  دفتر 
لها لتنظيم نشاط الحج كامل المسؤولية في تنظيم الحج 
أخرى،  وكاالت  مع  الشراكة  أو  للمناولة  اللجوء  دون 
كما تلتزم وكاالت السياحة المرخص لها بعدم استغالل 

موافقة  دون  متعامل  أي  مع  التعاقد  في  الترخيص 
للحج والعمرة، وتلتزم وجوبا  الوطني  الديوان  مصالح 
كافة الوكاالت السياحية بالتصريح المسبق والكتابي ألي 
الوكاالت  تتحمل  كما  سعودي   متعامل  أي  مع  تعاقد 
السياحية الفارق المالي اذا تجاوز العرض المالي السعر 
المرجعي المحدد من طرف البعثات متعددة القطاعات. 
عن  اإلعالن  بعد  وكالة  أي  انسحاب  حالة  وفي  هذا، 
المقبل  الحج  موسم  لتنظيم  للمرشحين  النهائية  القائمة 
القائمة  نشر  بعد  بثمانية  المحددة  اآلجال  انقضاء  بعد 
من  موسمين  إلى  موسم  من  الوكالة  ستقصى  فهنا 
عملية التنظيم –بحسب دفتر الشروط- وتؤول حصتها 
استقطاب  من  الوكالة  تمكن  عدم  حالة  وفي  للديوان.  
أقصاه  المائة على األقل من حصتها في أجل  50 من 
20 يوما من انقضاء اآلجال المحددة سيتم إقصاؤها من 
3 مواسم وفي حالة  إلى  الحج من موسم  تنظيم عملية 
عدم استقطابها الحصة الممنوحة لها من صيغتي الحج 
لثالثة  المذكورة  الحج  تنظيم صيغ  لها  يمنح  المميز ال 
مواسم متتالية. وتستفيد الوكالة المرخصة من المساهمة 
المالية المدفوعة من طرف الحاج بنسبة 50 من المائة. 
حسب العدد اإلجمالي المتكفل به مقسمة كما يلي: نسبة 
المتبقية  و70  السعودية  بالعملة  تدفع  المائة  من   30
بالدينار الجزائري. و فيما يتعلق بخدمات اإلسكان فقد 
التقيد  السياحية بضرورة  الوكاالت  الشروط  دفتر  الزم 

الحرم  من  بالقرب  الحجاج  إسكان  أماكن  اختيار  في 
المركزية  بالمنطقة  وااللتزام  المكرمة  مكة  في  المكي 
فيما  الشروط  من  العديد  ووضع  المنورة،  المدينة  في 
تتوفر  ان  يجب  التي  والتجهيزات  اإلقامة  أماكن  تعلق 
الوكالة  وتلتزم  األخيرة  هذه  ومساحات  الغرف  عليها 
أن توفر غرفا تكون مجهزة بأسرة فردية وغيرها من 
الخدمات األخرى من ثالجة وتلفاز وجهاز تكييف وأن 
ال يتجاوز عدده الحجاج خمسة في الغرفة الواحدة وإن 
واحد  بحمام  غرفتان  هناك  كان  إذا  أما  جناحا،  كانت 
فهذا يعتبر غرفة واحدة.  كما فّصل دفتر الشروط في 
والتي فرض ضرورة  االعاشة  منها خدمات  الخدمات 
ان تلتزم وكاالت السياحة واالسفار بدفاتر شروط تقديم 
خدمات االطعام واالعاشة، وبشان مسار التسجيل للحج 
فقد الزم دفتر الشروط الوكاالت الراغبة في المشاركة 
حجاجها  بيانات  رفع  التقيد  بضرورة  الموسم  هذا  في 
عبر نظام المسار االلكتروني المخصص لتأشيرة الحج 
الزم  كما  الحجاج  مع  نهائية  عقود  ابرام  مع ضرورة 
الحاج  سفر  ضمان  بضرورة  الوكاالت  الشروط  دفتر 
التدابير  بكل  الحجاج  وإعالم  الظروف  احسن  في 
تواجدهم  ومتابعتهم صحيا خالل  الوقائية  واإلجراءات 
بالبقاع المقدسة مع ضرورة مرشدين دينيين ومرافقين 

مؤهلين بهدف تأطير الحجاج في البقع المقدسة.
�س.زمو�س

ديوان احلج والعمرة يدعو الوكاالت الإيداع ملفات تر�سحهم 

هذا ما ن�ض عليه دفرت �سروط تنظيم احلج ملو�سم 1444/2023



القائمون على امل�شروع اأكدوا حتقيق 

الأهداف املن�شودة منه 

اختتام م�شروع "اجلزائر اخل�ضراء" 
بغر�س اآلف الأ�شجار عرب 58 والية

الغطاء  لتجديد  المبادرات  أخر  البليدة  بوالية  األول  أمس  اختتمت 
النباتي  في إطار مشروع الجزائر الخضراء الذي انطلق سنة 2013 
من  مكن  الذي  المشروع  وهو  المتطوعين  من  مجموعة  من طرف 

غرس مئات اآلالف من األشجار عبر 58 والية.
وأوضح القائم على هذه المبادرة معلى فؤاد لوأج على هامش اختتام 
هذه المبادرة الوطنية على مستوى المدينة الجديدة بوينان, أنه تم تحقيق 
األهداف المنشودة من هذه المبادرة التطوعية المتمثلة في غرس مئات 
الوطن  المثمرة عبر جميع واليات  الزينة و كذا  اآلالف من أشجار 
تشجيعا لثقافة التشجير. وذكر أن انطالق هذا المشروع الذي حظي 
بدعم السلطات العمومية و كذا المواطنين و المحسنين, كان شهر ماي 
2013 من والية باتنة, وانضمت إليه بعد ذلك جميع واليات الوطن 
الشرقية و الغربية و الجنوبية, ليختتم من والية البليدة بعد اختيار موقع 
1675 مسكن بالمدينة الجديدة بوينان لغرس 400 شجيرة زينة. وتم 
على هامش هذه العملية التي شارك فيها جميع سكان الحي و األحياء 
األخرى,  باألحياء  لغرسها  أخرى  شجيرة   1000 توزيع  المجاورة, 
مواقع  اختيار  شروط  من  أن  إلى  أشار  الذي  المصدر  نفس  حسب 
التشجير, ضمان سقيها و صيانتها الدورية. واستنادا لذات المتحدث, 
حرص القائمون على هذا العمل التطوعي على اختيار أنواع محددة 
من األشجار التي تم غرسها على مستوى حواف الطرقات الوطنية 
و الوالئية و البلدية و كذا المناطق الحضرية و التي تتميز بجمالها 
تم  فيما  التوت  و  البيزا  و  الميليا  و  الجكاروندا  أشجار  غرار  على 
و  كالزيتون  الغابات  مستوى  المعمرة على  المثمرة  األشجار  غرس 
البلوط و الخروب و الفستق األطلسي و التين الشوكي. ونظرا لنجاح 
التي  المحسنين  كذا  و  معها  المواطنين  تجاوب  في ظل  العملية  هذه 
محافظات  جانب  إلى  الشجيرات  من  كبيرة  بأعداد  للتبرع  تسابقوا 
نشاطهم  استنئاف  عليها  القائمون  قرر  البلدية,  المجالس  و  الغابات 
قريبا من خالل برمجة حمالت تشجير أخرى عبر مختلف واليات 
الوطن. وفي هذا الصدد, تم انشاء مشتلة خاصة بتموين هذا المشروع 
تشتهر  التي  البليدة  بوالية  بأخرى  تدعيمها  انتظار  في  باتنة  بوالية 
المشروع  هذا  أن  إلى  مشيرا  لمعلى,  وفقا  النشاط,  من  النوع  بهذا 
أسفر أيضا عن استحداث غابة نموذجية بوالية باتنة و أخرى بسيدي 
عيسى بوالية المسيلة و التي تم تشجيرها بأنواع األشجار المقاومة 
للجفاف و المعمرة. وتعود فكرة هذه المبادرة الوطنية, حسب معلى, 
إلى الرغبة في نشر ثقافة التشجير السيما و أن الطبيعة الجغرافية و 
المناخية للجزائر تساعد على نجاح حمالت التشجير التي ترمي إلى 
تزيين المحيط, من جهة, و كذا تعويض خسائر حرائق الغابات التي 
تسفر سنويا عن اتالف كميات معتبرة من المساحات الغابية, من جهة 
أخرى. وأشار إلى أن وسائل التواصل االجتماعي ساعدت كثيرا على 
الترويج لهذه الفكرة التي حظيت بدعم مختلف الجمعيات البيئية و كذا 
المواطنين الذي سجلوا حضورهم خالل مختلف حمالت التشجير التي 

نظمت خالل السنوات الماضية.
�س.ز

تزامنا وعطلة ال�شتاء 

اإقبال ملفت 
على متحف املجاهد بوهران

الشتوية  المدرسية  العطلة  بداية  منذ  لوهران  المجاهد  متحف  يشهد 
إقباال ملفتا لألطفال وأوليائهم لالطالع على المقتنيات المتحفية التي 

يضمها والمشاركة في األنشطة المنظمة بهذه المناسبة.
األول  أمس  مختار  المتحف صديقي  مدير  كشف  الصدد  هذا   وفي 
في تصريح لواج أن المتحف يسجل منذ بداية هذه العطلة المدرسية 
إشراف  تحت  يطلعون  يوميا  طفل   100 حوالي  زيارة   ، الخريفية، 
تلك  وخاصة  ومقتنياته  المرفق  هذا  أجنحة  مختلف  على  الموظفين 
الشهداء  صور  من  المجيدة   1954 نوفمبر  أول  بثورة  المرتبطة 
والمجاهدين وبعض األلبسة واألسلحة التي كان تستعمل خالل الكفاح 
العطلة  بمناسبة  المتحف  نظم  و  الفرنسي.  المستعمر  ضد  المسلح 
تشمل  التربوية  المؤسسات  تالميذ  لصالح  ورشات  ثالث  المدرسية 
الرسم و الوضعيات اإلدماجية و القصة حيث يتم اختيار األول منهم 
في كل ورشة من قبل مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق للمشاركة في 
تكريم وطني الحقا، إستنادا لنفس المصدر. كما تستقبل هذه المؤسسة 
وهران  والية  من  األطفال  من  مجموعات  دوري  بشكل  المتحفية 
من  عدد  مع  بالتنسيق  تنظم  زيارات  ضمن  المجاورة  الواليات  و 
الجمعيات مع استفادتهم أيضا من زيارات للمواقع التاريخية الموجودة 
بمدينة وهران. و نوه مدير متحف المجاهد بوهران بالعمل العلمي و 
التاريخي الذي تقوم بهذه المؤسسة بتوجيهات من وزارة المجاهدين 
التي  و  للمجاهدين  الحية  الشهادات  تسجيل  منها  و  الحقوق  ذوي  و 
مكنت خالل األشهر الثالثة الماضية من تسجيل 12 ساعة من هذه 
الشهادات. و تمكنت هذه المؤسسة المتحفية من استرجاع العديد من 
األشياء المتحفية مثل البذالت العسكرية واألعالم والعتاد التي كانت 
مستعملة من قبل المجاهدين خالل ثورة أول نوفمبر 1954 ،  إضافة 
إلى مئات الصور للمجاهدين و الشهداء و السير الذاتية الخاصة بهم 
ناهيك عن وثائق تتعلق بتنظيم ثورة التحرير المظفرة ومنها وثائق 
و  المدني  بالتنظيم  تتعلق  و  للمتحف  بن ويس محمد  المجاهد  سلمها 

العسكري لهياكل الثورة بالوالية التاريخية الخامسة.
�ش.زمو�ش
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�ش. ز/ واأج

و تسجل في هذه الفترة كافة هياكل اإليواء واإلقامة بالمنطقة )فنادق ودور 
الزوار  بهؤالء  امتالءها  ذروة  الشباب(  وبيوت  ومخيمات  ومراقد  ضيافة 
األول مدير  أمس  لـ"وأج"  مثلما صرح  المنطقة،  نزلوا ضيوفا على  الذين 
قائال  الصدد  هذا  في  أوضح  و  مرياح.  سعد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
"نعيش ظاهرة استثنائية من خالل هذا التدفق الكبير للزوار الوطنيين على 
تتزامن  والتي  الشتوية  المدرسية  العطلة  من  الفترة  هذه  في  وجهة غرداية 
أيضا مع احتفاالت رأس السنة الميالدية الجديدة". و قدر تعداد الزوار الذين 
 4.000 من  بأكثر  حاليا  غرداية  بمنطقة  السنة  نهاية  عطلة  قضاء  فضلوا 

زائرا مقيما عبر الهياكل الفندقية، كما أشير إليه. 
و شهدت هذه المنطقة وهي وجهة أصيلة التي تزخر بعجائب طبيعية وأثرية 
رائع  وتنوع  ومتليلي،  ميزاب  قصور  منها  سيما  األنفاس  تحبس  خالبة 
النخيل  الصحراء وبساتين  لوحات  بين  تجمع   التي  الطبيعية،  المناظر  في 
الخضراء بالفضاء الواحاتي، حركية "حقيقية" هذه األيام بفضل زيادة قدرات 
اإليواء من قبل عديد أصحاب الفنادق الذين استثمروا في بناء هياكل إقامة 
جديدة، حيث قفزت قدرات اإليواء من 1.600 سرير في سنة 2010 إلى ما 
يقرب من 3.000 سرير في سنة 2022. و يفضل عديد الزوار اإليواء في 
إقامات ومنازل تقليدية الواقعة وسط واحات النخيل بسهل ميزاب ذي القيمة 
التراثية العالية، والتي خضعت ألشغال تهيئة حتى تستجيب لمتطلبات الراحة 
التي يفضلها الزوار من داخل الوطن واألجانب. و أبرز في هذا السياق عمي 

عيسى وهو مرشد سياحي بغرداية "أن كل المنازل التقليدية سجلت امتالءا 
منذ منتصف شهر ديسمبر " ، مضيفا أن الحجز يتم بواسطة اإلنترنت. و 
أفاد من جانبه أحد المتعاملين في السياحة بغرداية بأن هناك نحو خمسة عشر 
موقعا في مختلف واحات النخيل بسهل ميزاب ومناطق سبسب ومتليلي التي 
بإمكانها استقبال أكثر من 500 شخصا. و يرى بدوره مسير إقامة تقليدية 
بقصر بني يزجن أن "هناك اتجاه جديد في السياحة يقوم على البعد الثقافي 
والبيئي في غرداية" ، مضيفا " أن السكن التقليدي مع توفير أطباق محلية 

يشكل أيضا عامل جذب للزوار". 
في  التاريخية  واألزقة  األماكن  على  بكثرة  الوطنيين  الزوار  تدفق  قد  و 
صور  يلتقطون   وهم  غرداية"،  ><سوق  الشهيرة  الساحة  سيما  ميزاب، 
منطقة  تشتهر  و  لوحظ.  كما  للمنطقة،  التقليدية  المالبس  مرتدين  سيلفي 
غرداية وهي الوجهة السياحية بإمتياز بتراث فريد من نوعه مادي وغير 
مادي الذي يشكل مصدر جذب للزوار من داخل وخارج البالد، حيث تحقق 
ما يسمى بالسياحة "الداخلية" نجاحا في غرداية، وتشكل دعامة كبيرة للتنمية 
اإلقتصادية المحلية من جهة، كما أنها ساهمت من جهة أخرى في التخفيف 
منه  تعلق  ما  سيما  األجانب  السياح  أعداد  لتراجع  السلبية  التداعيات  من 
بمردودية هياكل اإليواء وكذا المؤسسات التجارية والسياحية بشكل عام ، 
وتساهم في الحفاظ كذلك على مناصب الشغل وما يترتب من انعكاسات للنقل 

وتجارة الصناعة التقليدية.

الحرف  و  التقليدية  الصناعة  غرفة  أطلقت 
رقمية  منصة  األول   أمس  الدفلى  عين  لوالية 
لمنتجات  الترويج  «artisanat44»بهدف 
من  علم  ما  وفق  المحلية,  التقليدية  الصناعة 
المعنونة  المنصة  إطالق  الهيئة.وصادف  هذه 
 «artisanat44»في إشارة إلى رمز الوالية, 
الجهوي  المعرض  من  األولى  الطبعة  افتتاح 
الغرفة,  بمقر  التقليدية  الصناعة  في  لإلبداع 
بمشاركة واليات عين الدفلى و المدية و الجزائر 
مديرها  أوضحه  ما  وفق  البليدة,  و  الشلف  و 
غرفة  أن  وأضاف  لوأج.  خيراني  الرحمن  عبد 
اإللكترونية  منصتها  أطلقت  التقليدية  الصناعة 
المحلية  المنتجات  "تسويق  بغرض  بها  الخاصة 
في  المبادرة  هذه  تسجيل  إلى  مشيرا  للقطاع", 
والصناعة  السياحة  وزارة  توجيهات  إطار 
و  العمومية  الخدمة  بتحسين  الخاصة  التقليدية 
الجهوي,  الصالون  هذا  ويتخلل  القطاع.  رقمنة 
الحرف,  و  التقليدية  الصناعة  غرفة  مدير  وفق 

لتلقينهم  العارضين  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم 
كيفية استخدام هذه المنصة اإللكترونية, سيما ما 
تعلق بالتسجيل و بث و تحميل منتجاتهم والترويج 

لها. وأكد خيراني أن الهدف من هذا االجراء هو 
"مساعدة الحرفيين في مجال التسويق الرقمي.«

�ش.ز/ واج

عني الدفلى:

اإطالق من�شة رقمية للرتويج لل�شناعة التقليدية

ت�شجيل حوايل 4 اآلف زائر مقيم عرب الهياكل الفندقية

احتفالت "راأ�س ال�شنة" 
تنع�س احلركة ال�شياحية بغرداية   

يقيم اآلف من الزوار القادمني من العديد من وليات الوطن �شيما منهم ال�شباب خالل هذه الفرتة املتزامنة مع احتفالت بداية ال�شنة 

امليالدية اجلديدة مبنطقة غرداية التي ت�شتهر برتاثها الطبيعي واملعماري والثقايف الذي �شنف جزء كبري منه من قبل املنظمة 

الأممية للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�شكو( تراثا عامليا حمميا.



07الإثنني  02 جانفي 2023 املـوافق لـ 10 جمادى الثانية 1444هـ جمتمع

جمال 
ور�شاقة

 www.elraed.dz

عند  للخمول  َمرضّي  أّي سبب  يظهر  لم  إذا  الدوائي  العالج غير 
والنظام  الحياة  أسلوب  تغيير  يساعد  فقد  به؛  المصاب  تشخيص 
الغذائي على عالج مشكلة الخمول، ومن أهّم هذه التغييرات ما يلي:

 تحسين عادات النوم، وضمان عدد ساعات نوم كافية. 
الراحة  بين  الموازنة  على  والعمل  بانتظام،  الرياضة  ممارسة 

والعمل. 
التخلّص من شرب الكافيين، واإلكثار من شرب الماء. 

تناول األكل الصحي؛ لتجنب زيادة الوزن، أو نقص الوزن. 
وضع توّقعات واقعية لحجم العمل الُمراد إنجازه والجدول الزمني له. 

إعطاء بعض من الوقت لالسترخاء، فمن الُممكن ممارسة رياضة 
التأّمل، أو اليوغا. 

التعّرف على الضغوطات المعّرض لها الشخص الُمصاب، ومن ثّم 
التعامل معها ومحاولة حلّها، حيث من الممكن مثاًل: أخذ القليل من 

الوقت بعيداً عن العمل.
لوكي المعرفي .  تجربة العالج عن طريق العالج السُّ

معالجة  فيها  يتطلب  التي  الحاالت  بعض  هناك  الدوائي   العالج 
وجود  يترافق  عندما  خاصًة  األدوية،  طريق  عن  الخمول  مشكلة 
الخمول مع وجود أعراض حاّدة وشديدة أُخرى، ففي هذه الحاالت 
يجب معرفة المسبّب للقيام بالعالج، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

السوائل  بإعطاء  الجفاف: ويكون ذلك  الناجم عن  الخمول   عالج 
وتعويض نقص األمالح عن طريق الوريد. 

ذلك  ويكون  الدرقية:  الغدة  نشاط  فرط  عن  الناجم  الخمول  عالج 
المشع،  واليود  الدرقية،  للغدة  المضادة  األدوية  إعطاء  خالل  من 
اإلصابة  عن  الناجم  الخمول  عالج  بيتا  مستقبالت  وحاصرات 

بااللتهابات.
طريق  عن  ذلك  عالج  يمكن  باالكتئاب:  المرتبط  الخمول  عالج 
قد  بالسرطان:  المرتبط  الخمول  االكتئاب عالج  مضادات  إعطاء 

يصف األطباء في هذه الحالة األدوية المنشطة.
أدوية  وصف  يُمكن  حيث  النوم:  قلة  عن  الناجم  الخمول  عالج   

تساعد على النوم لحل مشكلة الخمول.

�شحتك

تجنّب السهر لفترات طويلة بال داعي. 
إعطاء الجسم الوقت الكافي من الراحة خالل الليل، وبعض الراحة 

خالل النهار. 
االبتعاد عن التدخين. 

البرتقال،  مثل  ج  فيتامين  على  تحتوي  التي  المشروبات  تناول 
والليمون، والفراولة. 

االبتعاد عن وضع المستحضرات التجميلية بشكل كبير. 
الغذاء المتوازن المحتوي على األلياف لتجنّب حدوث اإلمساك

طــــرق الوقايـــة 
من الهاالت ال�سوداء

ن�صائح لعالج كلف احلمل 
كلف  ظهور  جّراء  السبب  إّن 
تغيُّر في هرمونات  الحمل هو 
الجسم التي تؤدي إلى تغيّر في 
الكلف  ويتالشى  البشرة،  لون 
الوالدة،  بعد عملية  المعتاد  في 
ذلك،  من  للقلق  داعي  ال  لذلك 
ببعض  االستعانة  ويُمكن 
النصائح اآلتية للوقاية من كلف 

الحمل:
وضع واقي الشمس على البطن، وعلى جميع أنحاء البشرة عند التعرض ألشعة 

الشمس؛ حتى ال تُصبح بشرة البطن ذات لون داكن بشكل أكبر.
 يُمكن إخفاء خُط الكلف األسود الظاهر على البطن بشكل مؤقت من خالل وضع 

المكياج عليه بكميات معتدلة، ومناسبة.
 يجُب االبتعاد عن استعمال كريمات التبييض خالل فترة الحمل، أو الرضاعة 

الطبيعيّة؛ لئال يتضرر الطفل.
 كما يُنصح بمراجعة طبيب األمراض الجلدية في حال عدم تالشي الكلف بعد 
الكريمات  مثل  الكلف  حالة  مع  يتناسب  عالج  لوصف  الوالدة،  من  أشهر  عّدة 
الجليكوليك،  حمض  باستعمال  الكيميائي  التقشير  أو  تريتينوين،  مثل  الموضعيّة 

ويُمكن استعمال الليزر كخيار ُمتقدم في حال فشلت جميع الُطرق لعالج الكلف.

ا�صتخدامات امليكروويف
 غري الت�صخني

تطهري اأدوات املطبخ

المطبخ  أدوات  تطهير  يُمكن   
وذلك  الميكروويف؛  باستخدام 
من  القليل  وضع  طريق  عن 
التقطيع  ألواح  على  الليمون 
كما  دقيقة،  لمدة  وتسخينها 
يُمكن تطهير إسفنج المطبخ بعد 
استخدامه أكثر من مرة عوًضا 
عن التخلص منه، وذلك بوضع 
اإلسفنج في وعاء يحتوي على 

ماء وخل في الميكروويف لمدة دقيقة؛ فسيؤدي ذلك إلى تطهيرها وتنظيفها بكل 
سهولة، كما يُمكن استبدال الخل بالليمون في حال عدم توافره.

 ت�ضهيل ع�ضر احلم�ضيات

 يُواجه البعض صعوبة أثناء عصر الحمضيات مثل الليمون أو البرتقال، ويُمكن 
التخلص من ذلك بوضع الحمضيات لمدة 20 ثانية في الميكروويف، وبعد ذلك 
يُمكن تدليكها وعصرها بالطرق التقليدية، وهذا سيسهل الحصول على كمية أكبر 

من العصير.
 تق�ضري الثوم

الميكروويف  استخدام  ويُمكن  الثوم،  تقشير  في  بالغة  صعوبة  البعض  يُواجه   
ثم  مطبخ،  منديل  فوق  الثوم  فصوص  بوضع  يُنصح  حيث  ذلك؛  على  للتغلب 

ووضعه داخل الميكروويف وتشغيله لمدة 10 ثواني.
 طهي بع�ض الوجبات 

البيض  مثل  الميكروويف،  باستخدام  البسيطة  األطباق  من  العديد  طهي  يُمكن 
بوشيه  بيض  لتحضير  فمثاًل  البشار،  وصنع  المكسرات  وتحميص  المخفوق، 
مثالي يُمكن إتباع الخطوات اآلتية: وضع ماٍء مغلي في وعاٍء مناسب مع إضافة 
القليل من قطرات الخل األبيض وفقس بيضة وإضافتها إلى الوعاء وتغطيته مع 
تشغيل المايكروويف على حرارة عالية لمدة 30 ثانية و تحريك البيضة وتشغيل 

المايكروويف مرة أخرى لمدة 20 ثانية.
 �ضنع املخلالت 

يستغرق صنع المخلالت في العادة الكثير من الوقت حتى يصبح جاهزاً لألكل، 
ولكن يُمكن استخدام فرن الميكروويف لتحضير المخلالت بطريقة سهلة وخالل 
وقت قصير؛ وذلك بوضع حبات من الخيار في وعاء يوجد فيه كمية مناسبة من 
الماء والملح، والخل والبصل، باإلضافة إلى عدد من التوابل مثل بذور الخردل 

والفلفل األسود وتركه لمدة 8 دقائق تقريًبا.
 اإزالة تبلور الع�ضل 

يتبلور العسل على درجات الحرارة المنخفضة ليصبح صلًبا، مما يجعل استخدامه 
أمًرا في غاية الصعوبة، ويُمكن استخدام الميكروويف كحٍل مثالي إلعادة العسل 
إلى قوامه السابق، وذلك بوضع عبوة العسل في الميكروويف لمدة 30 ثانية إلى 

دقيقة واحدة تقريًبا.
 اإزالة الطوابع

بإعادة  قد يرغبون  أو  بإلصاق طابٍع خاطئ على مغلٍف مهم  البعض  قد يكون   
وذلك  بكل سهولة؛  الميكروويف إلزالتها  استخدام  يُمكن  ولكن  الطابع،  استخدام 
بوضع عدة قطرات صغيرة من الماء على الطابع، ثم وضع المغلف كاماًل في 

المايكروويف، ثم تشغيله على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 ثانية.
 ت�ضخني منتجات التجميل 

تحتوي بعض منتجات التجميل أو العناية بالبشرة على عدد من الزيوت التي تكون 
صلبة على درجة حرارة الغرفة أو في الجو البارد، األمر الذي قد يجعل تطبيقها 
على الجلد أمًرا صعًبا، لذا يُنصح بتسخينها عدة ثواٍن في منتجات التجميل، كما 

يُمكن وضع الماسكارا الصلبة الجافة لتذويب المواد الصلبة فيها.

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

تدابري منزلية 

لجعل  استخدامها  يمكن  التي  الخطوات  يوجد بعض 
مشاعرهم  إدارة  على  ومساعدتهم  هادئين  األطفال 

الخاصة ومن هذه الخطوات:
سبيل  على  بالغضب  االعتراف  على  الطفل  تشجيع 
المثال يمكن سؤاله حول ذلك كالتالي: هل أنت متأكد 

أنك ال تشعر بالغضب من شيء ما ؟.
 تعليمه على التعامل مع الشعور مع الغضب وتهدئة 

نفسه، وتجنب تبرير السلوك العدواني. 
الغضب  بسبب  تصرفاته  آثار  عن  الطفل  سؤال 
على نفسه وعلى اآلخرين، على سبيل المثال يمكن 
سؤاله: )كيف تعتقد أن أخوك شعر عندما صرخت 

في وجهه؟(.
 تعليمه على إدارة مشاعره الغاضبة، ودفعه للتفكير 

في كيفية التعامل معها.
 مناقشة الحلول المحتملة للمشكلة الموجودة لديه.

 تعليم الطفل الخطوات الالزمة لتهدئة وضبط النفس 
لعودتها لطبيعتها

عالج اخلمول يف اجل�صم 
يف احلقيقة، ل يوجد عالج وحيد للخمول؛ وذلك لأّن العالج يعتمد على معرفة امل�ضّبب وعالجه

 وبالتايل ُيكن تق�ضيم طريقة العالج ب�ضكل عام اإىل ما يلي:

خطوات لتدريب الطفل على الهدوء 



حقق فريق آرسنال رقما مميزا، أول امس، عقب 
التفوق على برايتون بنتيجة 4-2، ضمن منافسات 
الجولة 18 من الدوري اإلنجليزي الممتاز، وهو 
االنتصار الذي رفع رصيد كتيبة المدرب ميكيل 
الترتيب، بفارق 7  للنقطة 43 في صدارة  أرتيتا 
نقاط عن أقرب مالحقيه، فيما توقف برايتون عند 

8 نقاط في المركز الثامن.
انضم  لإلحصائيات،  "سكواوكا"  لشبكة  ووفقا 
آرسنال إلى قائمة أصحاب النقاط األكبر في تاريخ 
حيث  مباراة،   16 أول  خوض  بعد  البريميرليغ 
نجح في حصد 43 نقطة من أول 16 مباراة، وال 
مانشستر  سوى  المسابقة  تاريخ  في  عليه  يتفوق 
نقطة  بـ46  وليفربول   ،)18/2017( بـ46  سيتي 
تحقيق  تشيلسي  لفريق  سبق  بينما   ،)20/2019(
بين  ويجمع   ،06/2005 موسم  في  الجانرز  رقم 
األندية الثالثة نجاحها في حصد لقب البريميرليغ، 
القائمة  لهذه  خالله  انضمت  الذي  الموسم  خالل 

التاريخية.
من جهته، ظهر مدرب فريق آرسنال ميكيل أرتيتا 
في تصريحات صحفية، بعد الفوز على برايتون، 
كبير على  فوز  في حديثه:" حققنا  المدرب  وقال 

هناك  وكانت  بالصبر  تحلينا  لقد  حًقا.  جيد  فريق 
ألنهم  ونعاني  ندافع  أن  علينا  كان  أيًضا  لحظات 

نشكل  كنا  لنا،  كبير  اختبار  كان  حًقا،  فريق جيد 
تهديداً حقيقياً في كل مرة نصل إلى الثلث األخير 
يمكننا  التركيز على ما  الخصم، علينا  من ملعب 
القيام به وهو أن نأتي إلى هنا ضد فريق صعب 

ونفوز«.
وأضاف:" فارق 7 نقاط عن الوصيف؟ علينا أن 
التركيز  نلعب كل مباراة على حدة، واآلن علينا 
مرة أخرى ومراجعة المباراة لنرى ما الذي قدمناه 
بشكل جيد واألشياء التي يمكننا تحسينها«، وأتم: 
مع  نجاحنا  سيكون  الرغبة،  من  يكفي  ما  "لدينا 
ما يتعين علينا القيام به. هذا ما نريده وعلينا أن 
نستمر في التحسن كفريق واحد وأن نلعب بشكل 

أفضل ونهيمن على جميع مجاالت الملعب".
الوكاالت
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مي�شي يوجه ر�شالة لع�شاقه ومتابعيه 

مبنا�سبة العام اجلديد

 "حلمي حتول حلقيقة 
يف 2022 بف�ضل هوؤالء"

 وجه األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة 
إلى جمهوره بمناسبة السنة الجديدة 2023.

ونشر ميسي، على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة مع عائلته، 
وكتب عليها: "ينتهي عام لن أنساه أبدا. أصبح الحلم )كأس العالم( 
الذي سعيت إليه دائًما حقيقة. لكن هذا لن يكون له قيمة لوال حقيقة 
أنني أشاركه مع عائلة رائعة وبعض األصدقاء الذين يدعمونني 
بالبقاء على األرض عقب كل مرة أسقط  دائًما ولم يسمحوا لي 

فيها«.
وأضاف: "أريد أيًضا أن يكون لدي ذكرى استثنائية جًدا لجميع 
األشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني، إنه ألمر رائع أن أكون 

قادًرا على مشاركة هذه المسيرة معكم جميًعا«.
وصلت  ما  إلى  الوصول  المستحيل  من  "سيكون  ميسي:  وتابع 
في  الناس  جميع  من  تلقيته  الذي  التشجيع  من  الكثير  دون  إليه 
والبلدان  المدن  من  والعديد  وبرشلونة  باريس  من  وكذلك  بلدي 
األخرى التي كنت أتلقى منها المودة«، واختتم: "آمل أن يكون هذا 
العام أيًضا رائًعا للجميع وأتمنى لكم كل الصحة والقوة لمواصلة 

السعادة في عام 2023.. عناق كبير للجميع!".
الوكاالت 

بعد حديث عن اإمكانية انتقاله

 لنيوكا�سل املو�سم املقبل

هل يكون الن�ضر حمطة رونالدو 
للعودة اإىل دوري اأبطال اأوروبا؟

الفعل  ردود  تزال   ما 
حول  متواصلة  العالمية 
انتقال األسطورة البرتغالي 
إلى  رونالدو  كريستيانو 

نادي النصر السعودي.
وكان نادي النصر قد أعلن 
صفقته  عن  يومين  قبل 
التاريخية في بيان رسمي، 
صاحب  أن  أكد  حيث 
رسميا  وقع  عاما   37 ال 
العالمي  بقميص  ليلعب 

لمدة موسمين ونصف.
صحفية  تقارير  وأشارت 
قبل ساعات لوجود اتفاق يقضي بإعارة كريستيانو رونالدو إلى 
نادي نيوكاسل اإلنجليزي، المملوك لصندوق االستثمارات العامة 
السعودي، في حال ضمن النادي اإلنجليزي المشاركة في دوري 
األبطال في الموسم المقبل.وردا على هذه األنباء، أكد مصدر في 
نادي النصر أول أمس، أن عقد "العالمي" مع كريستيانو رونالدو 
ال يتضمن هذا البند، وأضاف المصدر نفسه: "هذا الموضوع لم 

تتم مناقشته بأي شكل من األشكال«.
نوفمبر  في  يونايتد  مانشستر  مع  تعاقده  فسخ  قد  رونالدو  وكان 

الماضي، بالتراضي.
الوكاالت 

 أعرب بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، 
عن رضاه بمستوى فريقه في التعادل أمام ضيفه 
الجولة  أمس، ضمن  أول  )1-1(، مساء  إيفرتون 

18 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وقال غوارديوال، في تصريح عقب المباراة لشبكة 
"بي بي سي": "قدمنا مباراة جيدة، لعبنا بصورة 
يدفعني  وهذا  مباريات،   3 آخر  في  حًقا  رائعة 
على  النقاط  خسارة  دائًما  الصعب  من  للتفاؤل، 
جيدة،  مباراة  نقدم  أن  دائًما  أحاول  لكن  أرضك، 

وواصلنا على ذلك بالفعل«.
بثمانية  دافعوا  إنهم  القول  "يمكنني  وأضاف: 
العبين في الخلف، وفي هذا الموقف، يتعلق األمر 
وبشكل  المناسب،  الوقت  في  والهجوم  بالتحرك 
عام قمنا بذلك، ولم نسمح لهم بالتحوالت، سجلوا 
التهنئة،  هدًفا رائًعا، وعندما يحدث ذلك تقدم لهم 

لكن بشكل عام أبلينا البالء الحسن«.
الـ18  وعلق على مشاركة ريكو لويس، صاحب 

عاما: "كل قرار يتخذه يكون جيدا، كما أن تحركاته 
مميزة، هو يساعدنا في تقديم عملنا«.

وعن االحتكاك بين إيرلينك هاالند وبن غودفري 
في بداية المباراة: "أعتقد أنها كانت الضربة األولى 
في اللقاء، ومن بعدها ظهر هاالند بطاقة جيدة، أنا 
سعيد، ودائًما ما أكون سعيدا بما يقدمه فريقي«، 
إيمريك البورت، ختم:  إلى سبب غياب  وبالنظر 

"يعاني من مشكلة في الظهر".
وأهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين ثمينتين 
في  بوقوعه  المتصدر  أرسنال  مع  صراعه  في 
رجال  وفرط  إيفرتون،  ضيفه  أمام  التعادل  فخ 
المدرب اإلسباني بيب غوارديوال في فوز كان في 
تناوبوا  التي  الفرص  ثمن  غاليا  ودفعوا  المتناول 
الذي  األول  الشوط  في  خصوصا  إهدارها  على 
شباكهم  تستقبل  أن  قبل  واحد  بهدف  فيه  اكتفوا 

هدف التعادل في الشوط الثاني.
الوكاالت

اأرتيتا يثمن الفوز املحقق اأمام برايتون 

نفى اإ�ساعة

 توتر العالقة بينهما

مبابي يرد على اأنباء 
خالفه مع بن زمية

 رد نجم باريس سان جيرمان، المهاجم 
الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على أنباء 
خالفه مع مواطنه كريم بن زيمة، مهاجم 

لاير مدريد.
وزعمت العديد من الصحف بأن عالقة 
العبي  من  العديد  مع  توترت  زيمة  بن 
مبابي،  مقدمتهم  في  فرنسا  منتخب 
وذلك عقب استبعاده بسبب اإلصابة من 
مونديال  انطالق  قبل  "الديوك"  معسكر 
هذه  نفى  مبابي  ولكن   ،»2022 "قطر 
اإلشاعات بتعليقه على تدوينة لبن زيمة.

واحتفل بن زيمة بفوز لاير مدريد على 
الـ15  األسبوع  لحساب   0-2 الوليد  بلد 
من الدوري اإلسباني، في نهاية 2022، 
خاصة أنه من أحرز هدفي فوز الفريق 

الملكي.
تطبيق  في  حسابه  على  زيمة  بن  ونشر 
المباراة،  من  له  صورة  "إنستغرام"، 
بأفضل   2022 "أنهينا  عليها:  وكتب 
طريقة. الحمد هلل.. يحيا مدريد«، وتفاعل 
مبابي مع تدوينة بن زيمة، حيث وضع 
إعجابا وعلق عليها برموز ألياد تصفق 

لنجم لاير مدريد.
الوكاالت 

"ريكو لوي�س ي�ضاعدين 
واإيفرتون ي�ضتحق التهنئة"

اآر�ضنال يقتحم قائمة تاريخية
 من يدخلها يتوج بالربميريليغ

بر�سلونة يقع يف كمني التعادل، وت�سايف ي�سرح:

" لن األوم احلكم وفاتي كان ا�ضتثنائيا اأمام اإ�ضبانيول"
علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على التعادل )1-1( ضد إسبانيول، 
مساء أول أ/س، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 15 من 
اإلسبانية:  ديبورتيفو"  "موندو  نقلتها صحيفة  تشافي، خالل تصريحات  الليغا.وقال 
"التعادل هو خطأنا، وقبل كل شيء كان علينا أن نكون أكثر فعالية، ونجح إسبانيول 
في التعادل«.وعن أنطونيو ميعيل ماتيو الهوز، حكم مواجهة البرصا وإسبانيول، 
قال تشافي هيرنانديز: "إنه حكم يسيطر عادة على المباريات، لكن هذه المرة خرج 
عن السيطرة تماما«، وزاد: "يجب أن يكون الحكم قاضيا هادئا لكنه لم يكن كذلك 
اليوم مع إشهار البطاقات فقد السيطرة، وأصر على أنني ال ألومه على أي شيء 
مع وجود هدف  المباريات،  من  النوع  هذا  "مثل  والتعادل هو خطأنا«، وأضاف: 
وحيد وفرص كثيرة كان يجب علينا الحسم، وفي الشوط الثاني لم نلعب بنفس القوة 
كما كنا في الشوط األول«.واستكمل: "كان الشوط األول جيدا للغاية، وكان علينا 

أن نجعل النتيجة )2-0(.. لم ننهي العام بأفضل طريقة، فنحن المتصدر لكننا فقدنا 
نقطتين وتعادلنا مع لاير مدريد في النقاط«، وأتم المدير الفني لبرشلونة: "أرى أنسو 
فاتي جيدا، ولهذا السبب لعب، وكان استثنائيا في العمل الدفاعي، وأرى تطورا كبيرا 
له، وسيكون أفضل في المباريات المقبلة«.وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 
38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق األهداف فقط عن الوصيف لاير 
مدريد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.ورفض 
بوقوعه في فخ  أرادتها جماهيره،  التي  بالصورة   2022 إنهاء عام  نادي برشلونة 
التعادل بديربي كتالونيا، ورغم هذا التعادل، فقد حافظ على صدارة الدوري اإلسباني 
الثاني، لكن أفضلية  المركز  بـ38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط لاير مدريد صاحب 

فارق األهداف تصب في مصلحة الفريق الكتالوني.
الوكاالت

اأبدى ر�ساه عن العبيه رغم التعادل، غوارديوال: 
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ريا�ضي
اجلولة الـ17 من الليغ 1 عرفت م�شاركة معظمهم

نتائج خميبة للمحرتفني اجلزائريني
 يف البطولة الفرن�سية

عرفت األندية التي ينشط فيها الالعبون الدوليون الجزائريون تراجعا على 
مستوى النتائج، في الجولة الـ17 من بطولة الدرجة المحترفة األولى الفرنسية 

التي جرت مبارياتها أمس.
وسقط نادي أونجيه على أرضية ميدانه بملعب ريمون كوبا امام نادي لوريون، 
وعرفت المواجهة مشاركة الدولي الجزائري فريد الماللي أساسيا، وتلقى بطاقة 

صفراء في الدقيقة الـ30 بسبب محاولته خداع الحكم للحصول على ضربة 
جزاء، وترك مكانه ألمين سالمة في الدقيقة الـ70، وعند الدقيقة الـ76 عوض 

بن طالب حيماد عبد اللي، وفي الدقيقة الـ81، راوغ متوسط ميدان الخضر 
مدافعين، وأرسل قذيفة قوية اصطدمت بالعارضة األفقية، لكنها لم تؤثر في 

النتيجة النهائية للمواجهة التي انتهت بوقع هدفين مقابل هدف لصالح لوريون.
وواصل نادي بريست عروضه المخيبة، ونتائجه السلبية، حيث انهزم في 

المواجهة التي جمعته بنادي موناكو، على أرضية ميدان ملعب لويس الثاني، 
سليماني أساسيا تلقى إنذارا في الدقيقة الـ70، وتم تعويضه في الدقيقة الـ71 

بماتياس فيريرا الج، فيما تم إقحام هاريس بن قبلة في الدقيقة الـ80 مكان 
هوغو مانيتي.

من جهته، لم يتمكن الدولي الجزائري يوسف باليلي من منع الهزيمة التي 
تعرض لها فريقه على يد نادي تولوز، حيث انتهت المواجهة التي جمعت 
الفريقين بالملعب البلدي لتولوز بنتيجة هدفين دون مقابل، ورغم مشاركته 

اساسيان ومحاوالته العديدة، إال أن باليلي لم يستطع مواصلة التسجيل، ولعب 
إلى غاية الدقيقة الـ72 حيث تم تعويضه بباياال.

عودته للتدريبات مرتقبة الأ�شبوع القادم

الإ�سابة حترم عطال من امل�ساركة
 يف مواجهة ني�س لرين

تغيب الدولي الجزائري يوسف عطال عن رحلة فريق نيس إلى رين لمواجهة 
الفريق المحلي في الجولة الـ17 من الدرجة الفرنسية المحترفة األولى لكرة 

القدم، حسبما أكدته تقارير إعالمية محلية أمس.
وكشف الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي، أن الطاقم الفني للفريق استغنى 
عن خدمات الظهير األيمن للمنتخب الوطني، بسبب اإلصابة التي تلقاها في 

وقت سابق على مستوى الكاحل، خالل المباراة الودية التي لعبها الفريق ضد 
نادي تونتنهام اإلنجليزي.

كما أكد الموقع أن مدافع الخضر ال يزال يخضع لفترة عالج، رفقة زميله 
مارسين بولكا، ما جعله يحرم من المشاركة في مواجهة رين اليوم على أرضية 

ميدان ملعب روازون بارك.
وتشير بعض التقارير ان عطال سيعود التدريبات الجماعية بداية من االسبوع 

القادم على ان يكون جاهزا بعد اسبوعين من االن.
اختري رفقة �شافعي يف الت�شكيلة املثالية

 للجولة الـ11 يف ال�شعودية

�سعيود يوا�سل التاألق ونادي الطائي 
يرف�س التفريط يف خدماته

اختير الدوليان الجزائريان أمير سعيود وفاروق شافعي ضمن التشكيلة المثالية 
للجولة 11 بدوري روشن السعودي، نظير ما قدمه كل منهما مع فريقه، في 
الوقت الذي اكدت فيه إدارة نادي الطائي رفضها بيع العب شباب بلوزداد 

السابق.
وتمكن نادي ضمك بقيادة كل من فاروق شافعي، الحارس زغبة، هالل العربي 

سوداني، وعبد القادر بدران من فرض التعادل على الهالل السعودي على 
ارضه، في المباراة التي جرت على ملعب األمير فيصل بن فهد، والتي انتهت 

بالتعادل بهدف في كل شبكة، وعرفت تألق شافعي في وجه مهاجمي الهالل.
من جهته، ساهم أمير سعيود في الفوز الكبير الذي حققه فريقه الطائي على 
حساب نادي الباطن، بملعب األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، حيث 

سجل هدفا جميال براسية محكم، وكان الهدف الرابع لفريقه بعدما كان متقدما 
بثالثية مقابل صفر، كما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني.

وفي نفس السياق، أعلن نادي الطائي عدم وصول اي عروض بخصوص 
سعيود، وأكد مرة أخرى رفض االدارة التخلي عنه مهما كان قيمة العرض.

ق.ر

واصل الدولي الجزائري رياض محرز تأكيد 
في  شارك  لما  المعهود،  لمستواه  استعادته 
سيتي  مانشيستر  ناديه  جمعت  التي  المباراة 
من   18 الجولة  لحساب  إيفرتون،  بنادي 
اختياره كرجل  تم  اإلنجليزي، حيث  الدوري 
الوطني  للناخب  طمأنة  رسائل  ووجه  للقاء، 
جمال بلماضي يؤكد فيها جدارته بحمل شارة 

قائد الخضر.
وذكرت مجلة »أونز مونديال« الفرنسية أن 
محرز سيبقى قائدا للمنتخب الوطني، وسيعمل 
الجديدة  الوجوه  واندماج  مهمة  تسهيل  على 
التي سيدعم بها بلماضي فريقه، وكشفت عن 
الوطني  الناخب  جانب  من  كبيرة  ثقة  وجود 
في نجم مانشستر سيتي، خاصة وأن األخير 
عاشها  التي  الصدمة  لتجاوز  الحافز  يمتلك 
كافة  2022، على  الخضر خالل عام  رفقة 

األصعدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التطورات األخيرة 
اليسرى  القدم  صاحب  وضعية  بخصوص 
ظل  في  الحدود،  ألبعد  إيجابية  السحرية 
ولفت  أخرى،  مرة  البدنية  لياقته  استعادة 
مشاركته  خالل  الفت  بشكل  األنظار  محرز 
المنافسات مرة  3 مباريات منذ استئناف  في 

أخرى، بعد فترة توقف كأس العالم 2022.
أمام  وترك محرز، بصمته في مباراة فريقه 
في  عليه  غوارديوال  بيب  واعتمد  إيفرتون، 
التشكيلة األساسية للمرة الثالثة على التوالي، 
وواصل محرز تألقه بصناعة هدف مانشستر 
سيتي، حيث قام بمراوغة رائعة، قبل أن يقدم 
ليسجل  هاالند  إيرلينك  إلى  حاسمة  تمريرة 
الهدف األول، وتعد هذه ثاني تمريرة حاسمة 
يقدمها محرز لزمالئه هذا الموسم بعد صناعة 

هدف في دوري األبطال، حيث أسهم صاحب 
الـ31 عاما في 7 أهداف مع مانشستر سيتي 
في كل البطوالت هذا الموسم على مدار 19 
هدفين  وصناعة  أهداف   5 بتسجيل  مباراة، 

حتى اآلن.
ضد  فريقه  مباراة  في  محرز  وشارك 
إيفرتون كاملة، ومنحه موقع »سوفا سكور« 
كرة  مباريات  بإحصائيات  المعني  العالمي 
العب  كأفضل   ،7.8 تقييم  العالمية  القدم 
البلجيكي  زميله  مع  ليتساوى  المباراة،  في 
تسديدتين  سوى  يسدد  ولم  بروين،  دي  كيفن 
خالل المباراة ولمس الكرة 61 مرة، ومرر 
بها،  قام   45 أصل  من  ناجحة  تمريرة   40
تمريرتين  منها   ،.89% بلغت  نجاح  بنسبة 

مفتاحيتين.
ق.ر

أندي ديلور العب  الدولي الجزائري  تلقى 
نادي  من  كبيرة  صدمة  الفرنسي،  نيس 
انطالقة  مع  بالتزامن  مارسيليا،  أولمبيك 

فترة االنتقاالت الشتوية لعام 2023.
إدارة  مع  صراع  في  ديلور  أندي  ودخل 
عدم  بسبب  الماضية،  األيام  خالل  نيس 
بخالف  راتبه،  بزيادة  تعهد  بشأن  الوفاء 
أرضية  داخل  توظيفه  عن  رضاه  عدم 

الملعب من جانب المدرب لوسيان فافر.
أن  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  وكشفت 
أندي ديلور، وعكس ما يسعى لترويجه في 
اآلونة األخيرة من خالل وكيل أعماله، ال 

يدخل تماما في حسابات نادي مارسيليا.
وأخطر نادي مارسيليا وكيل أعمال ديلور، 
مع  للتعاقد  أي عرض  تقديم  ينوي  ال  بأنه 
اإلعارة،  سبيل  على  ولو  حتى  الالعب 

ثاني  بمثابة  مارسيليا  إدارة  قرار  وجاء 
من  البالغ  للمهاجم  التوالي  على  صفعة 
من  أيضا  خروجه  بعد  عاما،   31 العمر 

حسابات نادي النس.
وسيجد الالعب نفسه في موقف حرج أمام 
حسابات  من  خروجه  بعد  نيس،  مسؤولي 
وأشارت  مؤخرا،  الفرنسية  األندية  كافة 
محتفظا  يبقى  ديلور  أن  إلى  »ليكيب« 
فيورنتينا  بوابة  من  األجواء  تغيير  بأمل 
الهالل  أو  اإليطاليين،  وساليرنيتانا 

السعودي.
فريق  عن  المخضرم  المهاجم  ويبحث 
دون  ممكن،  مادي  دخل  أكبر  له  يضمن 
البحث عن الرهان الرياضي، خاصة وأنه 
في المراحل األخيرة من مسيرته الكروية.
ق.ر

نبيل  الجزائري  الدولي  أسهم  ارتفعت 
الشتوية  االنتقاالت  في سوق  بن طالب 
بعد تألقه مع نادي أنجيه خالل منافسات 

الدوري الفرنسي.
من  الجزائري  الوسط  العب  وعانى 
األلمانية  مغامرته  خالل  عديدة  مشاكل 
تم  حيث  شالكه،  نادي  مع  السابقة 
الفريق  من  مطولة  لفترات  استبعاده 

األول بسبب عدم االلتزام.
عاما  الـ28  صاحب  الالعب  وخاض 
مختلف  في  أنجيه  مع  مباراة   30
3 أهداف بجانب  فيها  المسابقات سجل 

صناعته لهدف آخر.
ورغم حداثة عهده بنادي أنجيه، أصبح 
خلف  للفريق  الثاني  القائد  طالب  بن 
وذلك  كابيل،  بياريك  المخضرم  للنجم 

األدوار  بجانب  القيادة  بفضل شخصيته 
في  بها  يقوم  التي  الكبيرة  التكتيكية 

الملعب.
فتح  الفرنسي  الدوري  في  األخير  تألق 
الوطني  للمنتخب  العودة  أبواب  أمامه 
الدعوة  بلماضي  جمال  إليه  وجه  حيث 
بمناسبة  الماضي  سبتمبر  شهر  في 
المواجهتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا 
بعد غياب استمر لفترة 4 سنوات، كما 
في  انتعاشها  السوقية  قيمته  استعادت 
بورصة »ترانسفير ماركت« إذ ارتفعت 
لمبلغ 5 ماليين يورو بعد أن كانت تبلغ 

1.8 مليون يورو عام 2021.
نجمه  بيع  سعر  أنجيه  نادي  وحدد 
الجزائري خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
ماليين  و10   7 بين  يتراوح  بمبلغ 

يورو، وفقا لما أوردته المجلة الرياضية 
الفرنسية »أونز مونديال«.

فإن  أخرى،  فرنسية  مصادر  وحسب 
فرق   3 رادار  على  يتواجد  طالب  بن 
تنشط في الدوري الفرنسي أبرزها نادي 
ليل الذي أسهم في صقل موهبته عندما 
كان شابا، ويلعب فيه حاليا مواطنه آدم 

وناس.
األقرب  الفرنسي  الشمال  نادي  ويبدو 
يجد  أنه  ولو  الالعب،  بخدمات  للفوز 
وأولمبيك  رين  استاد  قبل  من  منافسة 

مارسيليا.
جديد  دفع  إلعطاء  طالب  بن  ويتطلع 
الطموحات  ظل  في  الكروية  لمسيرته 

المتواضعة لفريق الحالي أنجيه.
ق.ر

اختري كاأف�شل لعب يف مباراة مان�ش�شرت �شيتي واإيفرتون

بعدما اأغلق اأوملبيك مر�شيليا الباب يف وجهه

رغم املناف�شة املفرو�شة من رين ومر�شيليا

حمرز يوؤكد ا�ستعادته مل�ستواه ويطمئن بلما�سي

ديلور بني فيورنتينا و�سالرينيتانا الإيطاليني اأو الهالل ال�سعودي

ليل الوفر حظا للتعاقد مع بن طالب يف املريكاتو ال�ستوي
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لعجاج حمود عزيز 

شهد المسرح الجهوي بالجلفة خالل العطلة الشتوية 
اقباال كبيرا من طرف سكان الوالية، وخاصة األطفال 

وحتى من خارجها وهذا من اجل مشاهدة العروض 
المسرحية والنشاطات المختلفة المقدمة من طرف 
المسرحيين والمهرجين، كما كانت هده المناسبة 

فرصة لألطفال وافراد عائالتهم، من اجل الخروج من 
ضغط االختبارات والترويح عن النفس وتغيير الجو. 

ولمعرفة المزيد عن األجواء والعروض المختلفة 
المنظمة لألطفال والعائالت اقتربنا من المنظمين 

وحتى من كان على خشبة المسرح. وحسب مسؤول 
البرمجة واإلعالم مختار كربوعة "بالمسرح الجهوي 

بالجلفة احمد بن بوزيد" فان األيام المسرحية 
المخصصة للطفل في العطلة الشتوية تمتد من 25 
ديسمبر 2022 الى 2 جانفي 2023، ويتخلل هده 

األيام المسرحية نشاطات مختلفة خاصة بالصغار منها 
عروض في العاب الخفة وعروض بهلوانية مقدمة 

من طرف المهرجين.
وقد شهدت هده العروض المختلفة والتي تبدأ على 

الساعة ثانية زواال حضور عدد كبير لألطفال 
والعائالت الجلفاوية وحتى من خارج الوالية وهدا 

شيء مشجع ودليل على اهتمام العائالت بأبنائها 
وتعطشها لمثل هده المناسبات التي تسمح للطفل 

بتغيير الجو واللعب والمرح وتنمية خياله بعد مرحلة 
الضغط التي مر بها خالل امتحانات الفصل األول 

وحتى هي فرصة لربط عالقات ما بين األطفال 
والعائالت. "رفيق خان" او االسم الفني " بيبو" هو 

أحد المهرجين المتواجدين بعين المكان حيث ادلى لنا 
بان عرض اليوم يتكون من شطرين. الشطر األول 
يقوم فيه الصديق والمهرج" بندق " بالتنشيط داخل 

القاعة والشطر الثاني يقوم فيه" بيبو" باستقطاب 
األطفال والتعريف بالعرض كما يقوم بإرسال رسائل 

هادفة وتوعوية لمن يتواجد من األطفال بالخارج ومن 
لم يسعفهم الحظ لاللتحاق بالقاعة وهو عمل متكامل 
بين بندق وبيبو. كما أضاف ان هده العروض كلها 

هادفة وتؤدي رسائل نبيلة لألطفال قبل الكبار وفيها 
عروض تنشيطية بهلوانية اين يكون الطفل هو محور 

العرض ويكون عنصر إيجابي وفعال في النشاط 
حيث يتعلم القيم والمبادئ واالخالق وخاصة ان الطفل 
يتعلم عن طريق الغناء، الرقص، الحركة وعن طريق 

الضحك. وبهده المناسبة كدلك وعن طريق جريدة 
الرائد الجزائرية أوجه تحياتي الخالصة لعائلة الفقيد 

والزميل " وحيد الكرمة " رحمة هللا عليه والدي كان 
له الفضل في بروز وظهور شخصية " بيبو ". 

الفنان والعب الخفة "عبد الرحمان بخيتي" الملقب 
"بعبدو ماجيك" والماجيك الوحيد بالوالية قال عن 

الجمهور انه كان رائعا جدا وكان هناك حضور قوي 
للعائالت الجلفاوية وابنائها والتنظيم جيد وهدا ليس 

بالشيء الجديد على المسرح الجهوي الدي اعتاد على 
تنظيم مثل هده التظاهرات المختلقة.

من جانبهم، األولياء كانوا حاضرين بالمسرح 
كدلك فاقتربنا منهم واردنا معرفة ارائهم حول هده 
التظاهرة وتقييم ما يقدم البنائهم من عروض على 

خشبة المسرح ومدى تجاوب األطفال مع النشاطات، 
فكانت لنا دردشة مع البعض منهم. أما "سماح" من 

مدينة قسنطينة في عطلة مع افراد عائلتها بوالية 
الجلفة كانت متواجدة بقاعة المسرح حيث ادلت لنا ان 

العرض أعجبها وافرح أبناءها وهم مشكورين على 
هده العروض المقدمة وهدا ما أكدته ابنتها الصغيرة 

والتي هي عضو بأحد الفرق المسرحية بقسنطينة.
 ومن مدينة الجلفة "الياس" وهو أحد االولياء 

المتواجدين مع ابنائه بالمسرح والدي استحسن هده 
المبادرة وخاصة انها اعجبت أبنائه كما انها تتزامن 

مع العطلة الشتوية وقال عنها انها عروض قيمة 
وتمنى ان تكون هده العروض طوال السنة او نهاية 

كل أسبوع وليس عروض موسمية او مناسبتية 
وحبدى لو تكون قبل االختبارات كدلك حتى يتسنى 

لألطفال التهيؤ المتحاناتهم.  
"االستاذ.ف" وحرمه صرحا بانهما جد سعداء بهده 

العروض المسرحية ويتمنا استمرارها خالل هده 
العطلة وخاصة انها  تنقل رسالة او رسائل صادقة 
للمجتمع من اجل انشاء جيل دو قيم و اخالق الن 

هؤالء األطفال هم شباب و رجال المستقبل وان هده 
العروض بإدن هللا ستكون لديهم شخصية قوية . 

ويبقى "مسرح الشيخ عطا هللا" الدي دخل الخدمة 
في مارس 2016 يعد أحد اهم األقطاب الثقافية 

واألدبية بوالية الجلفة وحاضن الكثير من النشاطات 
المحلية والوطنية وصرح يفتخر به بالوالية لما نالته 

الفرق المسرحية من جوائز عديدة وهدا من خالل 
المشاركة في مختلف التظاهرات والمسابقات الوطنية. 
ويوجه القائمون على هدا التاج الثمين الدعوة للمثقفين 

والفاعلين في هدا الميدان الى تقديم عروضهم الن 
أبواب المسرح الجهوي مفتوحة للجميع وتسع الجميع 

حسب مسؤول البرمجة و االعالم "كربوعة مختار" .   

الرائد تزور امل�سرح اجلهوي "اأحمد بن بوزيد" باجللفة 

تنظيم جيد و�سط اإقبال كبري لهواة "اأبي الفنون"

اإ�سـهـــار

مببادرة من جمعية كافل اليتيم 

اخلريية بالبليدة 

قافلة ت�سامنية نحو الواليات 

اجلنوبية والداخلية
انطلقت أمس، من والية البليدة قافلة تضامنية محملة 
بنحو 35 طن من المساعدات لفائدة األيتام واألرامل 

القاطنين بعدد من الواليات الداخلية والجنوبية بمبادرة 
من جمعية كافل اليتيم الخيرية.وتندرج هذه المبادرة 
في اطار حملة "القلوب الدافئة" في طبعتها السادسة 
تحت شعار "تضامن بال حدود" حيث تستهدف هذه 

القافلة التضامنية مناطق الظل المتواجدة بعشرة 
واليات داخلية و جنوبية و تقديم المساعدة ألزيد من 

2000 عائلة تضم أكثر من 5000 يتيم، حسبما 
أوضحه المكلف باالعالم بهذه الجمعية طارق لطرش.

ومن بين هذه الواليات عين الدفلى و تسمسيلت و 
المدية و البيض إلى جانب الواليات الحدودية كسوق 

أهراس و تبسة باإلضافة إلى تخصيص جزء من 
المساعدات لفائدة األرامل و األيتام القاطنين بعمق 

الجنوب الجزائري كتندوف و بشار و أدرار و تميمون 
و تمنراست و المنيعة و عين صالح، استنادا لنفس 

المصدر.
وتتمثل هذه المساعدات في أفرشة و أغطية و أجهزة 

كهرومنزلية كالمدفئات خاصة مع تزامن هذه المبادرة 
التضامنية مع فصل الشتاء باإلضافة إلى مواد غذائية 

و مستلزمات طبية و ألبسة و أحذية شتوية و كتب 
للمطالعة و حتى ألعاب األطفال.وأضاف لطرش أنه 

سيرافق هذه القافلة التضامنية مجموعة من المتطوعين 
للمشاركة في عمليات توزيع هذه المساعدات بالتنسيق 
مع الجمعيات الراعية لأليتام بهذه الواليات الفتا إلى 
أن هذه المبادرة حظيت بدعم المحسنين و المؤسسات 

الخاصة و العمومية.
وترمي هذه المبادرة التضامنية المندرجة في اطار 

النشاطات التي تنظمها الجمعية تكريسا لقيم التضامن 
بين أبناء الوطن، لرفع الغبن عن العائالت المحتاجة 
من أرامل و أيتام و توفير مختلف المستلزمات التي 

يحتاجونها.
ق. م
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بلدية ح�سينية



مسرح  احتضنه  الذي  الحفل،  هذا  وتميز 
جمهور  بحضور  بتيميمون،  الطلق  الهواء 
قادهم  والذي  التراث  هذا  محبي  من  غفير 
هذا  تذوق  و  الكتشاف  المعرفي  فضولهم 

التراث الالمادي العريق الذي قدمت فيه الفرق 
المشاركة ألوانا تراثية شيقة من قصائد تراث 
أهلليل ضمن أداء مشترك مرفوق بعزف آالته 

الموسيقية التقليدية.

وفي هذا الجانب أبدعت الفرق التراثية التابعة 
بلدية أوالد عيسى و  لجمعيات "بوفقوس" من 
"انو تامقريوت" من بلدية أوقروت إلى جانب 
و  "تنهوالوين"  و  المغرى"  "بنات  جمعيات 
بإمتاع  تيميمون  بلدية  من  الجنوب"  "كوكب 
على  أهلليل  روائع  من  بفسيفساء  الحضور 
كريم"  بديت..موالنا  هللا  "بسم  قصائد  غرار 
و قصيدة "يا حالل لباب..عطيني ساروت" و 
قلبي  "آ  هاما"  يما  لعذاري..آ  ماما  "آ  قصيدة 
تعدى  و  اجفيه  جفاك  لهبال..اللي  من  يزاك 

حدوده.«
محافظة  كرمت  الحفل  هذا  نهاية  وفي 
المحلية،  السلطات  إشراف  تحت  المهرجان، 
في  المساهمين  و  المشاركة  الفرق  مختلف 
انجاح التظاهرة التي أهديت فعالياتها الى روح 
امحمدي  عائشة  المرحومة  تابشنيوت  شيخة 

التي تم تكريم عائلتها من طرف المحافظة.
كما تم تتويج الفائز في مسابقة األبشنيو الصغير 
الموهوبة  البرعمة  نصيب  من  كانت  التي 
تينهوالوين  جمعية  من  هنادي"  "واعلي 
إلى  فوزها  أهدت  بدورها  التي  و  بتيميمون 
ضاربين  الحضور  ليتفرق  فلسطين  أطفال 
موعدا مع الطبعة المقبلة للمهرجان في أحضان 

إقليم قورارة.
حياة �سرتاح
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نص  أحسن  جائزة  الكريم  عبد  أحمد  الروائي  افتك 
للمسرح  الوطني  المهرجان  مسابقة  في  مسرحي 
المحترف في دورته الـ 15 عن نصه الموسوم " ليلة 
الحقا  العمل  هذا  انتاج  سيتم  حيث  األخيرة"  مقلة  ابن 
الدين  محي  الجزائري  الوطني  المسرح  طرف  من 

باشطارزي. 
ونوهت لجنة التحكيم الخاصة بهذه المسابقة والتي كانت 
مكونة من جروة عالوة وهبي, عمر فطموش, الشريف 
والمقرر  الكريم,  عبد  غربي  ميباركي,  كنزة  االذرع, 
والمخرج  للمؤلف  الشبيه"   " بنص  سكيني,  بوبكر 
المسرحي بوري مصطفى من سعيدة, و نص "العاصفة 
من  وهو  هواري  غافور  بوزبوجة  للكاتب  الشمسية" 
نوع الخيال العلمي الموجه لألطفال اللذان حازا المركز 

الثاني والثالث على التوالي.
وأوضح رئيس اللجنة جروة عالوة وهبي, أنه تم استقبال 
و  الدارجة  الفصحى,  العربية  باللغة  مكتوب  نصا   46
االمازيغية تم تقييمها وفقا لمعايير محددة اهتمت بالفكرة 
الشخصيات,  بناء  للنص,  الدرامي  البناء  والموضوع, 

الحوار واللغة والتقنيات الشكلية للكتابة الدرامية.
مالحظات  سجلت  اللجنة  أن  المتحدث  ذات  وأشار 
النصوص,  الواضح في مستوى  التباين  عديدة ضمنها 
طغيان النمطية السردية على الطابع الدرامي في أغلبية 
لدى  المسرحية  الثقافة  ضعف  أو  غياب  النصوص, 
واساسيات  قواعد  بين  الواضح  الخلط  الكتاب,  بعض 

الكتابة المسرحية االذاعية, الركحية, والسردية.
المسرحية  النصوص  ان  المصدر،  نفس  واضاف 
المشاركة في المسابقة تناولت تيمات مختلفة على غرار 
و  النفساني  و  االجتماعي  و  العلمي  الخيال  و  التاريخ 
المونودراما, مثمنا في ذات السياق مبادرة هذه المسابقة 
إنتاج  تحفيز  في  ومواصلتها  استمراريتها  وضرورة 
نصوص مسرحية و في دفع حركة التأليف المسرحي 

في الجزائر.
بن  "امحمد  قاعة  مستوى  على  تم  أخرى,  جهة  ومن 
على  التوقيع  بالعاصمة  الوطني  بالمسرح  قطاف" 
اتفاقية تعاون وشراكة بين المعهد العالي لفنون العرض 
"عز  لعنابة  الجهوي  المسرح  و  البصري  والسمعي 
بهدف  وذلك  المؤسستين  مديري  وقعها  الدين مجوبي" 
التمثيل والنقد والسينوغرافيا  التكوين في مجال  تعزيز 
تقنيين  تكوين  جانب  إلى  الثقافي  المناجمنت  في  وكذا 

و  المسرحية  اللعبة  عناصر  من  وغيرها  اإلضاءة  في 
اإلنتاج المشترك فضال على إرسال طلبة المعهد الرشفة 

وتوثيق ذاكرة المسارح الجهوية.
وقفة  تخصيص  اللقاء  عرف  الصدد,  ذات  في  و 
استذكارية تكريمية لروح الفنان والمصمم االنفوغرافي, 
المبدع فاروق درارجة, الذي توفي قبل سنة تقريبا حيث 
ابرزت  عديدة ألصدقائه وزمالئه  حية  قدمت شهادات 
اإلبداعية  والروح  العالية  والمهنية  اإلنسانية  الجوانب 
ثقافية  مؤسسات  في  عمله  طيلة  الفقيد  بها  تميز  التي 
بتصميم  يتعلق  فيما  الوطني  بالمسرح  وخاصة  مختلفة 

المجالت الثقافية والملصقات المسرحية.
 ..م�سرحيون يرافعون 

من اأجل اإعادة بعث امل�سرح الإذاعي

من  جزائريون،  ومخرجون  مسرحيون  رافع  ذلك  إلى 
قائما  فنا  باعتباره  اإلذاعي  المسرح  بعث  إعادة  أجل 
بذاته قادرا على التأقلم مع التطور التكنولوجي وبحكم 
الرصيد التاريخي الذي حققه منذ االستقالل إلى اليوم، و 
يرى الممثل التلفزيوني, عبد النور شلوش, أن الحديث 
"عن  حديث  هو  الجزائر,  في  اإلذاعي  المسرح  عن 
جبهة  فرقة  في  المناضلة  الفنية  باألسماء  حافل  تاريخ 
اإلبداعي  الفرع  لهذا  أسست  والتي  الوطني  التحرير 

خدمة لصوت الجزائر المستقلة.«
و يقول شلوش, خالل إشرافه على ورشة تكوينية ضمن 
نفس التظاهرة أنه في الوقت الذي "استفادت فيه األمم 

في  الحاصلة  الرقمية  والثورة  التكنولوجي  التطور  من 
ميدان اإلعالم واالتصال, وسجلت عودتها إلى المسرح 
في  اإلذاعية  المسرحيات  مساحة  تراجعت  اإلذاعي, 
منذ  خاصة  محضة  بيروقراطية  ألسباب  الجزائر 

التسعينيات.«
و يؤكد المتحدث, أن المسرح اإلذاعي الجزائري "قادر 
على تجديد وهجه وفرض نفسه في الساحة اإلعالمية 
سنة  كل  اكتشافها  يتم  شابة  طاقات  خالل  من  والفنية 
وأن  المحترف",  للمسرح  الوطني  المهرجان  بمناسبة 
هذا الجيل – يضيف- "يتحلى بالحماس والرغبة إضافة 
إلى تمكنه من اللغة العربية واألمازيغية وكذا الدارجة 

المحكية.«
و يعلق الممثل, في المقابل, "آماال كبيرة" على مؤسسة 
نسعى  "نحن  بالقول:  الجزائري,  الوطني  المسرح 
لدفع إدارة المسرح الوطني إلى إنشاء استيديو تسجيل 
الفنانين  لكل  مكسبا  ذلك  اإلذاعية وسيكون  لمسرحيات 
األغاني  لتسجيل  استغالله  يمكن  المسرح  وإلدارة 
وغيرها من الدعائم الصوتية«، و أكد في ذات الشأن, 
الفنانين  يمكن تسجيلها مستقبال مع  التي  المشاريع  بأن 
اإلذاعات  عبر  بثه  "يمكن  الجديد,  والجيل  المتمرسين 
في  غاية  أثيريا  ثراء  وسيشكل  والمركزية  الجهوية  

األهمية.«
هذا  في  المتخصص  السابق  اإلذاعي  المخرج  يتفق  و 
السجل المسرحي, محمد شنيوني, مع زميله في مسألة 

للمسرح  تابع  تسجيل  استديو  مشروع  فكرة  تجسيد 
إلينا  بالنسبة  جيدا  الوضع  "سيكون  بالقول:  الوطني, 
كممارسين ومحبين لهذا النوع المسرحي, فثمة إمكانية 
بث األعمال المسرحية عبر 52 إذاعة محلية ناهيك عن 
لتقديم محتوى متنوع  التكنولوجيا  تتيحها  التي  الفرصة 

تربويا وثقافيا وترفيهيا.«
بات  اليوم  المتخصص  اإلعالم  بأن  شنيوني,  يبرز  و 
يستعمل مصطلحا "أكثر دقة" عند الحديث عن المسرح 
يتطلب  الذي  اإلذاعي  "بالفيلم  يتعلق  فاألمر  اإلذاعي, 
أن  ذلك  جديدة,  إخراج  وتقنيات  مغاير,  كتابة  أسلوب 
أو  مقاطع  عبر  تسجل  أصبحت  اإلذاعية  المسرحية 
التركيب  مرحلة  إلى  بعدها  لتخضع  صوتية,  مشاهد 
كما  تماما   والمكساج...  الصوتية  المؤثرات  وإدراج 
في  متوفرة  التقنية  الوسائل  كانت  إذا  السينما .«و  في 
الجزائر, يردف المتحدث, فإن المخرجين المتخصصين 
وذلك  كافي  "غير  يبقى  الفني  التقني  اإلخراج  هذا  في 
بسبب نقص التكوين في المجال وتراجع مساحة العمل 

على هذا النوع اإلبداعي في السنوات األخيرة.«
شلوش,  النور  عبد  الممثل  رفقة  إشرافه  بخصوص  و 
على تأطير ورشة المسرح اإلذاعي, يؤكد شنيوني, أن 
اإلذاعي  الدرامي  الفن  بعث  "إعادة  هو  األول  الهدف 
في  المساهمة  أجل  من  يستحقها  التي  المكانة  وإعطائه 

خدمة المستمع الجزائري فنيا وإبداعيا.«
و اعتبر أنه يحرص أوال على تلقين المتربصين معنى 
المسرح اإلذاعي بصفته عمال دراميا  يعتمد على قدرة 
ومنح  مسموعة,  إلى صورة  النص  تحويل  في  الممثل 
ضمن  األحداث  مع  والتفاعل  للخيال  مساحة  المستمع 

مساحة زمنية أثيرية محددة ال تتجاوز 23 دقيقة.
الجزائري,  الوطني  للمسرح  العام  المدير  أوضح  و 
محمد يحياوي, أن محافظة المهرجان الوطني للمسرح 
المحترف بفتحتها  ورشة المسرح اإلذاعي على مدار 
طبعتين متتاليتين, تعي مكانة المسرح اإلذاعي في مسار 
النضالية  بالحركة  وارتباطه  الجزائري  الرابع  الفن 

الوطنية.
و بخصوص المقترح الذي عبر عنه مؤطرو الورشة, 
الالزمة  اإلمكانيات  توفرت  ما  أنه "حال  يحياوي,  أكد 
هذا  تجسيد  في  تتأخر  لن  الوطني  المسرح  إدارة  فإن 

االستيديو الذي سيثري العمل التوثيقي واإلعالمي.«
حياة �سرتاح

 ي�سم ق�سائد، تو�سيات وكرونولوجيا 

|تت�سمن 24 �ساعر من خمتلف ربوع الوطن

كتاب جماعي حول "جزائرية ال�شعر 
امللحون واأ�سبقيته يف املغرب العربي"

الشعر  "جزائرية  بعنوان  كتاب  صدر 
العربي"  المغرب  في  وأسبقيته  الملحون 
التاسعة  الطبعة  فعاليات  إطار  في  وهذا 
للمهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون 
التي  خلوف  بن  لخضر  لسيدي  المهدى 
حسبما  بمستغانم،  أول  أمس  اختتمت 
أستفيد من محافظة هذه التظاهرة الثقافية.
المنشور  يعتبر  -الذي  الكتاب  يتضمن  و 
للشعر  الوطنية  الثقافية  للمحافظة  الرابع 
حول  الوطني  الملتقى  أعمال  الملحون- 
في  وأسبقيته  الملحون  الشعر  "جزائرية 
المغرب العربي" المنظم في 18 ديسمبر 

2021 بمستغانم, يضيف المصدر ذاته.
و تطرق المساهمون في هذا المؤلف الجماعي إلى "الشعر الشعبي وظهوره 
في الجزائر" )عمر بوعزيز, رئيس الرابطة الوطنية لألدب الشعبي( و"البنية 
اللغوية في الشعر الملحون" )مداني بوهراوة, أستاذ جامعي( و"تأثير الزوايا 
جامعي(  أستاذ  سويقات,  )األمين  الشعبي"  الشعر  في  الصوفية  والطرق 
و"االستغاثة بسور القرآن الكريم في الشعر الصوفي" )حمو بلجياللي, شاعر 

وباحث(.
النوع  لهذا  مؤسس  باعتباره  خلوف  بن  لخضر  الشاعر  شخصية  تغب  لم  و 
 140 من  يتكون  الذي  الكتاب  هذا  عن  المغاربية  المنطقة  في  وسباق  األدبي 
صفحة حيث تم تسليط الضوء على هذه الشخصية ومسيرتها التاريخية الحافلة 
قصائد  أيضا  الكتاب  يضم  الميالدي.و  عشر  السادس  القرن  خالل  باألحداث 
شعرية وتوصيات الملتقى وكرنولوجية للشعر الملحون الجزائري تتضمن 24 
)القرن  خلوف  بن  لخضر  سيدي  من  تمتد  الوطن  ربوع  مختلف  من  شاعر 
السادس عشر( إلى الصادق البجاوي )القرن العشرين( أعدها الكاتب والمؤلف 
إلى ثالثة  القادر بن دعماش.و يضاف هذا اإلصدار  المهرجان عبد  ومحافظ 
كتب أخرى تم نشرها في السنوات الماضية حول مواضيع مختلفة لها عالقة 
الجزائري"  الملحون  الجزائري و8 أعداد من مجلة "رسالة  الملحون  بالشعر 
وأعمال أخرى وثائقية وعلى دعامات سمعية بصرية أنتجتها محافظة المهرجان 

الثقافي الوطني للشعر الملحون باعتباره تراث جزائري حي وخالص.
حياة �سرتاح

الإثنني  02 جانفي 2023 املـوافق لـ 10 جمادى الثانية 1444هـ

يف �سهرة تراثية عرفت تكرمي الفرق

 امل�ساركة واملتوجني بـ "الأب�سنيو ال�سغري"

جمهور غفري يودع مهرجان 
"اأهلليل" يف دورته الـ 15

اأ�سدل ال�ستار �سهرة ال�سبت اإىل الأحد بولية تيميمون على فعاليات الطبعة ال 15 للمهرجان الثقايف الوطني اأهلليل بحفل 

تكرميي للفرق امل�ساركة و الفائزين يف م�سابقته.

�سيتم اإنتاجه من طرف امل�سرح الوطني اجلزائري حمي الدين با�سطارزي

الروائي اأحمد عبد الكرمي يفتك جائزة اأح�سن ن�ص م�سرحي
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املفو�سية الأوروبية:

مطالب بتن�سيق الدول ملواجهة 
انت�سار كورونا يف ال�سني

بعد ثالث سنوات من بدء جائحة فيروس كورونا في 
الصين، أصبح توسع الحاالت في الدولة اآلسيوية 

السبب في انقسام أوروبا من جديدة بسبب اتجاه 
بعض الدول التخاذ إجراءات لمنع تفشى كورونا ، 

ونأت بنفسها عن بروكسل الذى لم يتخذ أي إجراءات 
موحدة حتى اآلن.

وأشارت صحيفة "الموندو" اإلسبانية إلى أن إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، دول قامت باتخاذ 

إجراءات جديدة لمنع تفشى كورونا بعد أن اثارة 
انتشار الفيروس في الصين مرة آخرى جدال كبيرا، 

ولذلك فقد طلبت المفوضية األوروبية تنسيقا مهما 
لإلجراءات الوطنية بين الدول الـ 27 في االتحاد 

األوروبى لمواجهة الطوارئ الخاصة بعدوى فيروس 
كورونا.

وعلى الرغم من ذلك إال أن بروكسل حتى اآلن 
لم تقدم أي معلومات او خطوات إلجراء التنسيق 

المحتمل لإلجراءات أو تقييم خطورة الوضع، على 
الرغم من أن المفوضية ستواصل تسهيل المناقشات 

بين الدول األعضاء وستكون مستعدة للدعوة الى 
المزيد من االجتماعات اذا لزم األمر.

وكانت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، 
قاموا باتخاذ إجراءات فردية بعد انتشار فيروس 

كورونا في الصين، وأعلنت وزيرة الصحة اإلسبانية 
كارولينا دارياس،، فرض قيود جديدة من أجل 

منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على 
المسافرين القادمين من الصين عقب ارتفاع حاالت 

اإلصابة هناك.
وقالت دارياس إنه سيتطلب أن يكون المسافرون 

القادمون من الصين قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا بشكل كامل أو إظهار نتيجة اختبار تثبت 

سلبية إصابتهم.
وأشارت صحيفة الموندو اإلسبانية إلى أنه بذلك تعد 

إسبانيا ثاني دولة أوروبية تعلن فرض قيود على 
المسافرين القادمين من الصين، حيث طالبت إيطاليا 
في وقت سابق من األسبوع الجاري إجراء مسحات 

للكشف عن الفيروس، وأيضا تسلسل للفيروس 
للقادمين من الصين.وأعلنت بكين هذا األسبوع إنهاء 
فرض الحجر الصحي على الوافدين إلى الصين، ما 
دفع العديدين في الصين للتخطيط للسفر إلى الخارج.

وردا على ذلك، أعلنت الواليات المتحدة ودول 
أخرى أنها ستفرض إظهار فحوص كوفيد-19 سلبية 

على جميع الوافدين من البر الرئيسي للصين.يأتي 
تحرك واشنطن في أعقاب إعالن إيطاليا واليابان 

والهند وماليزيا عن اتخاذ تدابير خاصة لمنع دخول 
متحورات كوفيد جديدة محتملة من الصين.

وكانت إيطاليا أولى الدول في االتحاد االوروبى 
التي فرضت فحوصات كورونا على كل المسافرين 

القادمين من الصين وذلك من أجل تجنب دخول 
متحورات جديدة للفيروس إلى البالد، وذلك بعد أن 
تم الكشف ان نصف الصينين القادمين إلى إيطاليا، 

ايجابي كورونا.«
وقالت رئيسة الوزراء اإليطالية جيورجيا ميلوني في 
مؤتمر صحفي، إن إيطاليا تتوقع وتأمل، أن يفرض 

االتحاد األوروبي اختبارات فيروس كورونا اإللزامية 
على جميع الركاب الذين يسافرون من الصين مثلما 

فعلت روما.
يحدث هذا في وقت، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" 

األمريكية، أمس، أن حصيلة اإلصابات المؤكدة 
بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم 

ارتفعت إلى 660 مليونا و543 ألفا و327 إصابة.
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر 

موقعها اإللكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء 
اإلصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ماليين 

و690 ألفا و581 وفاة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد من 

حاالت اإلصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 
100.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة 

الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها 
البرازيل بأكثر من 36.3 مليون.

ووفقا ألحدث البيانات، تصدرت الواليات المتحدة 
قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس بأكثر من مليون و92 ألف حالة، تلتها 

البرازيل في المرتبة الثانية بـ693 ألفا و853 وفاة، 
ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا 

و705 وفيات.

في هذا اإلطار، اعتبرت الجمعية 
المغربية لحماية المال العام، أّن 
"حكومة أخنوش ال تعنيها قضية 

محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، 
بل تشكل جزءا من التوجه المناهض 

ألي تحول ديمقراطي وبناء دولة 
الحق والقانون".

وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، 
اتساع دائرة الفساد ومجاالته، وتنوع 

مظاهره في الحياة العامة وهو ما 
يشكل خطورة حقيقية على مستقبل 

المجتمع في التنمية والعدالة.
وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد 

والرشوة والريع وسياسة اإلفالت 
من العقاب، تقتضي رأًيا عاًما 

ومجتمًعا معبأ تنخرط في تشكيله 
القوى السياسية والنقابية والحقوقية، 
لتضييق الخناق على المستفيدين من 
واقع الفساد والريع وتربية المجتمع 

على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم 
التسامح الفساد.

ونبّهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في 
قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي 
يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول 
أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور 

أحكام قضائية هشة، مشددين على 
أّن العدالة مدخل أساسي من المداخل 

العديدة لتخليق الحياة العامة وردع 
الفساد والمفسدين.

وطالبت الجمعية المغربية، بتسريع 
األبحاث التمهيدية في ملفات الفساد 

والتي استغرقت وقًتا طوياًل أمام 
الشرطة القضائية، مع ضرورة 

إحالتها على القضاء لمحاكمة 
المتورطين وإصدار أحكام قضائية 

رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد 
المالي.

وجّددت، المطالبة بتجريم اإلثراء غير 
المشروع وتضارب المصالح وتعديل 
قانون التصريح بالممتلكات ومالءمة 

المنظومة القانونية مع االتفاقيات 
الدولية لمكافحة الفساد.

رغم من اتساع دائرة الفقر بين 
المغاربة، مازال هم رئيس الحكومة 

الحالي عزيز أخنوش، مضاعفة 
ثروته، التي ارتفع صافيها سنة 

2022 إلى ملياري دوالر.
وكتبت مواقع اخبارية محلية بشكل 

مفصل عن هذا الموضوع، الذي 
يواصل إثارة مزيد من السخط 
الشعبي والحقوقي، فيما تعالت 

األصوات المنتقدة لتصرفات رئيس 
الحكومة واتهامه بتضارب المصالح 

واالستفادة من منصبه لمراكمة الثروة 
عبر استغالل الزيادة في أسعار 

المحروقات.
وكشف الترتيب الجديد لمجلة 

"فوربس" العالمية، من خالل قائمة 
أغنياء الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
أن عزيز أخنوش رفع ثروته في سنة 

2022 لتصل لما يقارب الملياري 
دوالر، وذلك بزيادة قدرها 100 

مليون دوالر.
وكانت تقارير قد أبرزت، تورط 
أخنوش، في أكثر من ملف فساد 

و"استغالله لمنصبه" لصالح محتكري 
سوق المحروقات، على اعتبار أنه 

صاحب أهم شركة بيع وتوزيع 
المحروقات بالمملكة ويعد طرفا في 
االستفادة غير المشروعة من ارتفاع 

أسعار المحروقات.
وتجّدد "الجمعية المغربية لمحاربة 

الرشوة" في كل مرة، انتقادها لحكومة 
أخنوش، التي قالت "إنها ال تمتلك 
اإلرادة السياسية لمحاربة الفساد" 

وهو ما انعكس جلًيا في قانون المالية 
2023 الذي خال من أي استراتيجية 

لمحاربة هذه اآلفة.
وفي وقت سابق، حذر محمد 

الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية 
لحماية المال العام، من أن "حكومة 
أرباب العمل واألوليغارشية المالية 
تقود المملكة نحو الهاوية وال تكف 

عن توفير كل الشروط لالحتكار 
والريع والتمكين للذين يملكون البر 
والبحر والزيادة في إغناء األغنياء 

وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة 
الوسطى".

يُشار إلى أن أرقام المندوبية السامية 
للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن 

حوالي 3.2 مليون شخص إضافي 
تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع 

فقدان ما يقرب من سبع سنوات 
من التقدم المحرز في القضاء على 

هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب 
لمستويات سنة 2014.

خرج المئات من مسلمي الروهينغا بمخيم لالجئين 
على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغالديش في 

مسيرات حاشدة، للمطالبة بعودة سلمية وكريمة 
إلى وطنهم في ميانمار خالل عام 2023.
وشارك المئات من مسلمي الروهينغا في 

التظاهرات بمخيم الالجئين في منطقة كوكس 
بازار الحدودية )جنوبي بنغالديش(، وحملوا 

الفتات كتب عليها "يجب أن يكون 2023 عام 
عودتنا إلى الوطن"، و"الروهينغا يريدون االبتسام 

عام 2023″، و"كفى، فلنعد إلى الوطن".

وفي كلمات ألقيت أمام الحشد، أعرب قادة مجتمع 
الروهينغا عن "أسفهم ألن أطفالهم يكبرون بدون 

تعليم أو رعاية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن 
عودة سلمية وكريمة إلى الوطن، والظروف 
المعيشية السيئة في 33 مخيما مزدحما في 

بنغالديش".
وقال مولوي سيد هللا، أحد قادة مجتمع الروهينغا، 
في أثناء مخاطبته الحشد: "إذا استمر الوضع على 

هذا النحو، فإننا نخشى أن نكون في المستقبل 
القريب جزًءا من جيل ضائع".

كما دعا قادة آخرون من الروهينغا المجتمع 
الدولي إلى ممارسة الضغط المناسب على حكومة 
ميانمار، حتى يستعيدوا حقوق المواطنة ويعودوا 

بأمان إلى ديارهم.
ومنذ 25 أوت 2017، يشن الجيش في 
ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية 

ومجازر وحشية بحق مسلمي الروهينغا في 
والية راخين )أراكان(، مما أسفر عن مقتل 

آالف منهم ولجوء قرابة مليون إلى بنغالديش، 
وفق األمم المتحدة.

قالت رئيسة البنك المركزي 
األوروبي كريستين الغارد إن 

أجور منطقة "اليورو" تنمو 
بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، 

وإنه يتعين على البنك المركزي 
األوروبي منع هذا من زيادة 

التضخم المرتفع بالفعل.
ورفع البنك المركزي األوروبي 
أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة 

مئوية منذ جويلية الماضي، في 
مسعى لوقف االرتفاع التاريخي في 
التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد 

النقدي خالل اجتماعاته القادمة، في 
وقت بدأت فيه توقعات نمو األسعار 
على المدى الطويل تتجاوز المعدل 

المستهدف وهو 2%.
ونقلت صحيفة "يوتارني لست" 
الكرواتية عن الغارد قولها أول 

أمس، "نعلم أن األجور تتزايد 
وربما بوتيرة أسرع مما كان 

متوقعا. يجب أال نسمح لتوقعات 
التضخم بأن تؤثر على األسعار 

على المدى الطويل، أو أن يكون 
لألجور تأثير تضخمي".

ولم تلمح الغارد إلى أي تحرك 
جديد خالل المقابلة، لكنها قالت إن 

البنك يجب أن "يتخذ اإلجراءات 

الضرورية" لخفض التضخم إلى 
%2 من معدله الحالي الذي يقترب 

.10%
وأضافت أن الركود الشتوي المتوقع 

في االتحاد األوروبي، الناجم عن 
ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح 

أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة 
كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات 

إضافية.

اأخنو�ض ما�ض يف م�ساعفة ثروته 

دائرة الفقر تت�سع يف املغرب
ل تزال اأزمة انخفا�ض امل�ستوى املعي�سي تثري املزيد من ال�سخط وال�ستياء يف الأو�ساط ال�سعبية والنقابية واحلقوقية املغربية التي 

ا�ستبعدت اأي موؤ�سرات اإيجابية مل�ستقبل البالد، يف ظل الف�ساد امل�ست�سري وم�سكلة ت�سارب امل�سالح التي زادت من حدة تفقري اأبناء 

اململكة وعمقت من اأزماتهم، خا�سة مع موا�سلة رئي�ض احلكومة عزيز اأخنو�ض، التغا�سي عن هذا الواقع، وتركيزه على م�ساعفة 

ثروته انطالقا من مداخيل �سوق املحروقات التي يعترب فاعاًل اأ�سا�سًيا فيها.

 الوكالت

طالبوا بالعودة اإىل وطنهم خالل العام اجلديد

م�سرية حا�سدة مل�سلمي الروهينغا يف بنغالدي�ش 

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، عن 
أمله أن تتجاوز بالده الصعوبات التي واجهتها عام 

2022، مؤكدا أن "تونس تتسع للجميع".
جاء ذلك في كلمة توجه بها سعيد للتونسيين بمناسبة 

السنة الميالدية الجديدة 2023، وبثها التلفزيون 
الرسمي. وقال سعيد: "نتمنى أن تكون سنة 2023 

مباركة على التونسيين".
وأعرب عن أمله أن تتجاوز بالده الصعوبات التي 
واجهتها في 2022، قائال: "نريد أن نعبر معا من 

اإلحباط إلى العمل ومن اليأس إلى األمل آمنين 
سالمين باإليمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة 

تتسع للجميع".

وأضاف: "العمل هو الطريق إلى النجاح 
واالنتصار، علينا أن نعمل لخلق الثروات، وأهم 
ثرواتنا هي الثورة البشرية التي ال تقاس بثمن". 
وزاد: "فلنعمل صادقين من أجل أن نرسم بسمة 
اإلقبال على الحياة وبسمة االنتشاء باالنتماء لهذا 

الوطن العزيز".

الرئي�ض قي�ض �سعيد ي�سرح

تون�ش تت�سع للجميع وناأمل جتاوز كل ال�سعوبات



 �ملالكي �أطلعه 

على �آخر �لتطور�ت �ل�سيا�سية

وزير خارجية الربازيل 
يوؤكد موقف بالده الثابت 

من الق�سية الفل�سطينية
رياض  الفلسطيني  والمغتربين  الخارجية  وزير  أطلع 
المالكي وزير الخارجية البرازيلية الجديد ماورو فييرا، 
األوضاع  سيما  ال  السياسية،  التطورات  مجمل  على 
وانتهاكات  الفلسطينية،  القضية  بها  تمر  التي  الصعبة 

سلطات االحتالل بحق شعبنا ومقدراته.
تنصيب  مراسم  قبيل  عقد  الذي  اللقاء  ذلك خالل  جاء 
الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا، كمبعوث من الرئيس 

محمود عباس، وممثال عن شعبنا الفلسطيني.
ووضع المالكي نظيره البرازيلي في صورة ما ستؤول 
الحكومة  تطرف  بسبب  المنطقة  في  األوضاع  إليه 
األراضي  كافة  تهويد  تبني  التي  الجديدة،  الصهيونية 
الفلسطينية، وتقدم  الهوية والرواية  الفلسطينية، ومسح 
المالكي بالتعازي لفقدان أسطورة كرة القدم البرازيلي 

بيليه، الذي مثل ثروة ثقافية ورياضية عالمية.
كما نقل تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس المنتخب 
لوال دا سيلفا في االنتخابات الرئاسية البرازيلية، وأعرب 
الريادي  بدورها  بالقيام  البرازيل  لعودة  ارتياحه  عن 
الشعب  ومساندة  الدولية،  السياسة  على صعيد  الفاعل 
قال:  الخصوص،  وبهذا  العادلة،  وقضيته  الفلسطيني 
البرازيل ظلت على الدوام نصيرة للقضية الفلسطينية، 
وأسهمت بإنجاح العديد من القرارات المتعلقة بفلسطين 

في األمم المتحدة، وفي المحافل الدولية.
وطلب المالكي بضرورة احياء الدور البرازيلي المساند 
خطوات  واتخاذ  الفلسطيني،  شعبنا  لحقوق  والداعم 
واستخدام  الصهيونية،  السياسة  ردع  في  تسهم  عملية 
نفوذها في القارة وفي العالم لحشد التأييد لحل الدولتين 

وإنهاء االحتالل.
وأعرب عن أمله برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع 
فلسطين إلى مستوى سفارة، كما وجه الدعوة لنظيره 
البرازيلي لزيارة فلسطين مجددا، حيث كان قد زارها 

عام .2003
من جانبه، أكد الوزير ماورو فييرا على موقف بالده 
استعداده  عن  معربا  الفلسطينية،  القضية  من  الثابت 
للمساعدة في أي قضية تخص فلسطين وشعبها، وقال: 
الجانبين ستشهد تطورا ملحوظا في  بين  العالقات  إن 

السنوات المقبلة.

 نفذو� جوالت

 ��ستفز�زية يف باحاته

ع�سرات امل�ستوطنني 
يقتحمون الأق�سى

المسجد  األحد،  أمس  المستوطنين،  اقتحم عشرات 
شرطة  من  مشددة  بحماية  المبارك،  األقصى 
عشرات  بأن  محلية،  مصادر  وأفادت  االحتالل، 
باب  جهة  من  األقصى  اقتحموا  المستوطنين 
ونفذوا  متتالية،  مجموعات  شكل  على  المغاربة 

جوالت استفزازية في باحاته.
االقصى  المسجد  باحات  المستوطنون  ويقتحم 
على  والسبت،  الجمعة  عدا  ما  يوميا  المبارك، 
فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم 

الزماني والمكاني فيه.
إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل، خالل نفس اليوم 
شقيقين من مدينة قلقيلية، وذكر شهود عيان لـ"وفا"، 
أن قوات معززة من جيش االحتالل، اقتحمت مدينة 
قلقيلية، واعتقلت الشقيقين عبد القادر )24 عاما(، 
وعلي ذياب )18 عاما(، عقب دهم منزل ذويهما، 

وتفتيشه.
هذا ونصب مستوطنون، بيتا متنقال "كرفانا"، غرب 
بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب 
مشاعلة لوكاالت األنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين 
نصبوا "كرفانا" في أرض تقع شرق منطقة "خلة 
مشاعلة،  وأضاف  الطوس،  لعائلة  تعود  فروانة"، 
مستوطنة  توسيع  إلى  يسعون  المستوطنين  أن 
"جبعوت"، التي ال تبعد عن األرض سوى بضعة 

أمتار.
لهجمة  فترة  منذ  تتعرض  الجبعة  قرية  أن  يذكر 
استيطانية، تتمثل بتجريف أراٍض، واقتالع اشجار 
إلى  الوصول  من  المزارعين  ومنع  الزيتون، 

أراضيهم.
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واعتبرت الخارجية في بيان لها، أمس 
األحد، أن موقف نتنياهو صفعة للدول 
الدولتين  بحل  بتمسكها  تتغنى  التي 
في  وتغرق  اإلنسان،  حقوق  ومبادئ 
ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية 

لالحتالل في المحافل الدولية.
قرار  على  رده  وفي  نتنياهو  وكان 
حول  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
مواقفه  عن  عبر  االحتالل،  ماهية 
عمل  بآليات  مستخفا  للسالم،  المعادية 
القانون  على  القائمة  الدولية  الشرعية 
التي  المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولي 
الشعوب  حق  على  صراحة  تنص 
عن  بعيدا  بيدها  مصيرها  تقرير  في 
االحتالل واالستعمار، متفاخرا بإنكاره 
وما  االحتالل  وجود  لحقيقة  المستمر 
ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  لمستوى 

اإلنسانية.
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  وتبنت 
محكمة  من  يطلب  قراراً  أول  أمس 
العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن 
انتهاك  عن  الناجمة  القانونية  اآلثار 
في  الفلسطيني  الشعب  لحق  االحتالل 
طويل  احتاللها  وكذا  مصيره،  تقرير 
األمد واستيطانها والتدابير الصهيونية 
القدس  في  الديمغرافي  الوضع  لتغيير 
التشريعات  ذلك  في  بما  المحتلة، 

والتدابير الصهيونية التمييزية.
دولة   87 تأييد  على  القرار  وحصل 
ومعارضة 26، مقابل امتناع 53 دولة 
عن التصويت. وجاء تبني القرار بناًء 
التابعة  الرابعة  اللجنة  توصيات  على 
قراراً  تبنت  التي  العامة،  للجمعية 
وحصل  الماضي،  الشهر  مشابهاً 
 ،17 ومعارضة  دولة،   98 تأييد  على 
التصويت.  عن  دولة   52 وامتناع 
وتبقى قرارات اللجان بمثابة توصيات 
إلى أن تعتمدها الجمعية العامة رسمياً 

من طريق قرارات أو باإلجماع.
ضد  صوتت  التي  الدول  أبرز  ومن 
وكندا  المتحدة  الواليات  القرار: 
وهنغاريا  والنمسا  وأستراليا  وإيطاليا 

وألمانيا  وإستونيا  وغواتيماال  والتشيك 
من  وكان  الصهيوني.  والمحتل 
تصويتها  الدول  بعض  تغيير  الالفت 
التصويت  عن  ممتنعة  أو  مؤيدة  من 
في  عليه  التصويت  عند  القرار  على 
اللجنة الرابعة قبل أكثر من شهر، إلى 
الدول  تلك  بين  ومن  التصويت ضده. 
الرابعة  اللجنة  في  أيدته  التي  كينيا، 
العامة،  الجمعية  في  ضده  صوتت  ثم 
وألبانيا والمملكة المتحدة صوتتا ضده 
عن  امتنعتا  بعدما  العامة  الجمعية  في 

التصويت في اللجنة الرابعة.
الواليات  تكون  أن  المرجح  ومن 
اللتين  الصهيوني،  والكيان  المتحدة 
تعارضان بشدة تحويل القضية لمحكمة 
ضغوطات  مارستا  قد  الدولية،  العدل 
أصواتها،  لتغيير  الدول  تلك  على 
جرى  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
المصوتة  الدول  بأغلبية  القرار  تبني 
)تحسب أصوات الدول المصوتة بنعم 
أو ال، وال تحسب أصوات الدول التي 
تمتنع عن التصويت في هذا النوع من 

التصويت(.
القرار، الطلب  ومن أبرز ما جاء في 

تصدر  أن  الدولية  العدل  محكمة  من 
مسألتين:  في  قانونياً  رأياً  أو  "فتوى" 
انتهاك  عن  الناشئة  القانونية  اآلثار 
لحق  المستمر  الصهيوني،  الكيان 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، 
لألراضي  األمد  طويل  احتاللها  وكذا 
 ،1967 عام  منذ  المحتلة  الفلسطيني 
ذلك  في  بما  لها،  وضمها  واستيطانها 
الوضع  تغيير  إلى  الرامية  التدابير 
وطابعها  القدس  لمدينة  الديمغرافي 
تشريعات  واعتمادها  ووضعها، 

وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
كذلك تتضمن الفتوى القانونية اإلجابة 
السؤال عن "كيف تؤثر سياسات  عن 
وممارساتها..  الصهيوني،  الكيان 
وما  لالحتالل؟  القانوني  الوضع  في 
هذا  عن  المترتبة  القانونية  اآلثار 
الوضع بالنسبة إلى جميع الدول واألمم 

المتحدة؟.«
لألمم  العام  األمين  القرار من  ويطلب 
"يقدم  أن  أنطونيو غوتيريس،  المتحدة 
للجمعية العامة في دورتها الـ78 )بعد 
القرار،  تنفيذ  عن  تقريراً  العام(  قرابة 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  انطباق  فيه  بما 

بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  على 
العربية  األراضي  وعلى  القدس،  فيها 

المحتلة األخرى.«
ألمم  لدى  فلسطين  مندوب  ورحب 
بتبني  منصور،  رياض  المتحدة، 
متحدثاً  وقال  للقرار،  العامة  الجمعية 
الجمعية  قاعة  في  المندوبين  إلى 
التي  الوفود  كافة  "نشكر  العامة: 
المطروح.  القرار  مشروع  أيدت 
فتوى  العامة  الجمعية  بهذا  طلبت  لقد 
حق  انتهاك  بشأن  استشارياً  رأياً  أو 
المصير  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب 
واالحتالل الطويل واالستيطان والضم 
ضد  التمييزية  واإلجراءات  ألراضينا 
شعبنا دون رادع من تهديد أو ضغط«، 
"يأتي  الفلسطيني:  السفير  وأردف 
تشكيل  من  واحد  يوم  بعد  الطلب  هذا 
ووعدها  الجديدة  الصهيونية  الحكومة 
االستيطانية  بالسياسات  بالتسريع 
ثقة  على  إننا  الفلسطيني.  الشعب  ضد 
وبغّض النظر عن تصويتكم وإن كنتم 
تؤمنون بالقانون الدولي والسالم، فإنكم 
الدولية  العدل  محكمة  فتوى  ستؤيدون 

عند إصدارها".

رصدت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 
قوات  انتهاكات  مجمل  األحد،  أمس  لها  تقرير  في 
حيث   ،2022 عام  الصحفيين خالل  بحق  االحتالل 
الصحفيتان  الشهيدتان  بينهم  انتهاكات،   310 سجل 

شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة.
االنتهاكات  عن  السنوي  تقريرها  في  "وفا"،  وقالت 
شهد  الماضي  العام  إن  للصحفيين،  الصهيونية 
الفلسطينيين،  الصحفيين  ضد  صهيونيا  تصعيدا 
القانون  نصوص  تكفله  لما  خالفا  التعبير،  وحرية 
االنتهاكات  مسلسل  أن  وأضافت،  اإلنساني،  الدولي 
في  ومستمرا  متواصال  زال  ما  الصحفيين  بحق 
األرض الفلسطينية بوسائل وأساليب شتى ومنظمة، 
حيث يتعرض بعضهم إما للقتل المتعمد، أو اإلصابة 
للدموع،  المسيلة  القنابل  وإطالق  بالرصاص، 
أو  المباشر،  االعتقال  أو  بالضرب،  االعتداء  أو 
أن  رغم  أنه  إلى  للمحاكمات.وأشارت  بتقديمهم 
القانون  في  خاصة  بحصانة  يتمتعون  الصحفيين 
لرصاص  هدفا  زالوا  ما  أنهم  إال  اإلنساني،  الدولي 
وعرضة  التعسفية  االحتالل  قوات  وإجراءات 
للكرامة،  المهينة  والمعاملة  والتنكيل  القمع  ألساليب 
قوات  أن  الفهم  هذا  يؤكد  ما  أن  "وفا"،  وأوضحت 
الصحفية   5/11 بتاريخ  بارد  بدم  قتلت  االحتالل 
بشكل  عليها  النار  إطالق  جراء  عاقلة،  أبو  شيرين 

متفجرة  برصاصة  إصابتها  الى  أدى  ما  مباشر، 
جنين .كما  مخيم  القتحام  تغطيتها  أثناء  الرأس،  في 
غفران  الصحفية  بارد  بدم  االحتالل  قوات  أعدمت 
الخليل  شمال  العروب  مخيم  مدخل  على  وراسنة 
أثناء  مبرر،  ودون  مباشر  بشكل  الحي  بالرصاص 
بمنطقة  إصابتها  الى  أدى  ما  المخيم،  من  خروجها 
ومنع  تنزف،  األرض  على  ملقاة  وتركها  الصدر 
وإسعافها.وأشارت  منها  االقتراب  من  المواطنين 
فيما  انتهاكا،   12 سجل  الثاني  كانون  شهر  أن  إلى 
سجل شهر شباط 26 انتهاكا، أما شهر آذار فقد سجل 
15 انتهاكا، في حين سجل شهر نيسان 27 انتهاكا، 
وسجل  شهيدة،  بينهم  انتهاكا   45 أيار  شهر  وسجل 
وشهر  شهيدة،  بينهم  انتهاكا،   22 حزيران  شهر 
تموز سجل 21 انتهاكا، أما شهر آب فقد سجل 41 
انتهاكاً، فيما سجل شهر أيلول 26 انتهاكا، كما سجل 
شهر تشرين األول 32 انتهاكا، وشهر تشرين الثاني 
انتهاكاً   24 سجل  األول  كانون  وشهر  انتهاكا،   19
االحتالل  قوات  استهدفت  حين  الصحفيين.في  ضد 
"فلسطين"  تلفزيون  طاقم  من  ُكاًل   12/16 بتاريخ 
فادي  الخطيب والمصّور  المراسل محمد  الذي ضّم 
محمد  مباشر"  "الجزيرة  قناة  ومصّور  الجيوسي، 
مجاهد  بوست"  "فلسطين  وكالة  ومراسل  سمرين، 
طبنجة، ومصّور قناة "فلسطين اليوم" جهاد بدوي، 

ومراسل  جعار  ليث  ميديا"  "جاي  وكالة  ومصّور 
بقنابل  بحش  هللا  عبد  اإلخبارية"  فلسطين  "شبكة 
خالل  شديد،  باختناق  إصابتهم  إلى  أدى  ما  الغاز، 
بلدة  أهالي  نّظمها  االستيطان  ضّد  مسيرة  تغطيتهم 
 12/20 نابلس.وبتاريخ  مدينة  شرق  دجن  بيت 
لبعض  صحفيا  طاقما  االحتالل  قوات  احتجزت 
الوقت، وعرقلت عمله، ودققت في بطاقات هويات 
أفراده وفتشت مركبتهم، اثناء تغطيتهم مواجهات مع 
قوات االحتالل، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
تأجيل  االحتالل  محكمة  قررت   12/21 وبتاريخ 
حتى  غوشة  لمى  المقدسية  الصحفية  محاكمة  جلسة 
بشرط  القرار،  وجاء   .2023 فبراير   14 تاريخ 
ومنع  المنزلي  بالحبس  غوشة  الصحفية  استمرار 
نضال  الصحفيان  وأصيب  والتواصل.هذا  االتصال 
بقنابل   12/23 بتاريخ  عدوان  المجيد  وعبد  شتية 
جيش  قمع  تغطيتهم  خالل  للدموع  المسيل  الغاز 
االحتالل لمسيرة كفر قدوم األسبوعية شرق قلقيلية.

وبتاريخ 12/30، أصيب ثالثة صحفيين بالرصاص 
خالل  وباالختناق،  بالمطاط،  المغلف  المعدني 
قدوم  كفر  مسيرة  االحتالل  قوات  قمع  تغطيتهم 
األسبوعية المناهضة لالستيطان شرق قلقيلية، والتي 
النطالقة  والخمسين  الثامنة  للذكرى  إحياًء  انطلقت 

حركة "فتح".
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استعمل هللا في القرآن كلمات مختلفة لمعنى واحد، مثل 
كلمة الخوف والخشية، فلماذا استخدم هللا كلمات مختلفة 
لمعنى واحد في القرآن؟ إذا تأملنا اآليات وسياقها الذي 
لنا  ينكشف  الواحد  بمعنى  المختلفة  الكلمات  فيها  ذكر 
سر من أسرار القرآن، فقد استخدم هللا كل كلمة بمعنى 
خاص كل يتميز عن غيره. ولذا أمر هللا تعالى بالتدبر 
في كّل اآليات بداية من حروفها وكلماتها إلى مناسباتها. 
َيَتَدبَّروَن  أََفال   ( القرآن:-   في  تعالى  سبحانه  هللا  قال 
قال  ما  يستنتج  يتدبر  من  ألن   ]82 ]النساء:  الُقرآَن( 
﴿ آَلَياٍت  أنها  عمران  آل  سورة  في  تعالى  سبحانه  هللا 
نتدبر عن  إذا  لذا   .]190 ]آل عمران:   أِلُولِي  اأْلَْلَباِب﴾ 
من  إلخ..  اآلية  أو  الكلمة  عن  كان  سواء  الشيء  أي 
المؤكد أنه سينفتح أمامنا آفاق متنوعة تأسر القلوب من 
إعجازها و عظمتها . أكثر األلفاظ في القرآن له معنى 
في الظاهر ولكن  المقصود قد يختلف عن ظاهره. ومن 
والخشية  الخوف  أّن  والخشية.  الخوف  كلمة  أمثالها، 
بينهما.  ترادف  ال  عموما  المعنى  في  متقاربان  لفظان 

هاتان كلمتان بمعنى واحد في الظاهر ولكن يستخدم هللا 
هاتين الكلمتين في القرآن في محّل أو بمعنى مختلف. 
عذاب  على  الخوف  إلشارة  “الخوف”  كلمَة   فيستخدم 
يستخدم  ولكن  إلخ.  القيامة  يوم  من  والخوف  هللا،  من 
سبحانه  هللا  من  الخشية  عن  لإلشارة  “الخشية”  كلمة  
هو  ما  بانتظار  القلب  إجهاد  هو  الخوف  تعالى.   
مدارج  في  -رحمه هللا-  القيم  ابن  العاّلمة  قال  مكروه. 
من  وحركته  القلب  اضطراب  هو  “الخوف:  السالكين: 
تذكر المخوف، والخشية: خوف مقرون بمعرفة، ولذلك 
﴿ إِنََّما  َيْخَشى  فقال:  بالخشية،  العلماء  تعالى  وصف هللا 
َ َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ ]فاطر: 28[،  َ  ِمْن  ِعَباِدِه  اْلُعلََماُء إِنَّ هللاَّ  هللاَّ
الخوف  فكان  إليه،  سكنوا  ربهم  خافوا  إذا  ألنهم  وذلك 

هروًبا من المخوف، والخشية السكون بعده”.
بلفِظ  مقترنا   )الحزن(  لفَظ  القرآن  في  نجد  أحيانا   
هادوا  َوالَّذيَن  آَمنوا  الَّذيَن  }إِنَّ  وبمثال  )الخوف(. 
ِ َوالَيوِم اآلِخِر َوَعِمَل  َوالنَّصارى َوالّصاِبئيَن َمن آَمَن ِباللَّ
صالًِحا َفلَُهم أَجُرُهم ِعنَد َربِِّهم َوال َخوٌف َعلَيِهم َوال ُهم 

َيحَزنوَن{ ]البقرة: ٦٢[. ولماذا قّدم الخوف على الحزن؟ 
ألّن الخوف يكون من المستقبل بينما الحزن يكون على 
والمستقبل  اللحظة،  نفس  في  يعيشه  أو  مضى  شيء 
بمعرفة  يهتم  واإلنسان  معلوم  الماضي  بينما  مجهول 
الخوف  ذكر  جاء  لذلك  الماضي  من  أكثر  المستقبل 
أواًل ليطمئن المؤمن على مستقبله، ثم جاء ذكر الحزن 
شمل  وبالتالي  وحاضره  ماضيه  على  المؤمن  ليطمئن 

جميع األزمنة. 
الخوف.  بلفظ  الحزن غير مقترن  لفظ  وأحيانا يستخدم 
مثال ذلك قوله تعالى: }الَّذي أَطَعَمُهم ِمن جوٍع َوآَمَنُهم 
الرازي  الدين  اإلمام فخر  قال  َخوٍف{]قريش: ٤[.  ِمن 
الشديد  الخوف  فهو  الخوف،  “المراد من  تفسيره:-  في 

الحاصل من أصحاب الفيل“. 
انفعال  المعاني-  معجم  في  ‘الخشية’  بلفظ  والمراد 
هي  أو  بالمُخوف،  اإلعجاب  مع  الخوُف  فيه  يمتزج 
تألُّم القلب بسبب توقُّع مكروه في المستقبل، يكون تارة 
عّز  جالل هللا  بمعرفة  وتارة  البعد،  من  الجناية  بكثرة 

وجّل وهيبته. ومن أمثلة اآلية من اآليات التي يستخدم 
ُمشِفقوَن{  َربِِّهم  َخشَيِة  ِمن  ُهم  الَّذيَن  }إِنَّ  الخشية،  لفظ 
}إِنَّ  تفسيره،  في  الرازي  اإلمام  قال   ]٥٧ ]المؤمنون: 
الَّذيَن ُهم ِمن َخشَيِة َربِِّهم ُمشِفقوَن{ ” واإلشفاق يتضمن 
جمع  قال:  من  فمنهم  رقة وضعف،  زيادة  مع  الخشية 
العذاب،  على  الخشية  حمل  من  ومنهم  للتأكيد،  بينهما 
والمعنى )الذين هم من عذاب ربهم مشفقون(، وهو قول 
الكلبي ومقاتل، ومنهم من حمل اإلشفاق على أثره وهو 
الذين هم من خشية ربهم  والمعنى  الطاعة،  الدوام في 

دائمون في طاعته، جادون في طلب مرضاته. 
اإلشفاق  حد  إلى  الخشية  في  بلغ  من  أن  والتحقيق 
سخط  من  الخوف  نهاية  في  كان  الخشية،  كمال  وهو 
هللا عاجاًل، ومن عقابة آجال، فكان في نهاية االحتراز 
تستخدم  الخوف  كلمة  وبالمختصر،  المعاصي”.  عن 
عندما ينقبض القلب مخافة وقوع مكروه وتأتي مقرونة 
بالعذاب، أما الخشية تأتي مع استشعار العظمة بمعرفة 

من يخشاه وتأتي مقرونة بالطاعة.
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الزمان،  طيلة  قائما  بمثله  باإلتيان  لمخالفيه  الكريم  القرآن  تحدي  يظل 
وهو تحدي أعجزهم، ودفع بعضهم لإلقرار بعظمته، يقول المستشرق 
القرآني،  القصص  قورن  ما  “بالشير“: Régis Blachère “وإذا 
ببعض الفصول المشابهة في سفر التكوين، المثقلة باللغو واالستطرادات، 
ظهر أّن القصص القرآني، أعلى مرتبًة بما ال يقاس، فهو يتدّرج برشاقة 
العادل  أّن  وهي  أال  ُمواسية؛  فكرة  عليه  تسيطر  زائدة،  إشارات  دون 
ينتصر بإيمانه ووفائه”، ورغم ذلك االعتراف إال أن هناك قطاعا واسعا 
ويشكك  اإللهي،  مصدره  وينفي  الكريم،  القرآن  يُعادي  االستشرق  في 
السابقة  بالكتب  تأثر  بشري،  منتج  القرآن  أن  الوحي، ويصر على  في 
خاصة اليهودية والنصرانية، ومن هؤالء المستشرق المجري “إجناتس 
في  أثرت  التي  الشخصيات  أهم  أحد  )1921:1850م(  جولدتسيهر” 
العقل االستشراقي وشيدت موقفه تجاه القرآن الكريم، من خالل كتابيه 
“المذاهب اإلسالميّة في تفسير القرآن” و”العقيدة والشريعة في اإلسالم”. 
“المستشرق  كتاب  يأتي  “جولدتسيهر”،  مشروع  في  القرآن  إطار  في 
المجري أجناتس جولدتسيهر: دراسات نقدية لمشروعه القرآني” تأليف 
أفكار  من  للكثير  منهجي  لنقد  كمحاولة  سرائب،  علي  محمود  الشيخ 
االستدالل  في  أساليبه  من  وجوانب  ومنهجه  جولدتسيهر  وأطروحات 
والبحث حول القرآن الكريم، يقع الكتاب في 400 صفحة، وصادر عن 
2022، ضمن سلسلة  االستراتيجية، عام  للدراسات  اإلسالمي  المركز 

القرآن في الدراسات الغربية. جولدتسيهر.
مع  التعامل  في  ومنهجه  “جولدتسيهر”  المستشرق  فهم  يعد  والقرآن 
القرآن الكريم أمرا مهما، إذ أن أفكاره رسمت الطريق لغالبية الدراسات 
االستشراقية التي جاءت بعده، ومن ثم فنقد هذا المشروع، هو تقويض 
فالرجل  كامل،  قرن  االستشراقية خالل  واألفكار  المقوالت  من  للكثير 
المفكر  إليه  أشار  ما  هذا  ولعل  االستشراقي،  الحقل  في  بارزة  عالمة 
فهـم  تقـديم  إلى  يهـدف  عمـل  أي   ” بقوله:  سعيد”  “إدوارد  الفلسطيني 
مثل:   لباحثين  ضئياًل  اهتماًما  إاّل  يُـولي  ال  ثـم  الجـامعي،  لالستـشراق 
غزير  كان  فـ”جولدتسيهر”  بالتأنيب”،  يقابل  أن  يجب  جولدتسيهر، 
بالكامل  حياته  استغرقت  رحلة  وهي  والقرآن،  اإلسالم  عن  اإلنتاج 
من  التاسعة عشر  في  وهو  القرآن  عن  األولى  دراسته  أصدر  أن  منذ 
القرآن،  تفسير  في  “البيضاوي”  بين طريقة  مقارنة  عندما عقد  عمره، 
وطرق شرح التوراة في التلمود، لتمضي مجهوداته، فهو صاحب فكرة 
كبيرا  كتب عددا  كما  اإلسالمية،  المعارف  لدائرة  المستشرقين  إصدار 
من أبحاثها، ونشر مئات المقاالت، وله أكثر من خمسين وثالثين كتابا، 
تناولت اإلسالم: قرآن وسنة وفرقا ومذاهب، وكان أعمق المستشرقين 
النبوية وتفريغها  السيرة  لهدم  النبوي، وصاحب رؤية  بالحديث  معرفة 

من قيمتها وأهميتها. 
فقد  كتبه  أهم  من  القرآن”  تفسير  في  اإلسالميّة  “المذاهب  كتابه  ويعد 
أصدره في نهاية حياته، عام 1920، باللغة األلمانية، وهو أّول كتاب 
ولمشروعه  ألفكاره  ويعد خالصة  التفسيرية،  المذاهب  مجال  في  أُلف 
المستشرقون  قدمها  التي  الدرسات  أهم  من  ويعد  الكريم،  القرآن  حول 
حول القرآن خالل القرنين الماضيين، حيث ُخصص ذلك الكتاب لدراسة 

القرآن الكريم، والقراءات، والمذاهب التفسيرية، ونقطة االنطالق عند 
“جولدتسيهر” هي أن القرآن ليس كتابا مقدسا، أي أنه لم ينزل به الوحي، 
درسات  في  الغالبة  السمة  لكن  محمد،  للنبي  “هلوسات”  نتيجة  ولكن 
“جولدتسيهر” حول القرآن هو التشكيك ال النفي المطلق، ويستخدم في 

ذلك أساليب منهجية في االستدالل واالقناع.  
ويمكن القول أن مشروع “جولدتسيهر” تجاه القرآن الكريم، ارتكز على 
عنصرين أساسيين: األّول: تجاه القرآن الكريم نفسه: فحاول التشكيك في 
مصدرية القرآن، فشّكك بأصل الوحي النبوّي، ونسب إلى النبّي-صلى 
هللا عليه وسلم- “الهلوسة” و”المرض النفسي”، وقد رّد على هذه الفرية، 
أراد  “لقد  مايرهوف Max Meyerhof “قائال:  “ماكس  المستشرق 
بعضهم أن يرى في محّمد رجاًل مصاًبا بمرض عصبي، ولكن تاريخ 
حياته من أّوله إلى آخره، ليس فيه شيء يدل على هذا، كما أن ما جاء 
به فيما بعد من أمور التشريع واإلدارة يناقض هذا القول”، كذلك أرجع 
“جولدتسيهر” القرآن إلى مصادر يهوديّة ونصرانيّة، وحاول االستدالل 
الفرية،  متعّددًة، ورد على هذه  القرآن، وسلك في طرقا  على تحريف 
المستشرق ج. م. رودويل J. M Rodwell    بقوله: “ال توجد حّجة 
على أّن محمًدا قد اّطلع على األسفار المسيحيّة المقّدسة” كما أنه لم توجد 
زمن  خالل  واالنجيل  للتوارة  عربية  ترجمة  أي  وجود  على  آثار  أية 
النبي –صلى هللا عليه وسلم-، وأقدم ترجمة للعهد القديم باللغة العربية 
بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم، بأكثر من مائتي عام، كما أن اليهود 
كانت طائفة منغلقة في الجزيرة العربية، ولم يُعرف للمسيحية أي وجود 
مؤثر بين العرب، وال يوجد أي دليل أن النبي-صلى هللا عليه وسلم-كا 
أنه -صلى هللا عليه  لغة أخرى، كما  أو أي  العبرية  أو  السريانية  يتقن 

وسلم- كان ال يقرأ وال يكتب. 
حتى  أنّه  إثبات  “جولدتسيهر”  حاول  فقد  التفاسير:  في  الطعن  الثاني: 
التحريف  من  لنوٍع  النّّص  هذا  تعّرض  فقد  القرآني،  بالنّّص  سلّمنا  لو 
المعنوي من خالل مناهج ومذاهب التفسير، فكّل مدرسة فسّرت النّّص 
القرآنّي بما يتناسب مع خلفياتها الفكرية، والعقدية، والفقهية، وال يوجد 
الكريم،  القرآن  لتفسير  علمّي  موضوعّي  منهج  أّي  المفسّرين  عند 
ومدرسّي،  مذهبّي  هو  التفسير  مجال  في  المسلمين  تراث  كّل  وبالتّالي 
ويناقش “جولدتسيهر” حركة التفسير والمفّسرين بطريقة استدالليّة مليئة 
باألحكام والنتائج بغّض النّظر عن واقعيّة وصّحة هذه النتائج، ولهذا، 

فهناك الكثير من أفكاره تعرضت للنقد المنهجي. 
نقد جولدتسيهر نقد الكتاب مشروع “جولدتسيهر” حول القرآن الكريم، 
وكان من أهمها مصدرية القرآن اإللهية، والتأكيد على سماوية الوحي، 
وأن القرآن الكريم ليس محرفا عن التوارة أو اإلنجيل، وأشار الكتاب 
إلى عدة مناهج لجأ إليها “جولدتسيهر” أثناء دراسته للقرآن، ُمستخدما 
بعضها بصورة مشوهة، ومنها: –منهج األثر والتأثر: وهو إرجاع نشأة 
الظاهرة إلى مصادر خارجيّة في بيئات ثقافيّة أخرى، دون وضع أّي 
منطق سابق لمفهوم األثر والتّأثّر، وإصدار الحكم دائًما بمجرد وجود 

اتّصال بين بيئتين ثقافيتين، وظهور تشابه بينهما. 
وتجلى تأثير هذا المنهج عند “جولدتسيهر” في رّد كّل عناصر اإلسالم، 

أو  النصرانيّة  أو  كاليهوديّة  أخرى  عناصر  إلى  القرآن،  رأسها  وعلى 
العميقة  االختالف  أوجه  ذكر  وتغافل عن  أنه صمت  مًعا، رغم  إليهما 
بين القرآن وغيره من الكتب األخرى. – المنهج الفيلولوجي )1(:  وقد 
اعتمد “جولدتسيهر” على هذا المنهج المقارن، لكن دراسة القرآن تكشف 
غير صحيحة.  فكرٌة  القرآني  الخطاب  في  واالرتقاء  التطّور  فكرة  أن 
القرآني مضطرب )2(،  الشّك والتشكيك: فقد اعتبر أن النص  –منهج 
وغير ثابت، لكن القرآن الكريم نزل خالل مدة )23( عاما، وتمت كتابته 
في زمن النبي-صلى هللا عليه وسلم-، وال يوجد فاصل زمني بين نزول 
األخرى،  المقدسة  الكتب  خالف  على  القرآني،  النص  وكتابة  الوحي 
والتي قد تقترب من ثمانية قرون، كما هو الحال في التوارة، فقد نزلت 
قبل  الثالث عشر  القرن  في  السالم-  نبي هللا موسى-عليه  التوارة على 
الميالد، لكنها لم تدون إال في منتصف القرن الخامس قبل الميالد على يد 
“عزرا الكاتب”، وهو ما جعل النص التوراتي مفتوحا للتحريف والتغيير 
في رحلة انتقاله من الشفوية إلى الكتابة، ومن ثم فال مساواة بين القرآن 
وبين النصوص المقدسة في األديان األخرى، وهو ما يجعل التشكيك في 

النص القرآني غير وارد. 
المنهج التاريخي: ولتاريخيّة القرآن بُعدان من وجهة نظر “جولدتسيهر”، 
األول: تاريخيّة القرآن من حيث بنيته، وبرأيه هو منتج بشري، وثانيهما: 
من حيث أحكامه وتشريعاته، وبرأيه هو استجابًة لظروف ومالبسات 
حاجة  هناك  تعد  لم  تغيّبها  ومع  معيّنة،  وسياسيّة  واقتصاديّة  اجتماعيّة 
المنهج  القرآنّي.  النّص  القداسة عن  نزع  فكانت غايته  القرآني،  للنص 
والوقائع  الحوادث  على  المعيش  الواقع  إسقاط  ويعني  االسقاطي: 
ويالحظ  التاريخيّة،  والواقعة  الحدث  في  الذات  تصّور  أي  التاريخيّة، 
أن “جولدتسيهر” أسقط ذاته على الوقائع التاريخية والنصوص، وتعامل 
والتصورات  المفاهيم  فأسقط  مكتملة،  وتصورات  مسبقة  بمفاهيم  معها 
ومدلوالته،  النص  مع  يتفق  ال  بما  القرآن،  على  والنصرانية  اليهودية 

بهدف التشكيك في القرآن. 
ومن األساليب التي لجأ إليها “جولدتسيهر” في دراسته للقرآن الكريم: 
وجهه،  غير  على  الّدليل  وشرح  المصدر،  ذكر  دون  من  الّدليل  ذكر 
األحيان،  بعض  في  الموضوع  بل  والّضعيف؛  بالشاذ  واالستشهاد 
وتحريف النّصوص عن مواضعها، وتصيّد األدلّة لتأييد فكرة موجودة 
األصيلة  القرآنيّة  المصادر  وإهمال  العلمي،  البحث  قبل  ذهنه  في 
واالكتفاء بدراسات المستشرقين السابقة، وتخريج األحاديث استنادا إلى 

كتب التاريخ وليس إلى كتب السنة النبوية الصحيحة. 
)1( – الفيلولوجيا: هي دراسة النّصوص بشكل يؤّهل لدراسة الحضارة 
القديمة، مع مراعاة التطّور اإلنساني فيها سياسًيّا، واقتصادًيّا واجتماعًيّا 
ففي  األوروبيّة،  اللغات  في  مختلفة  معاٍن  له  المصطلح  وهذا  وأدبًيّا، 
اللغة اإلنجليزيّة يعني:الدراسات التاريخية المقارنة، وفي األلمانية يعني 
اضطراب   –  )2( القديم.  العالم  سيما  ال  المقارنة،  األدبية  الدراسات 
متضاربٍة  مختلفٍة  صوٍر  على  النص  ورود  تعني  ثباته  وعدم  النّص 
ومتناقضٍة ال نتمّكن من إرجاعها إلى وجه صحيح أو ال يعرف الصحيح 

من غيره، فعند ذلك نصف النّصّ بأنّه مضطرب ومتهافت.
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أساسا  ارتكز  األمني  المخطط  أن  المصدر  نفس  وأوضح 
على "وضع تشكيالت راجلة وراكبة، السيما على مستوى 
والساحات  الترفيهية  والمرافق  الجوارية  الفضاءات 
وذلك  للمواطنين،  كبيرا  توافدا  عرفت  التي  العمومية 
ومحاربة  الممتلكات  وحماية  األشخاص  أمن  لضمان 
الجريمة بكل أشكالها والسهر على انسيابية حركة المرور 

وتسهيل تنقالت المواطنين".
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف أشخاص في حالة سكر 
مع حجز ممنوعات، ففي والية غرداية، وفي إطار الجهود 
المشتركة ما بين مصالح الشرطة و الدرك الوطني بذات 
تعلق  ما  خاصة  اإلجرام،  أشكال  كافة  لمكافحة  الوالية، 
بتعزيز الخرجات الميدانية و المداهمات المشتركة  آخرها 
كافة  لها  جندت  التي   2023 الميالدية  السنة  رأس  ليلة 
الحيلولة دون  المواطنين والممتلكات، كذا  القوات لحماية 
وقوع أي حوادث أو جرائم، أسفرت العمليات المشتركة 
التي دامت إلى ساعات متأخرة من الليل على توقيف عدة 
أشخاص مع ضبط و تسجيل مخالفات و جنح تم التدخل 

الفوري و اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
حيث مكنت الدوريات و نقاط المراقبة عبر مختلف بلديات 
والية غرداية في مجملها من توقيف 06 أشخاص بسبب 
أو  الترويج  لغرض  عقلية  مؤثرات  و  مخدرات  حيازتهم 
هذه  من  متفاوتة  كميات  مع حجز  الشخصي،  اإلستهالك 
السموم )25 غرام كيف معالج + 06 أقراص مهلوسة(، 
أحدهم صاحب كشك ضبط بحوزته 192 علبة من السجائر 

و 23 علبة معسل حجزت بسبب إنعدام الفوترة.
كما تم توقيف 04 أشخاص بسبب القيادة في حالة سكر، 
و خامس تم ضبطه في حالة سكر علني سافر في الطريق 
العمومي، في حين تم تسجيل 03 حوادث مرور جسمانية 

و  زلفانة  غرداية،  بلديات  من  لكل  الحضري  بالوسط 
القرارة.

و  عنهم  المبحوث  األشخاص  التحريات عن  إطار  في  و 
 350 العملية من تعريف  المسروقة، مكنت نفس  األشياء 
شخص و 183 مركبة و 36 دراجة نارية ، مع ضبط 54 
مخالفة    و جنحة مرورية، و التي أسفرت عن توقيف 
05 أشخاص منهم مطلوبين لدى الجهات القضائية أو محل 
متابعة بسبب قضايا مباشرة لدى مصالح الشرطة و الدرك 
الوطني، في حين تم توقيف مركبتين و 07 دراجات نارية 

إلنعدام الوثائق أو لإلشتباه في ملكيتها.
سطرت  أشكالها  بمختلف  الجريمة  مكافحة  إطار  وفي 
مصالح  مع  وبالتنسيق  بدورها  المدية  والية  أمن  مصالح 
الدرك الوطني مخططا أمنيا تضمن جملة من اإلجراءات 
والتدابير األمنية الوقائية واالحترازية، بالتزامن مع نهاية 
السنة الميالدية، التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين،  وذلك 
لمكافحة  البشرية  و  والمادية  اإلمكانات  كافة  بتسخير 
مختلف الظواهر  واألفعال السلبية التي من شأنها المساس 
و  المواطنين  أمن  تهديد  و  العموميين،  النظام  و  باألمن 

ممتلكاتهم.
بيان إعالمي صدر  األمني حسب  المخطط  يهدف هذا  و 
الميداني  األمني  التواجد  تعزيز  إلى  المصالح  ذات  عن 
والراجلة  الراكبة  الدوريات  تكثيف  خالل  من  المشترك، 
المشتركة، نصب حواجز أمنية مشتركة لمرافقة المواطنين 
عمليات  وتنفيذ  على سالمتهم،  الحفاظ  قصد  تنقالتهم  في 
بتوافد  والمعروفة  المشبوهة  لألماكن   مشتركة،  مداهمة 
األشخاص المنحرفين، مع ضمان تأمين مختلف األماكن و 

الفضاءات  العمومية التي تشهد توافدا للمواطنين.
حياة �سرتاح

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 239 
الخطورة  متفاوتة  بجروح  آخرون 
مرور  حادث   175 وقوع  إثر  على 
عبر مناطق متفرقة من الوطن خالل 
الـ24 ساعة األخيرة.وأفادت حصيلة 
نشرت  المدنية  الحماية  لمصالح 
أثقل حصيلة سجلت   بأن  أمس األحد 
بوالية أدرار، حيث توفي 7 أشخاص 
مستوى  على  آخرون   5 وأصيب 

طريق الوئام ببلدية رقان.
كما سجلت حالي وفاة وأصيب اثنين 
آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة 
وحسب  غليزان،  بوالية  وسيارة 

غليزان  لوالية  المدنية  الحماية  بيان 
المنشور عبر صفحتها الرسمية على 
"الفايسبوك" ، تدخلت الوحدة الثانوية 
للحماية المدنية  لدائرة الحمادنة فجر 
 40 و   06 الساعة  على  األحد  أمس 
خطير   مرور  حادث   ألجل  دقيقة 
اتجاه  السيار شرق غرب   بالطريق 
بالقرب   الخاليفية  بمنطقة  العاصمة 
بلدية ودائرة   الحمادنة   من  محول  
الذي تمثل  في اصطدام  الحمادنة و 
ذات  بشاحنة   سياحية  لسيارة  عنيف 
مقطورة محملة بمادة الورق الموجه 
الحادث  وخلف  التدوير،  إلعادة 

من  المكان  بعين  متوفيتين  ضحيتين 
 25  ( الشباب  سن  في  ذكر  جنس  
محصورين   كانوا   ) ،26سنة  سنة 
النجدة   طرف   من   تحريرهما  تم  
المتدخلة ، مع تسجيل مصابين  جنس 
بإصابات    ) سنة   22 و   20  ( ذكر 
وتم  المصدر،  ذات  حسب  خفيفة، 
الالزمة  األولية  اإلسعافات  تقديم 
أحمد  مستشفى  إلى  وإجالؤهما  لهما 
تم   وكذلك  أرهيو  واد  فرانسيس 
حفظ  مصلحة  إلى  المتوفيين  تحويل 
جانب  المستشفى.من  بنفس  الجثث 
بوالية  أشخاص   4 توفي  آخر، 
أكسيد  أحادي  بغاز  تسمما  خنشلة 
بمنزل  مدفأة  من  المنبعث  الكربون 
الجديدة  العمارات  حي  مستوى  على 
عناصر  قام  حين  في  ششار،  ببلدية 
15 شخصا  بإسعاف  المدنية  الحماية 
استنشاقهم  جراء  باالختناق  أصيبوا 
من  المنبعث  الكربون  أكسيد  أحادي 
أجهزة التدفئة، بكل من واليات باتنة 
وتيارت  تموشنت  عين  و  والنعامة 

والبيض.
حياة �سرتاح
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�ضجلت يف ال�ضاعات الـ 24 املا�ضية

عمليات املراقبة طالت 610 

مركبة و340 دراجة نارية

متابعة 78 م�شتبه 
يف تورطهم يف ق�شايا 

حيازة وا�ستهالك 
املهلو�سات بوالية �سطيف

خالل  سطيف  والية  أمن  مصالح  راقبت 
عمليات أمنية جرت في الساعات األخيرة، 
529 شخص، و610 مركبة و340 دراجة 
شخصا   78 متابعة  عن  أسفرت  نارية، 
شملت  مختلفة  قضايا  في   تورطهم  اشتبه 
والمؤثرات  المخدرات  واستهالك  حيازة 
دون  بيضاء  أسلحة  حيازة  مع  العقلية، 

مقتضى شرعي.
أمني  بيان  حسب  العمليات  هذه  وجاءت 
إطار  في  األحد  أمس  المصالح  لذات 
في  الطمأنينة  غرس  إلى  الرامية  جهودها 
من  تأمين  خالل  من  المواطنين  نفوس 
وتضييق  القانونية  غير  الممارسات  شتى 
باختالف  الحضرية  الجريمة  على  الخناق 
أنواعها من خالل انتهاج عمل أمني وقائي 
الفضاءات  أهم  يركز على  ردعي مشترك 
يلجأ  ما  عادة  سوداء  كنقاط  أمنيا  المصنفة 
لهم  مالذا  منها  ويتخذون  المنحرفون  إليها 
وفي  الممنوعات،  شتى  ترويج  أو  لتعاطي 
ممثلة  الشرطة  مصالح  أطرت  السياق 
ألمن  التابعة  العملياتية  الوحدات  بمختلف 
ممثال  الوطني  الدرك  قطاع  رفقة  الوالية 
بمختلف وحدات المجموعة اإلقليمية للدرك 
لتضييق  واسعة  مداهمة  سطيف،  الوطني 
المروري  واالجرام  االجرام  على  الخناق 
منه.المداهمة المؤطرة أسفرت عن مراقبة 
مراقبة  تمت  كما  ومركبات  أشخاص  عّدة 
62 محل تجاري مع تحرير 6 ملفات ضد 
ترويج  بنهمة  شخصين  متابعة  بعضهم، 
بحث،  محل  ثالثة  وتوقيف  المخدرات، 
كبح  إلى  الرامية  الجهود  إطار  في  تم  كما 
مخالفة   170 تحرير  المروري  اإلجرام 
مرورية و19جنحة مرورية، مع حجز 64 
مخالفات  أصحابها  القتراف  نارية  دراجة 

مرورية مختلفة.
حياة �سرتاح

حتوز على ع�ضوية االحتاد 

الأوروبي منذ 2013

كرواتيا تن�سم ر�سميا 
اإىل منطقة "�سنغن" 

و"اليورو"

اليورو  منطقة  إلى  كرواتيا  انضمت 
ومنطقة شنغن لحرية الحركة بين دول 
االتحاد األوروبي، في يوم رأس السنة 
الجديدة التي تزامن مع يوم أمس األحد، 
وتعد هذه هي المرة األولى التي ينضم 
منطقة  من  كل  إلى  أوروبي  بلد  فيها 
نفسه،  اليوم  اليورو ومنطقة شنغن في 
فيما يشكل معلًما مهًما لكرواتيا، العضو 
في االتحاد األوروبي منذ عام 2013، 
وأصبحت كرواتيا ابتداًء من يوم أمس 
اليورو،  منطقة  في  العشرين  العضو 

كما أصبح اليورو عملتها الرسمية.
أيًضا  أصبحت  ذاته،  التاريخ  وفي 
منطقة  في  والعشرين  السابع  العضو 
شنغن، التي تم إنشاؤها في عام 1985، 
للسماح بحرية الحركة لجميع مواطني 
 420 عددهم  والبالغ  الموقعة،  الدول 

مليونا.
ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم 
وقت  في  كرواتيا،  اقتصاد  دعم  في 
يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم 
، غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، 
فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية، 
لعملة  االنتقال  من  البعض  يخشى 
اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن 
ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى 
وفقا  آخر  وقال  وفرنسا،  ألمانيا  مثل 
للصحافة الدولية: "سنبكي على الكونا، 
سترتفع األسعار«، وتقول أخرى: "ال 
جانفي  من  األول  في  سيتغير  شيء 
باليورو  محتسبة  األسعار  كل   ،2023

منذ عقدين بجميع األحوال«.
قراري  عن  المسؤولون  ودافع  هذا 
وشنغن،  اليورو  لمنطقتي  االنضمام 
أندري  الوزراء  رئيس  وقال 
بلينكوفيتش مؤخرا إن القرارين "هدفان 
أكثر  انضمام  سياق  في  استراتيجيان 

عمقا في االتحاد األوروبي«.
الجمهورية  كرواتيا،  وانضمت 
اليوغوسالفية السابقة البالغ عدد سكانها 
خاضت  والتي  نسمة  ماليين   3.9
حرب استقالل في التسعينيات، لالتحاد 

األوروبي في 2013.
واسع  بشكل  حاليا  مستخدم  واليورو 
من  بالمئة   80 وقرابة  كرواتيا،  في 
عليها  يغلب  المصرفية  اإليداعات 
اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريين 

الرئيسيين لزغرب لمنطقة اليورو.
وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي 
تتيح السفر إلى بلدان االتحاد من دون 
الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع 
المطلة  الدولة  في  الرئيسي  السياحة 
يمثل  والذي  األدرياتيكي،  البحر  على 
20 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
وستصبح خطوط االنتظار الطويلة على 
العضوين  مع  بريا  حدوديا  معبرا   73
في االتحاد، سلوفينيا والمجر، شيئا من 
الماضي، لكن اإلجراءات الحدودية في 
مارس   26 المطارات ستتواصل حتى 
كرواتيا  وستواصل  فنية،  لمسائل 
تطبيق إجراءات حدودية صارمة على 
حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج 
االتحاد األوروبي، البوسنة ومونتينغرو 

وصربيا.
الوكاالت

تزامنا مع حلول العام اجلديد

"ات�ساالت اجلزائر" 
تعلن عن عرو�ض جديدة 
تخ�ض ا�سرتاكات "4 جي"
جديد  عرض  عن  الجزائر  اتصاالت  أعلنت 
موجه لزبائنها، يتمثل في اشتراكات " 4 جي" 
مع أجهزة المودم بأسعار وصفتها بـ"المميزة".
وقالت المؤسسة في بيان لها أن العرض متوفر 
بـ 4500 دج ويحصل الزبون معه على مودم 
الجيل الرابع + 150 جيغا حجم أنترنت مهدى 
الثابت الوطني  + مكالمات غير محدودة نحو 
ونحو شبكة Idoom 4G، وتابعت أن عرض 
تعبئة  فئات  يوفر  ايدوم  جي   4 الرابع  الجيل 
رائعة تتمثل في – 150 جيغا بـ 1500 دج، 
صالحة لمدة شهر، أو – 300 جيغا بـ 2500 
دج، صالحة لمدة شهرين، أو – 450 جيغا بـ 
3500 دج صالحة لمدة 3 أشهر، أو – 1024 

جيغا بـ 6500 دج، صالحة لمدة 6 أشهر.
حياة �سرتاح

خالل عمليات اأمنية بالتزامن مع احتفاالت راأ�س ال�ضنة اجلديدة

مداهمات، توقيفات وحجز كميات معتربة 
من املهلو�سات وامل�سروبات الكحولية

�ضخرت املديرية العامة لالأمن الوطني كل االإمكانيات املادية والب�ضرية لتاأمني احتفاالت راأ�س ال�ضنة 

امليالدية اجلديدة 2023، وذلك وفق خمطط اأمني عرب كامل قطاع االخت�ضا�س، بالتن�ضيق مع قيادة 

الدرك الوطني، ح�ضب ما اأفاد به اأم�س االأحد بيان لذات الهيئة االأمنية.

اإرهاب الطرقات يح�سد اأرواح 12 �سخ�ض
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