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تـهـنئـــــــة
بمنا�سبة حلول ال�سنة الميالدية الجديدة 2023، 

تتقدم جريدة الرائد با�سمها وبا�سم كل طاقمها 

باأف�سل واأطيب التهاني لقرائها الكرام وتتمنى عام 

�سعيد لكل الجزائريين ملئوه الخير والفرح.

بين الإنجازات والرهانات 

جزائــــر 2022.. 
قــــــّوة ووفـــــــــاء
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أوضح بوغالي خالل إشرافه على افتتاح يوم 
في  العمومية  الخدمة  "ضوابط  حول  دراسي 
التشريع اإلعالمي في الجزائر" احتضنه مقر 
المجلس الشعبي الوطني، أن "النظـرة الجديدة 
تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية,  لرئيس 
متكاملة  منظومات  بناء  إعادة  إلى  والرامية 
تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري يكون 
من  وسيلة  باعتباره  كبير،  دور  فيه  لإلعالم 
أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي, تتطلب 
قوانين واضحة وشفافة لممارسة المهنة وإزالة 
يتيح ألصحابها أن  العالقة، مما  الشوائب  كل 

يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع".
وفي هذا الصدد, أبرز بوغالي أن "النصوص 
اإلعالم  موضوع  ستعالج  التي  الجديدة 
شروط  يحدد  أساسي  قانون  وضع  اقترحت 
ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة 
آلداب  مجلس  إنشاء  اقترح  جانب  إلى  بها, 

وأخالقيات مهنة الصحفي يتكفل بإعداد ميثاق 
في  والمجتمع،  الصحفي  يحمي  إطارا  يضع 
المغرض  اإلعالم  خطر  من  الوقت،  نفس 
وخطاب التمييز والكراهية واإلشادة باألفكار 
المحتويات  ونشر  الثوابت  مع  المتعارضة 

المنافية لآلداب".
النصوص جاءت  إلى أن هذه  وبعد أن أشار 
في سياق "باتت فيه الساحة اإلعالمية تموج 
بمواد إعالمية أتاحت للجميع أن يكون صحفيا 
على  بوغالي  السيد  شدد  لألخبار",  ناقال 
ضرورة "تمحيص هذه المواد اإلعالمية التي 
خالل  من  وذلك  المصداقية  الكثير  تنقصها 
الخاص  الشروط  دفتر  طريق  عن  معالجتها 
بقطاع السمعي البصري الذي يجب أن يضع 

حدا للفوضى الرقمية في مجال اإلعالم".
كما جدد التأكيد على "دور اإلعالم في الدفاع 
وعلى  ومصالحها  ومكتسباتها  الجزائر  عن 

وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت 
التنوع  الفكر وإظهار  تيارات  األمة وتكريس 
الثقافي"، الفتا إلى أهمية أن يكون لهذا القطاع 
ليتسنى  المستدامة  المالية  "موارده  )اإلعالم( 
الرأي  وصنع  توجيه  في  دوره  مواصلة  له 

العام الوطني".
لإلشادة  الفرصة  المجلس  رئيس  يفوت  ولم 
التي  الجزائرية  اإلعالمية  القامات  بدور 
تمكنت --مثلما قال-- من "تحقيق التميز إبان 
التحريرية  الثورة  وأثناء  الوطنية  الحركة 
معركة  في  عطاؤها  استمر  والتي  المباركة، 
اليوم  هذا  فإن  لإلشارة,  والتشييد".  البناء 
أشغاله مسؤولو  افتتاح  الذي حضر  الدراسي 
جملة  تقديم  يشهد  وطنية,  إعالمية  مؤسسات 
التشريع  دور  حول  تتمحور  المداخالت  من 
في تحديد محاور الخدمة العمومية وأخالقيات 

المهنة الصحفية ضمن التشريع اإلعالمي.

لوهران  زرجب"  بن  "الدكتور  الجامعي  اإلستشفائي  المركز  ضبط 
غرفة  طريق  عن  للعالج  يحتاجون  الذين  بالمرضى  خاصا  برنامجا 
الضغط العالي لألكسجين، حسبما علم أمس من هذه المؤسسة الصحية.
للمركز  والجراحية  الطبية  اإلستعجاالت  مصلحة  تعززت  قد  و 
وهي  الشهرين  قرابة  منذ  الغرفة  بهذه  لوهران  الجامعي  اإلستشفائي 
والتقنية  الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم  تكوين  خاللها  تم  التي  الفترة 
العالي  الضغط  غرفة  طريق  عن  المرضى  عالج  من  لتمكينهم 

لالكسجين، وفق ما أفادت به خلية اإلعالم واإلتصال.
ويخص البرنامج األولى المعد لمرضى من مصلحة الطب الباطني و 
امراض الغدد الصماء والمرضى من عيادة داء السكري "الريبير"، 
إستنادا لذات المصدر.وتعتبر هذه الغرفة األولى على مستوى التراب 
اقتناؤها من طرف المستشفيات العمومية والخاصة،  التي تم  الوطني 
بن  "الدكتور  الجامعي  اإلستشفائي  المركز  على  اإلختيار  وقع  بعدما 

زرجب" إلقتناءها حيث تضمن المعالجة باألكسجين العالي الضغط.
وتعد المعالجة باألكسجين عالي الضغط طريقة عالج معروفة لمرض 
للغوص  المحتملة  المخاطر  أحد  الغواص( وهو  )داء  الضغط  تخفيف 
تحت المياه كما يتم استخدام هذه التقنية في حاالت العدوى الخطيرة، 

الملتئمة  غير  والجروح  الدموية،  األوعية  في  هواء  فقاعات  وتكّون 
بسبب داء السكري. إضافة إلى ذلك يمكن استخدامها في عالج الحروق 
والتسمم بأول أكسيد الكربون والصمم و فقدان البصر المفاجئين وفقر 
الدم االستثنائي وعدوى الجلد أو العظم التي تؤدي إلى موت األنسجة 

وُقرحة القدم السكرية.
وتتمثل تقنية المعالجة باألكسجين عالي الضغط في زيادة ضغط الهواء 
حيث  الطبيعي  الهواء  من ضغط  أعلى  مرات  ثالث  إلى  مرتين  من 
يصبح بإمكان الرئتين تجميع كمية من األكسجين أكثر بكثير مما يمكن 
تنفسه في ضغط الهواء الطبيعي، يضيف نفس المصدر الذي أوضح 
أنه عند تحميل الدم لكمية زائدة من األكسجين إلى جميع أجزاء الجسم 
بعوامل  البكتيريا وتحفيز إطالق مواد تسمى  ذلك في مكافحة  يساعد 

النمو والخاليا الجذعية والتي تعزز عملية االلتئام والشفاء.
الفرز والتوجيه على مستوى مصلحة  الغرفة بمصلحة  وقد تم وضع 
اإلستعجاالت الطبية والجراحية للمركز اإلستشفائي الجامعي الدكتور 
الوقت  الحرجة في  الحاالت  استقبال  يتسنى  لكي  بن زرجب بوهران 

والمكان المناسبين، مثلما جرى شرحه.
ع.ط

ع.ط

 اأ�شار اإىل اأهمية متكني الإعالم من لعب

 دوره يف تنوير املجتمع، بوغايل يوؤكد 

 �ضرورة �ضياغة قوانني وا�ضحة 
و�سفافة للممار�سة الإعالمية

اأكد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني، اإبراهيم بوغايل، اأم�س، باجلزائر العا�شمة، على �شرورة �شياغة قوانني 

وا�شحة و�شفافة لتمكني الإعالم من لعب دوره يف تنوير املجتمع.

يف اإطار ترقية ال�شياحة ال�شحراوية:

 اإيليزي حتت�سن معر�ض "الطا�سيلي" لل�سناعة التقليدية واحلرف

للبحوث العلمية والجنازات التكنولوجية

دعوة اإىل ا�ستحداث 
جائزة "هواري بومدين"

بومدين  هواري  الراحل  الرئيس  حول  الوطني  الملتقى  في  المشاركون  خلص 
الذي جرت فعالياته أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات )الجزائر العاصمة(، 
للبحوث  استحداث جائزة  الى  الدعوة  أبرزها  التوصيات  الى إصدار جملة من 

العلمية واالنجازات التكنولوجية تحمل اسم الرئيس الراحل.
وحملت توصيات هذا الملتقى الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، 
السيد عبد المجيد تبون، تحت عنوان "هواري بومدين.. رجل دولة بعزيمة أمة"، 
جائزة  واستحداث  بومدين  هواري  الراحل  الرئيس  مؤسسة  إنشاء  الى  الدعوة 
للبحوث العلمية واالنجازات التكنولوجية تحمل اسمه وكذا إنجاز فيلم سينمائي 

حول مساره النضالي والثوري والسياسي.
وفي ذات السياق، أوصى المشاركون بترسيم هذا الملتقى من خالل تنظيمه في 
طبعات سنوية وترقيته الى مستوى ملتقى دولي، الى جانب تنظيم فعاليات جهوية 
مرافقة له وكذا جمع واسترجاع أرشيف الرئيس الراحل من وثائق وأغراض 

ومقتنيات من داخل وخارج الوطن.
كما تضمنت التوصيات ايضا تخصيص جناح بالمتحف الوطني للمجاهد لعرض 
والبحوث  الدراسات  تشجيع  مع  بومدين  للرئيس  الشخصية  المقتنيات  مختلف 
التاريخية وتوسيعها لتشمل شخصيته ومساره النضالي مع إدراج أقواله الخالدة 
والتعليمية. التربوية  والبرامج  والمناهج  المقررات  في  خطابته  من  ومقتطفات 

واختتم الملتقى برسالة عرفان لما قدمه المجاهد والرئيس الراحل، قرأها وزير 
المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ذكر فيها بخصال ومآثر هذا الرجل في 
كفاحه ضد االستعمار ومناهضته للظلم والطغيان وكذا دوره في مسار البناء و 

التشييد بعد االستقالل.
ع.ط

 "القانون الع�سوي لقوانني املالية يكر�ض 
التزام الدولة باإ�سالح املالية العامة"

أكد مشاركون خالل ندوة جهوية نظمت أمس بالشلف حول اإلصالح الميزانياتي 
الذي  المالية,  بقوانين  المتعلق   18/15 العضوي  القانون  أحكام  تنفيذ  إطار  في 
القانون  هذا  أن  على   ,  2023 سنة  من  يناير  الفاتح  في  التنفيذ  حيز  سيدخل 
"يكرس التزام الدولة بإصالح المالية العامة ومواكبة العصرنة وتطوير أنظمة 
الميزانية والمحاسبة".وأجمع المتدخلون خالل هذه الندوة التي احتضنها المركز 
و  العمومية  والمؤسسات  التنفيذية  الهيئات  مدراء  بمشاركة  اإلسالمي  الثقافي 
الدفلى,  عين  الشلف,  هي  واليات  ألربع  الخزائن  أمناء  و  الماليين  المراقبين 
تيبازة وتيسمسيلت, على أن القانون العضوي 18/15 لقوانين المالية هو "تجسيد 
لحرص السلطات العليا على تطوير القطاع و اإلصالح الميزانياتي بما ينعكس 

إيجابا على تحقيق التنمية المحلية و التسيير األمثل للمال العمومي".
وفي هذا السياق أوضح المدير المركزي بالمديرية العامة للميزانية, عبد العزيز 
الوالية, أن القانون العضوي 18/15 الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح يناير 
من سنة 2023 "أتى بمنهجية جديدة تتمحور حول التسيير المرتكز على األداء 

و األهداف و ليس التسيير القائم على الوسائل".
وقال :"النجاعة ترتكز على األداء و تحقيق األهداف المسطرة مسبقا لإلعتمادات 
المالية الممنوحة, و على هذا األساس فإن التزام الدولة بإصالح المالية العامة 
حقق تقدما كبيرا من خالل هذا القانون و سلسلة القوانين التطبيقية"، كما سجل 
)التجهيز و  الميزانية  إزدواجية  به  توجد  القانون "ال  هذا  أن  كلمته  في  الوالية 
المحققة و مسؤولية و  النتائج  البرنامج و  إنما يرتكز على ميزانية  التسيير( و 
محاسبة اآلمر بالصرف أمام البرلمان".بدورها, أكدت المديرة الفرعية بالمديرية 
العامة للميزانية, نسيمة حاج علي, أن القانون العضوي لقوانين المالية "سيساهم 
برنامج على  كل  أهداف  تحديد  العمومي من خالل  للمال  األحسن  التسيير  في 
السياسات  لتنفيذ  بالواليات  واألنشطة  بالوزارات,  البرامج  محفظة  مستوى 

العمومية و ترقية االستثمارات و التنمية محليا".
تكوين  برنامج  إطار  تندرج في  أنها  المتدخلة  أشارت  الندوة,  وبخصوص هذه 
واسع النطاق يشمل جميع الواليات, بغية تعميم و نشر و شرح محتوى القانون 
18/15 و 12 نصا تنظيميا لتطبيقه, بما يسمح ب"التحكم األفضل" للفاعلين و 

المعنيين في الميكانيزمات و األدوات و اإلجراءات الجديدة التي أتى بها.
الوالية, عطاهلل  قال والي  اللقاء,  افتتاحه ألشغال هذا  بمناسبة  ألقاها  وفي كلمة 
موالتي, أن القانون العضوي لقوانين المالية هو "تكريس لمقاربة جديدة لتدابير 
مجال  في  نوعي  وانتقال  ميزانياتية  حوكمة  لتحقيق  تهدف  التي  العامة  المالية 
تسيير المالية العمومية". وشكلت هذه الندوة فرصة لمختلف اإلطارات ومدراء 
الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية لالستفسار حول عدد من المواد و آليات 
التطبيقية وإطالعهم على  النصوص  تعرفهم على مختلف  تطبيقها, فضال عن 

المنشورات الوزارية في هذا المجال.
ر.ن

التقليدية  بالصناعة  مهتمة  وجمعيات  حرفيون  يشارك 
من داخل وخارج والية إيليزي في معرض الصناعة 
ضمن  يندرج  الذي  "الطاسيلي"  والحرف  التقليدية 
السياحة  تنشيط  و  القطاع  لمنتجات  الترويج  أنشطة 
قطاع  مسؤولو  أمس  أفاد  كما  بالمنطقة،  الصحراوية 

السياحة والصناعة التقليدية بالوالية.
التقليدية  الصناعة  ويتعلق األمر بمشاركة حرفيين في 
من واليات جانت  والشلف وباتنة و تيزي وزو وسوق 
أهراس و جيجل و الوادي و أدرار إلى جانب حرفي 

تشكيلة  للجمهور  يعرضون  الذين  المضيفة  الوالية 
متنوعة من منتجات الصناعة التقليدية التي تشتهر بها 
كل والية على غرار األلبسة و الحلي التقليدية و أواني 
النحاس والنسيج والخياطة و صناعة الجلود و مأكوالت 

تقليدية، مثلما أوضح مدير القطاع، ويدن محمد.
مرافقة  على  يعمل  القطاع  أن  المسؤول  ذات  وأكد 
الجمعيات الفاعلة في مجال الصناعة التقليدية والناشطة 
بعض  برفقة  برنامج  أعد  حيث  السياحة،  في  أيضا 
بينها  ومن  مختلفة،  أنشطة  لتنظيم  المحلية  الجمعيات 

هذا المعرض الذي يندرج في إطار المساعي الرامية 
السياحة  موسم  وتنشيط  التقليدية  الصناعة  بعث  إلى 
الصحراوية بالوالية. ويشكل هذا الحدث الحرفي )27-
الشتوية واحتفاالت  العطلة  المتزامن مع  ديسمبر(   31
للترويج وتسويق  للحرفيين  السنة فرصة سانحة  نهاية 
الزوار  لتعريف  أيضا  ومناسبة  التقليدية،  منتجاتهم 

والسياح بموروث الصناعة التقليدية للمنطقة.
هذا  في  للمشاركة  ارتياحهم  عن  حرفيون  وأعرب 
يعتبر، حسبهم فرصة  والذي  إيليزي  بوالية  المعرض 

تجارية لتسويق منتجاتهم، فيما ثمن من جهتهم مواطنون 
هذه المبادرة التي تساهم في الترويج للصناعة التقليدية 
المعرض  هذا  فإن  لإلشارة،  المنطقة.  بها  تزخر  التي 
الذي تحتضنه دار الثقافة عثمان بالي بعاصمة الوالية 
التقليدية  والصناعة  السياحة  مديرية  من  بمبادرة  ينظم 
التقليدية  الصناعة  غرفة  مع  وبالتنسيق  إيليزي  لوالية 
والخياطة  للطرز   " أنجرات  "آمي  وجمعية  والحرف 

والصناعة التقليدية.
ر.ن

املركز الإ�شت�شفائي اجلامعي بوهران:

 �سبط برنامج للعالج يف غرفة ال�سغط العايل



عن  أمس  الوطنية  اإلذاعة  ونقلت 
الدولي  النقد  صندوق  بعثة  رئيسة 
تأكيدها  جنيفييف  فيرديي  بالجزائر 
إلى  ارتفعت  الصرف  احتياطات  أن 
سبتمبر  نهاية  مع  دوالر  مليار   53.5

2022 مقابل 46.7 مليار دوالر نهاية 
يعد  االرتفاع  هذا  أن  مؤكدة   ،2021
قالت  أخر  جانب  من  معتبرا،  تحسنا 
الصادرات  في  االرتفاع  أن  جنيفييف 
خارج المحروقات ساهم أيضا في هذا 

الخام  الدخل  نمو  أن  مشيرة  التحسن 
ليصل  تسارع  المحروقات  خارج 
مقابل   2022 في  المئة  في   3.2 إلى 
ما  وهو   2021 في  المئة  في   2.1
الجزائري  االقتصاد  أفاق  بأن  يوحي 

ايجابية.من  جد  القصير  المدى  على 
الدكتور  االقتصادي  الخبير  أكد  جهته 
إسحاق خرشي لإلذاعة أن ارتفاع قيمة 
االقتصادي  بالتنويع  مرتبط  الدينار 
والصادرات خارج قطاع المحروقات 
األمر  الجزائر  عليه  تعمل  ما  وهو 
قيمة  ارتفاع  على  إيجابا  انعكس  الذي 
قفزة  السنة  هذه  سجلت  والتي  الدينار 
تاريخية من شأنها أن تساهم في تحسن 
نسب  غرار  على  أخرى  مؤشرات 
تخفض  أن  المتوقع  من  التي  التضخم 
سنة  من  األول  السداسي  خالل  أكثر 

.2023
هذا ويرى الخبير االقتصادي الدكتور 
الكبير  االرتفاع  أن  عاللي  مختار 
سنة  المحروقات  خارج  للصادرات 
2022 ناجم عن جملة من االجراءات 
الحكومة  أقرتها  التي  التحفيزية 
المحلي  المنتوج  تشجيع  في  والمتمثلة 
واالعتناء  المقايضة  مجال  وتشجيع 
المعابر  وفتح  المحلية  باالستثمارات 
الدبلوماسية  وتطور  الحدودية 
االقتصادية. مشيرا أن مراجعة قانون 
التي  والتحفيزات  والقرض  النقد 
يوفرها قانون االستثمار ستعطي دفعا 

قويا لالقتصاد الوطني سنة .2023

فضائيين  الجزائري  الوطني  البنك  أمس  افتتح 
وغرداية  الجزائر  واليتي  مستوى  على  رقميين 
التي أعتمدها هذا األخير  وذلك تعزيزا لإلجراءات 
وخدماته  منتجاته  رقمنة  وتيرة  تسريع  سبيل  في 
المصرفي.وأكد  القطاع  رقمنة  في  منه  ومساهمة 
بوكالتي  يتعلق  األمر  أن  العمومي  البنك  لهذا  بيان 
تم  كما    ,"641" رويبة  ووكالة   "192" غرداية 
تدشين، أمس األول فضائية رقميين بوالية وهران 
)وكالة السانية "965"( ووالية البليدة )وكالة البليدة 

".)«431 وبهذا يرتفع عدد الفضاءات الرقمية للبنك 
الوطني الجزائري إلى 31 فضاء منتشر عبر التراب 
الفضاءات  هذه  أن  يذكر  البيان.  حسب  الوطني، 
ألجهزة  مخصصة  مساحات  على  تحتوي  الرقمية 
لألوراق  األوتوماتيكي  )الموزع  اآللي  الصرف 
متاحة  "قاب"(  للبنك  األوتوماتيكي  والشباك  "داب" 
24/24 ساعة و7/7 أيام، إضافة إلى مساحة رقمية 
مزودة بلوحات رقمية تعمل بخاصية اللمس. وتتيح 
هذه الفضاءات القيام بعديد العمليات البنكية والولوج 

السحب  منها  الرقمية،  الخدمات  من  مجموعة  إلى 
والدفع النقدي، طلب دفتر الشيكات، تسليم الشيكات 
للتحصيل، االطالع على رصيد الحساب، باإلضافة 
إلى االطالع على كشف الهوية البنكية، التحويل من 
للتمويل  المحاكاة  بعملية  القيام  حساب،  إلى  حساب 
إلى  الولوج  التأمين،  وكذا  واإلسالمية(  )الكالسيكية 
منصة الدفع االلكتروني، واالتصال بالمكلف بالزبائن 

عن طريق تقنية الفيديو المباشر، حسب البيان.
�ش.زمو�ش

للمجمع  العام  المدير  الرئيس  أكد 
جيتكس،  والجلود  للنسيج  العمومي 
توفيق بركاني أمس أن المجمع يسعى 
السوق  في  مكانته  استرجاع  إلى 
المستجدات  مع  والتأقلم  الوطنية 
تخصص  إدراج  خالل  من  العالمية 
بالجامعات  والجلود  النسيج  صناعة 
وإبرام  المهني  التكوين  ومراكز 
اتفاقيات مع شركات أجنبية .وأوضح 
توفيق بركاني في تصريحات لإلذاعة 

شهر  اتفاقية  إبرام  تم  أنه  الوطنية 
الذي  التركي  الشريك  مع  نوفمبر 
الصناعية  األقطاب  أهم  من  يعتبر 
الخبرات  لتبادل  إفريقيا  في  الكبيرة 
السترجاع  والمعرفة  والتكنولوجيا 
الوطنية  السوق  من  المجمع  حصة 
والتوجه إلفريقيا، مشيرا إلى أن مجمع 
جيتكس يصدر أكثر من 2 مليار دينار 
من المنتوجات الجزائرية نحو أوروبا 
وإفريقيا. وأضاف المدير العام لمجمع 

لتكوين  "جيتكس" هناك برنامج عمل 
بغليزان  الصناعي  القطب  في  ثري 
ذات  عام .وقال  بعد  ثماره  سيعطي 
المسؤول إن المجمع العمومي للنسيج 
على  يعمل  "جيتكس"،  والجلود 
تحسين وتسويق المنتوجات الجزائرية 
الجزائرية  الستة،  فروعه  خالل  من 
المتنوعة،  والمنسوجات  للنسيج، 
والجزائرية  الجاهزة،  واأللبسة 
صناعة  ومؤسسة  ومشتقاته،  للجلود 

التوزيع"  فرع  إلى  باإلضافة  الجلود، 
في  زيادته  السترجاع  كلوب"  جاكت 
الصناعة النسيجية والجلدية، وهذا بعد 
الركود الذي شهدته هذه الصناعة في 
بركاني  أشار  كما  الماضية.  السنوات 
إلى السلطات العليا والتي تبذل جهودا 
جودة  من  والرفع  النشاط  هذا  لبعث 
في  مكانته  الجزائري إلعادة  المنتوج 

السوق الوطني والدولي
�ش.زمو�ش
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�سندوق النقد الدويل يوؤكد على اأدائه الإيجابي خالل �سنة 2022 

االقت�صاد الوطني ي�صمد 
اأمام الأزمات العاملية و�ضبح الت�ضخم 

lفريديي جنيفييف: اأفاق اإيجابية لالقت�ضاد اجلزائري على املدى الق�ضري 
�سجل القت�ساد اجلزائري موؤخرا تطورا اإيجابيا يف عدد املوؤ�سرات مع عودة املنحنى اإىل الت�ساعد بالرغم من خمتلف الأزمات و"غول" الت�سخم 

الذي اجتاح القت�سادات العاملية الكربى وذلك باعرتاف اأكرب الهيئات القت�سادية الدولية.

�ش.زمو�ش

الجزائري  للمعهد  العام  المدير  كشف أمس 
خالل  قام  المعهد  إن  حلس  جمال  للتقييس 
 750 من  يقرب  ما  بإعداد   2022 سنة 
مواصفة جزائرية تطابق المعايير المعمول 
للمنتجات  الترويج  يخص  فيما  دوليا  بها 

الجزائرية.
على  نزوله ضيفا  لدى  حلس  جمال  ووجه 

الثانية" لإلذاعة الجزائرية نداء إلى  "القناة 
التقرب  أجل  من  االقتصاديين  المتعاملين 
 2023 الجديدة  السنة  خالل  المعهد  من 
المطابقة  شهادة  على  الحصول  أجل  من 
للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا من اجل 
نيل ثقة المستهلكين والتوجه نحو التصدير. 
وقال إن المعهد أطلق خدمة جديدة تسمى " 

في خدمتكمّ " خالل السداسي الثاني من عام 
2022 لقياس مدى التزام مؤسسات الخدمة 
االستقبال  الجودة وحسن  بمعايير  العمومية 

والمعاملة للزبائن.
الوطنية  المؤسسات  عديد  أن  وكشف   
مقدمتها  وفي  العملية  هذه  في  انخرطت 
خضعت  حيث  الجزائر  اتصاالت  مؤسسة 

وستشمل  للتدقيق  وكاالت   07 اآلن  لحد 
فيما تجري  55 وكالة أخرى،  العملية  هذه 
التحضيرات للقيام بعمليات تدقيق لوكاالت 
الصندوق الوطني للتقاعد وبريد الجزائر. 

بأن  حلس  كشف  السياق،  هذا  وضمن   
على  أشرف  للتقييس  الجزائري  المعهد 
أالف   03 وشملت  تكوينية  دورات  تنظيم 

في  والتحكم  االعداد  مجال  في  شخص 
المعايير، مشددا على أن المعهد قام بتكوين 
سوناطراك  شركة  في  سام  إطار   500
بمعيار-إيزو  وااللتزام  التحكم  لضمان 
26000 -والمتعلق بالتنمية المستدامة وكذا 

االنخراط في مجال محاربة الفساد.
�ش.زمو�ش

املدير العام للمعهد اجلزائري للتقيي�س جمال حل�س يك�سف ح�سيلة 2022:

750 موا�ضفة تطابق املعايري الدولية لرتويج املنتجات اجلزائرية

تتيح القيام مبختلف املعامالت الكرتونيا وعن بعد 

ف�ضاءات رقمية للبنك الوطني اجلزائري بهذه الوليات

مبلغ التعوي�سات

ارتفع بـن�سبة 16 باملائة

قطاع التاأمينات 
ي�ضجل منوا بن�ضبة
5 باملائة يف 2022

2022 نموا  الجزائر خالل سنة  التأمينات في  سجل قطاع 
بنسبة 5 بالمائة، حسبما أفاد به، أمس، بالجزائر العاصمة، 
التأمين،  التأمين وإعادة  الجزائري لشركات  رئيس االتحاد 

يوسف بن ميسية.
الشعبي  بالمجلس  استماع  جلسة  خالل  ميسية  بن  وأوضح 
الوطني أمام أعضاء لجنة النقل والمواصالت واالتصاالت 
التراجع  بعد  تمكن  التأمينات  قطاع  أن  والالسلكية  السلكية 
الذي سجله في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، من تحقيق 
نمو في 2021 بمعدل 5 بالمائة وهو نفس المعدل الذي سجل 

في السنة الجارية.
ذات  كشف   ،2022 في  المسجلة  لألرقام  تفصيله  ولدى 
المسؤول أن مبلغ التعويضات ارتفع بنسبة 16 بالمائة في 
هذه السنة، مذكرا ان الحصة الكبيرة من التعويضات مست 

حوادث المرور )60 بالمائة من إجمالي التعويضات(.
يشكل  السيارات  على  التأمين  فإن  المتحدث،  ذات  وحسب 
50 بالمائة من نشاط التأمينات في الجزائر مقابل 10 بالمائة 
للتأمين على االشخاص، في حين يخص الباقي التأمين على 

الحرائق والممتلكات وغيرها.
وينشط في قطاع التأمينات 25 مؤسسة منها مؤسستين دخلتا 
الذي  ميسية  بن  السيد  حسب  الجارية،  السنة  الخدمة  حيز 
مؤسسة   12 يوجد  المؤسسات  هذه  بين  من  أنه  إلى  أشار 
في  وثمانية  االضرار  على  التأمين  مجال  في  تنشط  تأمين 
مجال التأمين على األشخاص إضافة إلى خمسة مؤسسات 
التأمين  في  تنشطان  جديدتين  مؤسستين  منها  متخصصة 

التكافلي.
هيئة  انشاء  ميسية  بن  السيد  اقترح  السياق،  نفس  وفي 
مصالح  حماية  وتعزيز  التأمينات  قطاع  لمرافقة  مستقلة 
المؤمنين عليهم، داعيا من جهة اخرى إلى اتخاذ خطوات 
عملية لتعزيز ثقافة التأمين من أجل تعميم الحماية الشاملة 

للممتلكات واألشخاص.
وبخصوص عصرنة تسيير القطاع، ذكر المسؤول بإنجاز 
التعويض على  والتي خصت  للتأمينات  لرقمنة  أول عملية 
حوادث المرور، حيث تم في أكتوبر الماضي إطالق منصة 

خاصة لتسيير ملفات التأمينات في هذا المجال.
التأمين  شركات  كل  حاليا  تستعملها  المنصة  هذه  أن  وأكد 
لتسوية التعويضات عن حوادث المرور ما بين الشركات، 
مشيرا إلى أن 41 الف ملف يدرس حاليا عبر هذه المنصة.
ع. ط

يتعلق الأمر مبن هم يف حالة 

خدمة عند تاريخ 11 دي�سمرب 2022

هذه الفئة من الأ�ضاتذة
 املتعاقدين املعنية بالإدماج 

كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس أن عملية اإلدماج المقررة 
حالة  في  المتواجدين  األساتذة  تخص  المتعاقدين  لألساتذة 
الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر  .2022وقد أكد بيان لوزارة 
تطبيق  لكيفيات  المحددة  الوزارية  التعليمة  صدور  التربية 
قيد  المتعاقدين  األساتذة  إدماج  والمتضمن  التنفيذي،  المرسوم 
الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. وحسب بيان 
وزارة التربية، فإن عملية اإلدماج تخص األساتذة المتعاقدين 
المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر .2022 كما 
يخص اإلدماج يخص األساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على 
مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية 
لإلشارة  للعمل.  القانونية  المدة  يؤدون  والذين  نهائيا.  شاغرة 
فأن عملية إدماج األساتذة المتعاقدين في مناصب عملهم تدخل 
مرحلتها األخيرة حيث من المنتظر ان يتم االنتهاء من العملية 
بصفة نهائية في اجال ال تتعدي شهر فيفري من سنة 2023 

كما امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
�ش.زمو�ش

جممع "جيتك�س" يعمل على حت�سني وت�سويق املنتوجات اجلزائرية 

م�ضاعي لإعادة بعث �ضناعة الن�ضيج واجللود حمليا



انتقلت الدبلوماسية الجزائرية خالل سنة 2022 
من مرحلة الشعارات والمطالب إلى مرحلة العمل 

الميداني، فبعد توقيع عودتها القوية للساحة اإلقليمية 
والدولية وإعالن القطيعة مع العزلة التي ُفرضت 

عليها لسنوات عديدة ألسباب تعود إلى االستراتيجية 
المتبعة سابقا، برهنت الجزائر مجددا قدرتها على 
توحيد الصفوف ولم شمل المتخاصمين، فنجحت 

في عديد المناسبات في إقناع األطراف المتنازعة 
بالجلوس على طاولة الحوار وتغليب المصلحة العامة 

على الصراعات الشخصية، ولعل هذه السنة كانت 
سنة "الصلح" بامتياز فقد شهدت مصالحة تاريخية 

بين الفصائل الفلسطينية كما نجحت في احتضان أهم 
موعد عربي على أراضيها والحصول على تزكية كل 
الحاضرين وشهادة كبريات العواصم بحنكة تسييرها 

ونجاح إدارتها للقمة العربية.

 "القمة العربية"... اجلزائر
 تنفرد وتنجح يف احتواء العرب

حققت الجزائر نجاحا متميزا في احتضان القمة 
العربية على أراضيها، ولقي "إعالن الجزائر" 

المنبثق عن أشغال الدورة الـ31 مساندة واسعة من 
كبار المسؤولين والقادة في العالم، الذين أجمعوا 

على أن "قمة الجزائر"  كانت ناجحة بكل المقاييس، 
بالنظر لحجم التقارب والتوافق الذي حققته كبريات 

الملفات المطروحة وكذا مستوى التحضير الرائع 
الحتضان هذه الدورة التي حملت رمزية تاريخية 
اقترنت ببطوالت الشعب والدولة الجزائرية، كما 

رّحب القادة العرب بمبادرة رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، اختيار "لم الشمل" عنوانا للقمة، ولقد 

أثبتت الجزائر من خالل ما تضمنته الوثيقة الختامية 
للدورة، انتصارها للقضية الفلسطينية التي أكد رئيس 

الجمهورية منذ البداية على أنها ستكون "القضية 
المركزية للدورة". 

وعرفت القمة العربية دعما عربيا للطرح الذي قّدمه 
رئيس الجمهورية والمتعلق بتبني ودعم توجه دولة 
فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في األمم 
المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة 

فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود 
والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة 
االحتالل اإلسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم 

ضد اإلنسانية التي اقترفها وال يزال في حق الشعب 
الفلسطيني".

ولم يقتصر انتصار الجزائر فقط على القضية 
الفلسطينية، بل تعداها ليشمل كل الوطن العربي، فقد 

قرر القادة العرب العمل على تعزيز العمل العربي 
المشترك لحماية األمن القومي العربي بمفهومه الشامل 
وبكل أبعاده السياسية واالقتصادية والغذائية والطاقوية 
والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء األزمات 
التي تمر بها بعض الدول العربية، ورفض التدخالت 
الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول 

العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية 
عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من 

األزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز 
العالقات العربية-العربية، قتم تبني مقترحات الجزائر 

فيما يخص الملف الليبي ودعم الحكومة الشرعية 
اليمنية، وكذا مساندة جهود التوصل إلى حل سياسي 
لألزمة السورية والترحيب بتنشيط الحياة الدستورية 

في العراق مع تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية 

وتجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من 
أجل توطيد دعائم األمن واالستقرار، ودعم الجهود 

المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا 
فيما يتعلق بالخالف الحدودي وموضوع األسرى 

الجيبوتيين.

 ن�ساط دبلوما�سي حثيث لإجناح املوعد العربي

عرفت سنة 2022، تحركات دبلوماسية حثيثة 
تحضيرا الحتضان القمة العربية بأرض الجزائر، 

و توالت الزيارات الرسمية للمسؤولين العرب 
للجزائر قابلتها تنقالت جزائرية للعواصم العربية 
بغية تحقيق التوافق العربي وتوحيد البيت العربي 

في "قمة الجزائر"، ولقد قام وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارات 

لعديد العواصم العربية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليؤكد على التحركات 

الجزائرية ورغبتها في توحيد البيت العربي، كما 
توالت زيارات القادة والمسؤولين العرب للجزائر 
وعلى رأسهم األمين العام لجامعة الدول العربية 

إبراهيم أبو الغيط، حيث علّقت الدول العربية آماال 
كبيرة على "قمة الجزائر" بالنظر إلى السمعة الطيبة 
التي تحظى بها في العالم العربي، ومواقفها المشرفة 
والثابتة إزاء كبريات القضايا محل النزاع بالمنطقة، 

وتجسدت الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها 
الجزائر للتحضير للموعد العربي، من خالل عقد 
اجتماعات وزارية ولقاءات اخرى للتشاور حول 

مجمل الملفات التي تم طرحها خالل القمة.

امل�ساحلة الفل�سطينية.. اإجناز جديد 

للدبلوما�سية اجلزائرية

صنع مؤتمر المصالحة الذي عقدته الجزائر بين 
الفصائل الفلسطينية الحدث خالل 2022، فقد راهن 
على توحيد الصف الفلسطيني وتقوية جبهته الداخلية 

كما نجحت الجزائر في تحقيق المصالحة والتوافق 
بين جميع األطياف الفلسطينية، ووضعت القضية 

الفلسطينية على رأس أولوياتها، كما اعتبرتها الملف 
األبرز واألهم الذي ناقشته القمة العربية،وسبق مؤتمر 
المصالحة المتوج بالتوقيع على إعالن الجزائر، توافد 
ممثلي الفصائل الفلسطينية على الجزائر على مراحل 

منفصلة، بغرض التشاور .
وقبلها، كانت الجزائر قد عّززت رصيدها الدبلوماسي 

المشّرف، بتبني وساطة تاريخية بين القيادات 
الفلسطينية وتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" 

و"حماس" بعد عقود من الخالف، فأكد اللقاء التاريخي 
بين محمود عباس واسماعيل هنية تمسك الجزائر 

بمبادرتها الرامية إلى تحقيق صلح فلسطيني-فلسطيني، 
وتقبل مختلف اآلراء وفتح أبوابها امام جميع الدول، 
في سبيل بلوغ هدفها األسمى وهو إعادة بناء البيت 

العربي على أسس قوامها التفاهم والصفاء.

 اجلزائر مرجع دبلوما�سي

 هام حلفظ المن باإفريقيا

سارت الجزائر خالل السنوات الثالثة األخيرة على 
نهج قاعدة ثابتة، أساسها دبلوماسية حكيمة ترسخ 

عودتها القوية إلى الساحة الدولية اإلقليمية، وتجعل 
كلمتها مسموعة بين كبريات العواصم، فقد نجحت 

اآللة الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق التوافق 
حول كبريات المسائل وأعقدها، خاصة ما تعلق 

منها بالملفات اإلفريقية فكان لها دور بارز في حل 
النزاعات بفضل سياستها الرصينة، كما سمحت 

تجربتها الرائدة في مكافحة اإلرهاب بدعم الجهود 
القارية للقضاء على هذه اآلفة، فكانت مرجعا لعديد 
الدول اإلفريقية التي تعيش اوضاعا غير مستقرّة، 
واحتضنت الجزائر مؤخرا أشغال الندوة التاسعة 
رفيعة المستوى حول السلم واألمن في إفريقيا، 

بوالية وهران، تحت عنوان: "دعم األعضاء األفارقة 
الجدد في مجلس األمن لألمم المتحدة في التحضير 
لمعالجة مسائل السلم واألمن في القارة اإلفريقية"، 

والتي عرفت "مشاركة رفيعة المستوى خاصة على 
المستوى الوزاري للدول األعضاء في مجلس السلم 

واألمن لالتحاد اإلفريقي، وكذا األعضاء األفارقة 
في مجلس األمن لألمم المتحدة، وكذا خبراء وممثلين 

سامين لهيئات إفريقية ومنظمة األمم المتحدة".

 ملف الذاكرة... على العهد باقون ولو بعد حني

ال يزال ملف الذاكرة يتصدر أولويات الدولة 
الجزائرية، فقد أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، خالل 2022 إهتماما بالغا بهذه المسألة بعد 
أن فرض منذ توليه سدة الحكم، منطقا جديدا في 
التعامل مع فرنسا أساسه الندية وفرض االحترام 

وتغليب الكرامة والمصلحة الوطنية على المصالح 
االقتصادية والروابط الدبلوماسية، وشهدت هذه السنة 
تعيين ممثلي الجزائر في اللجنة المشتركة الجزائرية 

الفرنسية التي تلغي سابقتها الثنائية، ما يعكس إصرار 
الجزائر على استرجاع حقوق شهدائها وإعادة االعتبار 

لتاريخها المجيد الذي تحاول فرنسا تحريفه وتقديم 
نفسها في صورة "البرئ" وهو ما ترفضه الجزائر 
دوما وتحرص على فضحه مثلما حدث مؤخرا، مع 

تقرير بن جامين ستورا الذي انتقدت مضمونه وأكدت 
رفضه.

ولقد اجبر منطق الرئيس تبون في التعامل مع فرنسا 
القائم على التعامل بندية، باريس على الرضوخ 

لخيارات الجزائر واحترام مواقفها ومبادئها الثابتة 
التي تفرضها عليها، وخير مثال الزيارة التي قادت 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر خالل 

2022، والتي اعتبرها مراقبون محاولة لرأب الصدع 
الذي خلفته تصريحاته المسيئة لتاريخ الجزائر، كما 

أثبتت الجزائر أن اهتمامها بملف الذاكرة ال يستند على 
الكلمات والخطابات فحسب، بل يتعداها إلى األفعال 

والتطبيق، فإلغاء اللجنة الثنائية المشتركة المنشأة 
قبل سنتتين برئاسة عبد المجيد شيخي عن الطرف 
الجزائري وبنجامين ستورا عن الجانب الفرنسي، 

بسبب التقرير الفرنسي السلبي الذي رفضته الجزائر، 
أكد أن السلطات الجزائرية لن تقبل بأي إمالءات 

خارجية، وهو ما عززه تعيين رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون خمسة مؤرخين لتمثيل الجزائر في اللجنة 
المشتركة الجزائرية الفرنسية، وتكليفهم بمعالجة ملف 

الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة بين البلدين.

 طبعت سنة 2022 العديد من األحداث الوطنية 
والدولية، سنحاول من خالل هذا العدد تسليط الضوء 
على أبرزها، ونحن على مقربة من بداية العام الجديد.
لقد تميزت سنة 2022 باالستقرار السياسي والهدوء 
االجتماعي، على خلفية القرارات التي اتخذها رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تحسين اإلطار 
المعيشي للمواطنين برفع األجور واستحداث منحة 

البطالة، فيما كرست قرارات رئيس الجمهورية الطابع 
االجتماعي للدولة من خالل مختلف برامج الدعم 

االجتماعي.
أما على الصعيد الدبلوماسي، تواصلت نجاحات 

الجزائر التي قادت مساع حثيثة باتجاه تحقيق 

المصالحة الفلسطينية، والتي توجت بالتوقيع على 
"إعالن الجزائر"، قبل ان تستضيف الجزائر بعدها في 

الفاتح والثاني من شهر نوفمبر 2022 القمة العربية 
والتي وصفت بالتاريخية، باعتراف من االشقاء 

العرب وكذا من قبل العديد من الدول والهيات الدولية.  
إن الجزائر التي استكملت بناء مؤسساتها، جعلت من 

عام 2022، بداية لإلقالع االقتصادي الحقيقي، من 
خالل قانون االستثمار الجديد، فيما عرفت هذه السنة 
االفراج عن دفتر شروط استيراد وتصنيع المركبات، 
حيث من المنتظر ان تكون سمة 2023 بداية لميالد 

صناعة حقيقية في مجال تصنيع المركبات في بالدنا، 
فيما بعث االقتصاد الجزائري مؤشرات قوية نحو 

االنضمام الى مجموعة "البريكس".
هذا وشهدت العام الجاري، احداثا دولية عديدة، 

أبرزها األزمة األوكرانية، وتداعياتها على أسواق 
الطاقة العالمية، وقد اتسم الموقف الجزائري من 

هذه االزمة بالحياد واالتزان، وبسبب ما خلفته هذه 
االزمة من اضطرابات على أسواق الغاز على وجه 
الخصوص، التفتت العديد من الدول األوروبية نحو 
الوجهة الجزائرية، من منطلق موثوقيتها في توريد 

هذه المادة.
وعادت الجزائر في سنة 2022، لتؤكد على قدرتها 

في احتضان المنافسات اإلقليمية والدولية، فكان 
احتضانها أللعاب البحر األبيض المتوسط الذي تزامن 

مع االحتفال بستينية االستقالل ناجحا بكل المقاييس 
تنظيميا ولوجستيا، قدمت خالله الباهية وهران صورة 

في قمة الروعة عن قدرة الجزائر في تنظيم أكبر 
المحافل الرياضية.

وفي هذا السياق، أحيت الجزائر في سنة 2022 
الذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية، 

فكان االحتفال هذه السنة مميزا، السيما ما تعلق 
باالستعراض العسكري الضخم، الذي أكد على قوة 
واحترافية الجيش الوطني الشعبي "حصن الجزائر 
المنيع"، في مشهد بعث الفخر واالعتزاز في نفوس 

جميع الجزائريين باالنتماء إلى هذا الوطن.
جميد. ذ

اإميان �سايح
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قمة عربية متميزة، م�ساحلة تاريخية ومواقف ثابتة

2022.. الدبلوما�شية اجلزائرية منوذج م�شرف للوحدة العربية
جنحت الدبلوما�سية اجلزائرية خالل �سنة 2022، يف ك�سب رهان مل ال�سمل العربي وجت�سيده على اأر�ض الواقع، بف�سل حنكة قيادتها ور�سادة قراراتها، ف�سال 

عن امل�ساعي احلميدة التي بادرت بها منذ اعتالء الرئي�ض تبون �سدة احلكم، فكانت القمة العربية التي احت�سنتها بالدنا مطلع نوفمرب املنق�سي احلدث 

الأبرز الذي ميز ال�سنة املنق�سية، والذي �سبقته م�ساحلة تاريخية بني حركتي "فتح" و"حما�ض" الفل�سطينيتني لتوؤكد اجلزائر بقاءها على العهد واإ�سرارها 

على توحيد �سفوف اإخوانها وتقوية جبهتهم الداخلية من اأجل ن�سرة الق�سايا العادلة ودعم ال�سعوب امل�سطهدة.

بني الإجنازات والرهانات 

جزائر 2022.. قّوة ووفاء 
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2022ح�صاد
ا�ضتعرا�ض ع�ضكري تاريخي وعمليات نوعية �ضد فلول الإرهاب

2022 .. اجلزائر حممية بقوة جي�شها ووفاء �شعبها
يبقى اجلي�ض الوطني ال�ضعبي الوريث الأجدر جلي�ض التحرير الوطني وال�ضند الأمنت لل�ضعب، وكما جرت عليه العادة مع نهاية كل �ضنة، ن�ضتح�ضر من هذا املنرب الإعالمي اأهم املحطات 

امل�ضرفة للجي�ض خالل �ضنة 2022 والتي ظل خاللها وفيا لأمانة ال�ضهداء، ومتم�ضكا مببادئ الفاحت من نوفمرب التي مل ولن يحيد عنها، كما عمل على مدار ال�ضنة، من اجل احلفاظ على 

هيبة اجلزائر ومكانتها اإقليميا ودوليا بف�ضل ب�ضالة اأبنائه واإخال�ضهم لهذا الوطن احلبيب، وكان ال�ضتعرا�ض الع�ضكري ال�ضخم الذي نظم مبنا�ضبة الحتفال ب�ضتينية ال�ضتقالل، 

احلدث الأبرز خالل ال�ضنة املا�ضية، بالنظر لبالغة الر�ضالة التي اأو�ضلها اإىل العامل والتي اأكد من خاللها جاهزية اجلي�ض اجلزائري للدفاع عن الوطن ومواجهة اأي خطر خارجي حمتمل، 

م�ضتعر�ضا القدرات الهائلة التي يتوفر عليها يف جمال الت�ضليح، والحرتافية التي يتمتع بها يف جمال التنظيم والهيكلة.

اإميان �ضايح

االحداث  بكل   ،2022 سنة  غد  بعد  نودع 
عاشتها  التي  الهامة  والمحطات  البارزة 
التي  الكبرى  والتحديات  خاللها،  بالدنا 
نعمة  بفضل  المجاالت  مختلف  في  حققتها 
الجيش  بواسل  يحرص  التي  واألمن  السلم 
الوطني الشعبي على حفظها وصونها، تنفيذا 
المؤسسة  بمبادئ  الشهداء والتزاما  لوصية 
الوطن  وحدة  من  تجعل  التي  العسكرية 
واستقراره ركيزة أساسية في استراتيجيتها 
علينا  يفرض  المقام  هذا  ومن  العملياتية، 
ببطوالت  واالعتزاز  االعتراف  واجب 
هذا  ابناء  ببسالة  اإلشادة  الوطني،  جيشنا 
االنجازات  أبرز  عند  والوقوف  الوطن 
الوطني  الجيش  حققها  التي  والبطوالت 
الشعبي سليل جيش التحرير الوطني خالل 
سنة 2022، فالجيش الوطني الذي ولد من 
رحم الشعب ورث عن سلفه جينات البطولة 
والغيرة على الجزائر، فلم يترك أية فرصة 
إال ودافع فيها عن هذا الوطن صونا لكرامة 
فكان  األمم،  بين  مكانته  ودفاعا عن  شعبه 
وجه  في  المتين  والدرع  المنيع  السد  دوما 
المؤامرات والدسائس، وقدم أبطال الجيش 
الوطني الشعبي مثاال حيا للتضحية باألنفس 
واألرواح في سبيل الدفاع عن هذا الوطن.
"�ضتينية ال�ضتقالل"...�ضاهد على 

جاهزية اجلي�ض وقوة تر�ضانته

االستقالل  بستينية  احتفالنا  خضم  وفي 
على  الجمهورية  رئيس  يحرص  التي 
الشهداء  بطوالت  الستذكار  محطة  جعلها 
خالل  ببسالتهم  واالعتراف  والمجاهدين، 
بعد  حكمهم  ورشادة  التحريرية  الثورة 
االستقالل، وجه الجيش الوطني الشعبي في 
5 جويلية المنقضي، رسالة قوية ومباشرة 
تاريخي  عسكري  استعراض  عبر  للعالم، 
فقد  الحضور،  وأبهر  الجميع  إعجاب  أثار 
اإلعجاب  مدى  الجميع  مالمح  ترجمت 
واحترافية  الجزائر  بقوة  واالعتراف 
جيشها وانضباطه وأقرت بمستوى التكوين 
والتدريب العسكري الذي توفره لبواسله ما 
صفو  بتعكير  الحالمين  أمام  الطريق  يسد 
وأمن هذا الوطن الحبيب، كما اكد الجيش 
وبواسله  أبطاله  جاهزية  الشعبي  الوطني 
للوقوف صفا واحدا وذرعا متينا في وجه 

هذا  واستقرار  أمن  تهديد  يحاول  من  كل 
الوطن.

العسكري االحترافي،  وأخذنا االستعراض 
المشرف  النضال  تاريخ  عبر  جولة  في 
الثورة  إبان  الوطني  التحرير  لجيش 
المظفرة، والمسيرة المشرفة التي استكملها 
بعده الجيش الوطني الشعبي سليله األوحد 
واألجدر، فقدم صورة مشرفة عن تواصل 
تباعا  المربعات"  "رّص  حين  األجيال 
فكانت  الزمني،  التسلسل  حسب  ورتبها 
المجد  صانعي  المجاهدين،  بمربع  البداية 
االولوية  لهم  منحت  الذين  والتاريخ، 
الثورة  إبان  وبطوالتهم  تضحياتهم  نظير 
في  األمة  ألشبال  مربع  تاله  التحريرية، 
رمزية تدل على التواصل بين جيل الثورة 
المربعات  ثالث  ليشمل  االستقالل،  وجيل 
الوطني  للجيش  التابعة  المدارس  مختلف 
الشعبي والتي تمثل مختلف قوات الجيش، 
الدفاع  وقوات  وجوية  برية  قوات  من 
الجوي عن اإلقليم، القوات البحرية، وأخيرا 
مربع الدرك الوطني، الذي شمل المدرسة 
المدرسة  التقنيات،  متعددة  العسكرية 
مهندس،  لتموين  التحضيرية  الوطنية 
اإلشارة  مديرية  للعتاد،  لعسكرية  المديرية 
اإلليكترونية،  الحرب  المعلومات  وأنظمة 
العسكرية،  للصحة  المركزية  المديرية 
األمن الوطني، الحماية المدنية، الجمارك، 

ومربعات القوات الخاصة.
الجيش  أوصل  ووضوح،  بالغة  وبكل 
يحلم  من  لكل  رسالته  الشعبي  الوطني 
الوطن  هذا  استقرار  بزعزعة  عبثا 
خالل  من  ضده،  التآمر  أو  الحبيب 
الجوري  الحربي  أسطوله  قوة  استظهار 
محركات  عزفت  فقد  والبحري،  والبري 
للجيش  التابعة  والمروحيات  الطائرات 
عكست  متناسقة  سنفونية  الشعبي  الوطني 
واحترافية  الوطني  الحربي  الطيران  قوة 
يتمتع  التي  القصوى  والجاهزية  أسرابه، 
بها صقور الجيش الوطني الشعبي، فتزينت 
المروحيات  بمئات  يومها  العاصمة  سماء 
والطائرات من احدث الطرازات الحربية،

العسكري،  العتاد  استعراض  حمل  كما 
القيادات  توليها  التي  االولوية  على  تأكيدا 
لتعزيز  الشعبي  الوطني  للجيش  العليا 

استعراض  خالل  من  الدفاعية،  القدرات 
يمتلكها  التي  الحربي  والعتاد  األسلحة 
الجيش الوطني الشعبي، سواء تعلق األمر 
بسالح المدرعات الذي يعد القوة الضاربة 
الرئيسية، أو أرتال الدبابات العسكرية التي 
الطريق  محركاتها  وهزت  تباعا  مرت 
المحاذي لجامع الجزائر، متبوعة بوحدات 
بمختلف  القتال  دبابات  من  أخرى  فرعية 
الوحدات  استعراض  عززها  أصنافها، 
المشاة  وسالح  المدرعات  لسالح  الفرعية 
إسناد  آليات  جانب  إلى  الميكانيكية، 
وعربات لنقل المشاة مزودة بمنصة إطالق 
مزودة  مدولبة  قتالية  وعربات  صواريخ، 
استطالع  وعربات  صواريخ  بمنصات 
الجزائري  الجيش  قوة  تقتصر  ولم  قتالية، 
صنعت  بل  والبرية،  الجوية  معداته  على 
تشكيال  بدورها   البحرية  القوات  وحدات 
الغواصة  تقدمته  مميزا  استعراضيا 
"جرجرة"  الغواصة  وتبعتها  "الونشريس" 
البحري،  ألسطولنا  مفخرة  تعتبران  اللتان 
القوات  ونشر  القيادة  سفينة  بعدها  لتتقدم 
مفخرة  أخيرا  وتعبر  عباس"،  بني  "قلعة 
من  "الرادع"  الفرقاطة  البحري،  السالح 
القسم البحري لفرقاطات متعددة المهام، ثم 
وفي  الصومام"،  "مدرسة  السفينة  تقدمت 
رفعة  والقوة  بالعزة  يمتزج  راقي  ديكور 
أشرعتها،  "المخطاف"  الشراعية  السفينة 
لتبحر في خليج الجزائر لتكون فعال لؤلؤة 

للقوات البحرية .
بتخليد  وانهماكها  احتفاالتها  عز  وفي 
عن  الجزائر  تتخل  لم  استقاللها،  ذكرى 
على  القائمة  ومبادئها  الدبلوماسية  تقاليدها 
ضمت  فلقد  الفرقاء،  وجمع  الجوار  حسن 
المنصة الشرفية المنصبة في مركز الجامع 
واآلراء  المواقف  فرقتهم  أسماء  األعظم، 
وجمعهم "احتفال الجزائر"، فباإلضافة إلى 
مكان  اختيار  مثلها  التي  الكبيرة  الرمزية 
رسالة  جاء  والذي  العسكري  االستعراض 
آثار  لجميع  بالدنا  محو  تؤكد  واضحة 
بعروبتها  واعتزازها  الفرنسي  المستعمر 
بعض  حضور  صنع  وعزتها،  وإسالمها 
الشخصيات حفل ستينية االستقالل الحدث، 
فنجحت الجزائر في لم شمل الفرقاء خاصة 
التحرير  بين حركة  القائم  للخالف  بالنسبة 

المقاومة  وحركة  فتح  الفلسطيني  الوطني 
حضور  قدم  كما  "حماس"،  اإلسالمية 
لحضور  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس 
واضحة  رسالة  االستقالل  ستينية  احتفالية 
الجوار،  حسن  بمبدأ  الجزائر  تمسك  تؤكد 
التونسي وإن كانت  كما أن زيارة الرئيس 
في  المشاركة  في  إرادة  شكلها  في  تحمل 
بحكم  لبالدنا،  الستون  االستقالل  عيد 
التاريخ والنضال المشترك بين البلدين ضد 
يخص  فيما  خصوصا  الفرنسي،  االحتالل 
أحداث ساقية سيدي يوسف، غير أنها تقدم 
في طياتها رسالة واضحة تؤكد أن تونس 
تجمعها  التي  االخوة  عالقات  على  باقية 
أساس  للجزائر على  تنظر  وأنها  بالجزائر 

أنها الشقيق األكبر.
حرب بال هوادة �ضد فلول الإرهاب

وحدات  حققت  السنة،  هذه  مدار  وعلى 
في  نوعية  نتائج  الشعبي  الوطني  الجيش 
اإلرهاب، وسجلت عمليات  مكافحة  مجال 
اإلرهاب  فلول  معاقل  بدك  ناجحة سمحت 
في مناطق متفرقة من الوطن، وفي ظرف 
لتثبت  كبيرة،  واحترافية  قياسي  زمني 
المستمرة  ويقظتها  العالية  احترافيتها  بذلك 
الوطن  هذا  عن  للدفاع  الدائم  واستعداداها 
اإلرهاب  على  للقضاء  الجاد  وسعيها 
حماية  على  سهرها  خالل  من  ببالدنا، 
حدودنا من أي تهديد خارجي، ففي إن قزام 
وبالتحديد قرب الشريط الحدودي الجنوبي 
العسكرية  بالناحية  العملياتي  بالقطاع 
الوطني  للجيش  مفارز  نجحت  السادسة، 
اثنين   إرهابيين  على  القضاء  في  الشعبي، 
أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين  
ثقيلة  أسلحة  استرجاع  تم  كما  وتوقيفهما، 
عربات  أربعة  في  تمثلت  أخرى  ومعدات 
)محروقة(؛  ستايشن  طويوطا  نوع  من 
ملم   12.7 نوع  ثقيلة من  ثالثة  رشاشات 
 FMPK نوع  من  رشاش  )محروقة(؛ 
نوع  من  رشاشة  أسلحة  ستة   )محروق(؛ 
سالح  )محروقة(؛   PMAK كالشنكوف 
رشاش من نوع كالشنكوف PMAK؛)حالة 
مجهول  رشاش  سالح  إلى  إضافة  جيدة(، 
من  صاروخي  قاذف  )محروق(؛  النوع 
قناصة  بندقية  )محروق(؛    7-RPGنوع

من  وهاتف  )محروقة(؛   SVD نوع  من 
نقالين ذكيين  إلى جانب هاتفين  نوع ثريا؛ 

وهاتفين نقالين.
الوطني  للجيش  مفارز  كانت  وقبلها، 
الشعبي قد تمكنت في عملية نوعية نفذتها 
باجي  برج  العملياتي  بالقطاع  بتمياوين 
من  السادسة،  العسكرية  بالناحية  مختار 
ينتمون  إرهابيين  ثالثة  على  القبض  إلقاء 
بمنطقة  النشطة  اإلرهابية  للجماعات 
الشيخ  بميباركي  األمر   ويتعلق  الساحل، 
المكنى  الحسن  وسولي  "الحسن"  المكنى 
جنسية  من  بحادة  أحمد  "الدوسحاقي"وبابا 
توقيف  العملية،  ذات  في  تم  كما  مالية، 
ثالث عناصر دعم ويتعلق األمر بـ: داللي 
محمد من جنسية مالية، عقبة كنتة شريف 
وعقبة كنتة أحمد، وفي إطار جهودها دائما 
الوطني  للجيش  ومفارز  وحدات  نفذت 
عن  أسفرت  التي  العمليات  عديد  الشعبي، 
نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية العالية 
واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة 

في كامل التراب الوطني.
للجيش  وحدات  نجحت  ذلك،  وحول 
على  القضاء  في  بتيبازة  الشعبي  الوطني 
ثالثة إرهابيين وإلقاء القبض على إرهابي 
نارية وذخيرة  أسحلة   04 آخر واسترجاع 
آخر  إرهابي  سلم  كما  أخرى،  وأغراض 
نفسه للسلطات العسكرية بأدرار وبحوزته 
كالشنيكوف  نوع  من  رشاش  مسدس 
مفرزة  أوقفت  كما  الذخيرة،  من  وكمية 
نفس  في  الشعبي  الوطني  للجيش  مشتركة 
بالوادي،  عنه  مبحوثا  إرهابيا  السياق، 
دعم  عناصر  توقيف10  تم  حين  في 
منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات 
مفرزة  أوقفت  فيما  الوطني.  التراب  عبر 
مصالح  مع  بالتنسيق  بتمنراست  أخرى 
جنسيات  من  أشخاص   05 الوطني  األمن 
من  رشاش  مسدس   بحوزتهم  مختلفة 
وبندقية صيد وكمية من  نوع كالشنيكوف 
قنابل   05 وتدمير  كشف  تم  فيما  الذخيرة، 
تقليدية الصنع خالل عملية تمشيط بجيجل.

اجلي�ض.. القوة الداعمة لركائز 

"اجلزائر اجلديدة"
وبعيدا عن دوره المحوري في الدفاع عن 
أمن هذا الوطن، أعلنت المؤسسة الوطنية 
لمسار  دعمها  مرة  من  أكثر  في  لجيش 
للجهود  ومساندتها  الجديدة،  الجزائر  بناء 
المبذولة من طرف القيادة العليا للبالد على 
تحقيقه  تم  بما  فأشادت  صعيد،  من  أكثر 
الرئيس  عهدة  من  األولى  السنوات  خالل 
واعتبرت  المجاالت،  مختلف  في  تبون 
الجديد  والتوجه  العميقة  اإلصالحات  أن 
جعلت  قد  ميدانيا  المحققة  والنتائج  للدولة 
المواطن الجزائري يستعيد ثقته الكاملة في 
الجزائر  بأن  أقرت  كما  دولته،  مؤسسات 
تبون رئيسا  المجيد  انتخاب عبد  تشهد منذ 
للجمهورية قبل ثالث سنوات، تحوال كبيرا 
وأصعدة  مستويات  على  الفتا  وتطورا 
في  معتبرة  أشواطا  قطعت  أن  بعد  عدة، 
واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  مسار 
الديمقراطية  دعائم  وترسيخ  واالجتماعية 
القانون بهدف إرساء أسس  وتكريس دولة 

جزائر جديدة.
عزمه  الشعبي  الوطني  الجيش  يؤكد  وإذ 
الجديدة،  الجزائر  بناء  مسار  مرافقة  على 
في  الجميع  مسؤولية  على  يشدد  فإنه 
المشاركة في هذا التحدي، خاصة في ظل 
الذي  المنقلب  والدولي  اإلقليمي  الرهان 
أكثر من أي  تعيشه بالدنا والذي يستدعي 
وقت مضى تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز 
الفعالة  بالمساهمة  ملتزما  الداخلية،  الجبهة 

في مسيرة التنمية الوطنية.
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�سنة 2022 حملت بوادر تعايف وانتعا�ش

خطوات مت�صارعة ت�صع االقت�صاد

2022ح�صاد

�شنة اقت�شادية بامتياز وموؤ�شرات تتعايف 

المسؤولين  وحتى  والمراقبين  الخبراء  وبإجماع 
اقتصادية  سنة  كانت   20222 سنة  فأن  الحكومة  في 
مهمة  أشواط  قطع  من  الجزائر  تمكنت  حيث  بامتياز 
في سبيل إصالح االقتصاد الوطني من خالل قرارات 
قانون  غرار  على  مهمة  قوانين  ومراجعة  وإجراءات 
البيروقراطية  العراقيل  على  والقضاء  االستثمار 
وبالعودة  للمستثمرين،  اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط 
تحسنا  عرفت  والتي  االقتصادية  المؤشرات  ألهم 
الوطنية  العملة  قيمة  نجد   2022 سنة  خالل  ملحوظا 
سبتمبر  بداية  منذ  تاريخية  قفزة  الدينار  حقق  حيث 
سجلت  فقد  رسمية  وبيانات  أرقام  وحسب  الماضي 
خالل  بالمائة    12.5 بمعدل  ارتفاعا  الوطنية  العملة 
صالح  في  سيكون  ما  وهو  بـ2021  مقارنة   2022
استمرار  أن  الخبراء  يتوقع  حيث  الوطني  االقتصاد 
في  وسيساهم  التضخم  معدالت  سيبطأ  الدينار  تعافي 
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا سيكون عامل 
مهم في خدمة المستثمرين والمستوردين، بالمقابل فأن 
مؤشر أخر عرف خالل  السنة المنقضية تحسنا معتبرا 
يبلغ  أن   يتوقع  حيث  التجاري  الميزان  فائض  وهو 
7ر17 مليار دوالر نهاية  2022 بارتفاع قدره 6ر16 
مليار دوالر مقارنة بسنة 2021، وقد جاء هذا التحسن 
بفضل السياسة التجارية التي انتهجتها الجزائر لترقية 
ارتفاع  بفعل  وأيضا  المحروقات،  خارج  الصادرات 
اسعار المحروقات في االسواق الدولية وأثره االيجابي 

سياسة   ،2022 خالل  تواصلت  كما  المجال،  هذا  في 
تنظيم وتخفيض الواردات بهدف حماية االنتاج الوطني 
سمح  ما  الصرف،  احتياطات  استهالك  من  والحد 
بالحفاظ على توازن في واردات السلع، التي يتوقع ان 
تبلغ 7ر38 مليار دوالر نهاية سنة 2022. وبالحديث 
هذه  سجلت  فقد  المحروقات  خارج  الصادرات  عن 
وتتخطي  المكاسب  تعزز  وأرقام  نوعية  قفزة  األخيرة 
حتى حجم التوقعات حيث حققت الجزائر قيمة تفوق 6 
ماليير دوالر من الصادرات خارج قطاع المحروقات 

منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نوفمبر 2022.
ت�شريعات مهمة لإ�شالح اقت�شادي من�شود 

وألن اإلصالح االقتصادي ال يمكن تحقيقه دون تشريع 
القوانين  من  العديد  صدور   2022 سنة  عرفت  فقد 
قانون  وأهمها  االقتصادي  اإلقالع  مسعى  تدعم  التي 
السنة  هذه  خالل  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  االستثمار 
وكان لبنة أساسية لالنتقال الستثمار حقيقي في مختلف 
المجاالت حيث حمل هذا القانون ضمانات للمستثمرين 
الخارجي  االستثمار  من  مزيد  لجذب  بيئة  ووفر 
للجزائر، ووضع هذا القانون هدف تحقيق نسب إدماج 
تكرس لقاعدة رابح ــ رابح، واعتماد مقاربة براغماتية 
في التعامل مع االستثمارات األجنبية المباشرة، والعمل 
التكنولوجيا  نقل  تضمن  التي  االستثمارات  على جذب 
السنة  هذه  خالل  شهدنا  كما  العمل،  مناصب  وتوفير 
الذي  التجاري،  القانون  المصادقة على مشروع  أيضا 
يواكب تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية 

سنة  شهدت  كما  المشاريع،  أصحاب  الشباب  وتشجيع 
2022، المصادقة على القانون األساسي للمقاول الذاتي 
التي  الجديدة،  االقتصادية  لألنشطة  حدا  يضع  الذي 
ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة واالقتصاد الرقمي، 
للوظيفة  األساسي  للقانون  المتمم  القانون  ومشروع 
إنشاء  "عطلة  من  االستفادة  لحق  والمكرس  العمومية 

مؤسسة".
اجلزائر تعيد التموقع يف �شوق الطاقة 

وبالنسبة للقطاعات االقتصادية فان أغلب هذه األخيرة 
مقدمتها  في   2022 سنة  خالل  كبيرة  حركية  شهدت 
حققته  الجزائر  ان  القول  يمكن  والذي  الطاقة  قطاع 
تسجيل  رغم  السنة  هذا  خالل  عظيمة  إنجازات  فيه 
استفادت   2022 فخالل  األوجه،  متعددة  دولية  أزمة 
مؤسسة  أعلنت  فيما  النفط  أسعار  ارتفاع  من  الجزائر 
سوناطراك عن اكتشافات طاقوية ضخمة، حيث سجلت 
منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية أوت 2022 
الماضي، سبعة اكتشافات جديدة تشمل أربعة اكتشافات 
مؤسسة  باشرت  كما  غازية.  اكتشافات  وثالثة  نفطية 
سوناطراك مع بداية سنة 2022 مفاوضات مع معظم 
الطبيعي  الغاز  توريد  عقود  أسعار  لمراجعة  شركائها 
والغاز المسال، وجعلها تتماشى وواقع السوق العالمية، 
العمومية. وكانت  للخزينة  إضافية  مداخيل  ما سيحقق 
البداية شهر أفريل مع عمالق الطاقة االيطالي "إيني"، 
السوق  معطيات  وفق  الغاز  أسعار  مراجعة  تم  حيث 
جويلية  شهر  وخالل  بعدها  و2023،   2022 لسنتي 

لسوناطراك،  العام  المدير  الرئيس  أعلن  الماضي، 
الغاز  توريد  عقود  أسعار  مراجعة  أن  حكار  توفيق 
تشمل جميع الشركاء دون استثناء. وفي نهاية سبتمبر 
الماضي، أعلنت سوناطراك مراجعة أسعار عقود الغاز 
مع شركة إينال اإليطالية وفرعها في السوق االسباني 
"إينديسا"، وفي 6 أكتوبر وقعت سوناطراك وشريكها 
في السوق االسبانية، ناتورجي، عقدا لمراجعة أسعار 
 ،2031 سنة  حتى  يمتد  الطبيعي،  الغاز  توريد  عقود 
بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر، وبلغت العقود التي 
 7 الماضي،  أكتوبر  شهر  حتى  سوناطراك  راجعتها 
الغاز  لتوريد  بعقود  معه  ترتبط  شريكا   11 أصل  من 
كان  فقد  بالمقابل  المسال.  الطبيعي  والغاز  الطبيعي 
الرتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، في ظل 
إيجابية مباشرة  تداعيات  الروسية األوكرانية،  الحرب 
يتوقع  التي  الطاقة،  البالد من صادرات  عائدات  على 
أن تسجل مستويات قياسية لم تحققها منذ سنوات خالل 
بالقسط  سيساهم  ما   2023 سنة  من  األول  السداسي 
األكبر في تحقيق فائض في الميزان التجاري.هذا وقد 
للجزائر  استراتيجي  توجه   2022 سنة  خالل  ظهر 
رئيس  وأعلن  األوروبية  الكهرباء  بسوق  للتموقع 
البلدين  اتفاق  روما  من  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية 
بالطاقة  وأوروبا  إيطاليا  لتزويد  ضخم  مشروع  على 
توقيع  إلى  البلدان  يسارع  أن  قبل  النظيفة،  الكهربائية 
الوزراء  رئيس  زيارة  خالل  الجزائر  في  االتفاقية 
سنة  من  جويلية  في   دراغي  ماريو  السابق  اإليطالي 
تصدير  نيتها  السنة  نهاية  مع  الجزائر  لتعلن   ،2022
عندما  أوروبا  نحو  الكهربائية  الطاقة  من  الفائض 
تدرس  الجزائر  أن  عرقاب  محمد  الطاقة  وزير  أعلن 
بجدية تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى 
أوروبا. مشيرا أّن الطاقة اإلنتاجية المحلية من الكهرباء 
تبلغ 25 ميغاوات تستهلك منها البالد 17 ميغاوات في 

أوقات ذروة الطلب وهو ما يمنحها إمكانية التصدير

2022 رهان الإقالع القت�شادي حيث و�شعت م�شاعي واإجراءات وقرارات احلكومة والقيادة العليا للبالد  ك�شبت اجلزائر �شنة 

القت�شاد الوطني على ال�شكة ال�شحيحة، هذا الأخري بدا ي�شهد التعايف بعد فرتة من الركود ب�شبب الأزمة ال�شحية العاملية لتعرف 

هذه ال�شنة العديد من املوؤ�شرات منوا م�شجعا على غرار قيمة العملة الوطنية، معدلت النمو وقيمة ال�شادرات خارج املحروقات 

فيما �شهدت اأغلب القطاعات حركية ملحوظة بداأت تظهر نتائجها على اأر�ش الواقع لتنهي اجلزائر �شنة 2022 باأرقام م�شجعة 

اقت�شاديا وفق معطيات ر�شمية وتخطو اجلزائر خطوات مهمة على م�شتوي الإ�شالح القت�شادي وتبداأ ال�شنة اجلديدة برهان 

اأكرب وهو موا�شلة تنفيذ خمططات النمو على اأكرث من �شعيد والعمل على النفتاح اأكرث على القت�شادات العاملية الكربى.

�ش.زمو�ش
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2022ح�صاد

الطاقات المتجددة كان لها أيضا حصة من اإلنجازات 
عن   2022 خالل  أعلن  حيث  التطوير  ومساعي 
 1000 بإنتاج  سيسمح  والذي  الضخم  سوالر  مشروع 
بعدة  شمسية  محطات  عبر  الكهرباء  من  ميغاواط 
"تحديا  المشروع  هذا  يمثل  فيما  البالد  واليات جنوبي 
إستراتيجيا وأولوية" وفق تصريح سابق لوزير الطاقة 

محمد عرقاب.
قطاع ال�شناعة ...قاطرة االنتعا�ش االقت�شادي 

قطاع الصناعة بدورة عرف انتعاشا كبيرا خالل سنة 
2022 حيث سجل القطاع الصناعي العمومي معدالت 
نمو فاقت الـ 8 بالمائة مع نهاية هذه السنة. وتم خالل 
2022 مواصلة مساعي حلحلة ملف العقار الصناعي 
ومواصلة تطهيره أين تم استرجاع 2.308 هكتار من 
الصناعية  المناطق  المستغل على مستوى  العقار غير 
ومناطق النشاطات. من جهة اخرى، وفي مجال ترقية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فان عدد المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة بلغ مع نهاية السنة حوالي 3ر1 
واالستشارة  الدعم  مراكز  قامت  بينما  مؤسسة  مليون 
ومشاتل المؤسسات خالل 2022 بمرافقة 273 حامل 
ومتوسطة.  مؤسسة صغيرة   265 واحتضان  مشروع 
الماضي  الشهر  زغدار  أحمد  القطاع  وزير  وكشف 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ضمان  صندوق  أن 
قام بمنح ضمانات مالية تفوق14 مليار دينار لـ 309 

مشروعا خالل سنة 2022.
المتعثرة  المؤسسات  نشاط  بعث  إعادة  مع  وموازاة 
ومساعي تطوير وترقية عدد من القطاعات الصناعية 
وقطاع  الميكانيكية  الصناعة  غرار  على  الكبرى 
من  الصناعة  بقطاع  استمرت  الجهود  فان  المناولة 
التكنولوجي  واالبتكار  الناشئة  المؤسسات  تطوير  أجل 
وترقية الصناعات الجديدة المتعلقة بتكنولوجيا االعالم 
واالتصال، فضال عن بناء السفن والصناعة العسكرية 
هذه األخيرة استطاعت خالل سنة 2022 أن تحتل هذه 
األخيرة مكانة متزايدة األهمية في القطاع بمعدل ادماج 
جد مرتفع ومنتجات عالية الجودة. وقد تمكنت السياسة 
الجمهورية عبد  قيادة رئيس  المنتهجة تحت  الصناعية 
إطالق  إعادة  من  القطاع،  هذا  لصالح  تبون  المجيد 
معلقا،  كان  استثماري  مشروع   1000 ال  يقارب  ما 
حسب أرقام قدمتها وزارة الصناعة خالل شهر سبتمبر 

الماضي.
2022 ... �شنة حماية وترقية املنتوج الوطني

الوطني  االقتصادي  الذي عرفه  االنتعاش  وتناغما مع 
هذه  التجارة خالل  قطاع  حقق  فقد   2022 سنة  خالل 
السنة العديد من اإلنجازات حيث يمكن وصف 2022 
انها كانت سنة لحماية وترقية المنتوج الوطني بامتياز 
للمنتوج  الوطنية  البطاقية   2022 خالل  وضمت 
و388  اقتصادي،  متعامل  و200  آالف   10 من  أكثر 
تطبيق  الحكومة  واصلت  فيما  وطني،  منتوج  ألف 
الواردات،  وترشيد  للتصدير  الوطنية  استراتيجيتها 
حيث عملت وزارة التجارة على هدف تحويل الجزائر 
خالل  دوالر  مليار   60 من  ألكثر  مستهلك  سوق  من 
العشر سنوات الفارطة، الى سوق ذات قدرات إنتاجية 
تغطي االحتياجات الوطنية لتتراجع فاتورة الواردة الى 
33 مليار دوالر كأخر حصيلة  لتبلغ  النصف،  حوالي 
لمرافقة  الدولة  جهود   .2022 نوفمبر  شهر  مسجلة 
األسواق  ولوج  في  الراغبين  الجزائريين  المنتجين 
مساعي  وجود  مع  األخرى  هي  استمرت  اإلفريقية، 
تعزير  اجل  من  دولة  من  أكثر  مع  واتصاالت  حثيثة 
من  واالستفادة  األفريقية  الدول  مع  التجارية  لمبادالت 
مزايا اتفاقية التجارة الحرة األفريقية وزيادة الصادرات 
 2022 سنة  لتختتم  القارة،  نحو  المحروقات  خارج 
بتسجيل انتصار تاريخي لقطاع التجارة مع بلوغ حجم 
الصادرات خارج المحروقات الـ 6 مليار دوالر وهو 

رقم فاق التوقعات.
قطاع الفالحة يوا�شل رفع رهان حتقيق 

االكتفاء الذاتي 

ملحوظة  حركية  سجلت  التي  القطاعات  ألهم  وتكملة 
الفالحة  قطاع  واصل  فقد  المنقضية  السنة  خالل 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  للوصول  مساعيه  بالجزائر 
من خالل خطة تم وضعها لترقية الزراعات والشعب 
والمستثمرين  الفالحين  دعم  عبر  وذلك  االستراتيجية، 
نمو  نسبة  بتحقيق  للقطاع  سمح  ما  الشعب  هذه  في 
برقمين )31 بالمئة من حيث القيمة( وتغطية 75 بالمئة 

الفالحة  وزارة  أرقام  وحسب  السوق.  حاجيات  من 
 128  2022 سنة  خالل  سجلت  فقد  الريفية  والتنمية 
مليار دج كتمويالت بنكية، مقابل 59،5 مليار دج سنة 
طرف  من  الممنوحة  التمويالت  قدرت  كما   ،2021
بنك الفالحة والتنمية الريفية، الموجهة حصريا لصغار 
ومتوسطي الفالحين، مع عدم احتساب الفوائد في إطار 
قرض "الرفيق" بالنسبة لالستغالل ب 205 مليار دج 
خصت 182.766 ملف تمت الموافقة عليه الى نهاية 
تم  )التحدي(،  االستثمار  بقروض  يتعلق  وفيما  جوان. 
54 مليار دج خصت أساسا شعب تربية األغنام  منح 
والدواجن والتخزين في غرف التبريد وزراعة الحبوب 
وتربية األبقار. وعرف القطاع خالل هذه السنة، وللمرة 
االولى، تمويل 494 فالح لزراعة السلجم الزيتي بمبلغ 
253 مليون دج، كما تم ربط 18.116 مستثمرة فالحية 
الزراعات  35.5 مليار دج. وحظيت  بمبلغ  بالكهرباء 
االستراتيجية في الجنوب ببرنامج خاص، على أساس 
ديوان  إلى  الدولة  قبل  من  الموكلة  العقارية  الحافظة 
تنمية الزراعة الصناعية باألراضي الصحراوية، تبلغ 
 ،2021/2022 برسم سنة  هكتار  ألف   550 مساحتها 
حيث تم تنفيذ برنامج إلنجاز 140 مشروعا استثماريا 
السنة  خالل  هكتار  ألف   97 مساحة  على  معتمدا 
الحرث  حملة  بداية  خالل  الفالحون  واستفاد  الجارية. 
ميزانية  من  االسمدة  على  الدعم  في  زيادة  من  والبذر 
الدولة، لتنتقل النسبة من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة، مما 
انعكس على أسعارها في السوق. ونتيجة لهذه الجهود، 

حقق اإلنتاج في شعبة الخضر الجافة 1.1 مليون قنطار 
مليون   1.9 تسجيل  مقابل   ،2022 سبتمبر  غاية  إلى 
قنطار خالل سنة 2021 بقيمة 17.1 مليار دج، على 
مساحة مخصصة قدرها 150 ألف هكتار، وقدر إنتاج 
مليون   44.2 ب  المنقضية  السنة  خالل  البطاطا  مادة 
قنطار بنسية زيادة 30 بالمائة وقيمة انتاج فاقت 287 
مليار دج. كما أحيطت شعبة الطماطم الصناعية بعناية 
خاصة عمال على تقليص استيرادها، مما سمح بتحقيق 
إيجابية  أرقام جد  19.3 مليون قنطار وهي  بلغ  إنتاج 
وتحسين  الفالحية  المواد  من  السوق  بتغطية  سمحت 
واقع التصدير للخارج في هذه الشعب في انتظار رهان 
ولوج عدد أكبر من األسواق السنة الجديدة من استمرار 
مساعي تحسين اإلنتاج الوطني وتحقيق االكتفاء الذاتي.

قرارات تاريخية تكّر�ش للدولة االجتماعية 

وقد واصلت الجزائر طيلة 2022 تكريس مبدأ الدولة 
هذه  حملت  حيث  الهشة  الطبقات  ودعم  االجتماعية 
السنة العديد من القرارات الهامة والتي تصب في خانة 
حماية القدرة الشرائية للجزائريين وكانت البداية بقرار 
يستفيد  والتي  البطالة  منحة  جهاز  استحدث  تاريخي 
منها حاليا حوالي مليون و800 ألف بطال لغاية نهاية 
بدأت  المنحة  هذه  رسمية  أرقام  حسب   2022 أكتوبر 
بمبلغ 13 ألف دينار ليقرر رئيس الجمهورية مع نهاية 
من  كشكل  دينار  ألف   15 لمبلغ  لتصل  زيادتها  السنة 
أشكال الدعم المباشر، الذي يلبي أهم متطلّبات الشباب 

إلى غاية الحصول على وظيفة. وقد زرعت هذه المنحة 
األمل في نفوس البطالين من حيث االهتمام الذي توليه 

السلطات العمومية لهم.
وقد استفاد الجزائريون خالل السنة المنتهية من رابع 
الضريبة  إلغاء وتخفيض  األجور من خالل  في  زيادة 
ومراجعة  اجتماعيا،  مطلبا  ظلّت  التي  الدخل  على 
ابتداء من  النقطة االستداللية، مع ترّقب زيادة خامسة 
مع  الجمهورية  رئيس  عنه  أعلن  مثلما  القادم،  جانفي 
البطالة  منحة  تدابير مراجعة  إلى  إضافة  السنة،  نهاية 
ضمن  تندرج  إجراءات  وكلّها  المتقاعدين،  ومنح 

مساعي استرجاع كرامة المواطن. 
المضاربة والعمل على  المواطن من "غول"  ولحماية 
وعلى  المنتجات  مختلف  أسعار  في  االستقرار  تحقيق 
القانون  االستهالك جاء  واسعة  المدعمة  المواد  رأسها 
ليحمل  المشروعة  غير  المضاربة  بمكافحة  المتعلق 
لبارونات  مسبوقة  وغير  استثنائية  ردعية  إجراءات 
تسليط   2022 سنة  خالل  شهدنا  حيث  المضاربة 
المضاربين  حق  في  سنة  الـ15  لغاية  تصل  عقوبات 
بالمواد األساسية ومحتكري المواد المدعمة وقد عّجت 
مختلف محاكم الوطن بمئات القضايا التي جاءت فيها 
لهؤالء  حقيقي  ردع  عامل  مثّل  ما  وهو  ثقيلة  األحكام 
والذين وصفهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ 
خلق  على  تعمل  عصابات  توظفهم  الذين  "الطفيليين 
البلبلة"، لتختتم سنة 2022 دون أزمات ندرة في المواد 
األساسية وال ارتفاع غير مبرر في األسعار كما كان 
يحدث كل نهاية سنة وتنتصر إجراءات الدولة للمواطن 

البسيط. 
لطالما  تاريخي  قرار   2022 سنة  حملت  فقد  بالمقابل 
العودة  قرار  وهو  ولسنوات  الجزائريون  انتظره 
والترخيص  سنوات  ثالثة  من  أقل  السيارات  الستيراد 
الجديدة وتسويقها  السيارات  السيارات استيراد  لوكالء 
المساعي إلقامة صناعة حقيقية  الجزائر مع تجدد  في 
جاءت  التي  الثالثية  القرارات  وهي  محليا  للسيارات، 
الماضي  أكتوبر  من  التاسع  في  للوزراء  اجتماع  في 
والتي عجلت بظهور بوادر انفراج الزمة السيارات في 
الجزائر لتعقبها العديد من التطورات التي دفعت الملف 
بالجزائر  فيات  إقامة مصنع  اتفاقية  توقيع  منها  لألمام 
تركب  كانت  التي  المصانع  عودة  عن  الحديث  وكذا 
السيارات محليا لكن بنسب اندماج أعلى هذه المرة مع 
وبدء  السياحة  السيارات  استيراد  شروط  دفتر  صدور 
خير  بشرى  مثل  ما  وهو  طلباتهم  إيداع  في  الوكالء 
للجزائريين الذين باتوا يرون ان حلم السيارة سيتحقق 

قريبا.
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يف انتظار الإقالع احلقيقي لهذا القطاع الهام

الثقافة اجلزائرية خالل عام 2022.. 
اإجنازات هامــة رغم قلـــة الـــدعم

2022ح�صاد

مبداأ ال�شفافية

هذه السنة ظلت أيضا أزمة كورونا الصحية المشجب 
الذي يعلق عليه الفاعلين في القطاع الثقافي ممن اعتادوا 
عهد  في  حسيب  أو  رقيب  دون  العمومي  الدعم  على 
الوزراء السابقين فشلهم في القيام باإلقالع االقتصادي 
من  سنوات  بعد  الجزائر  في  الثقافي  بالقطاع  المنوط 
إليهم، حيث رغم رفع  توجه  كانت  التي  الريع  سياسة 
في  والفنية  الثقافية  األنشطة  عن  الصحية  اإلجراءات 
األشهر األولى من السنة إال أن ذلك لم يحمس الفاعلين 
على روح المبادرة أو أخذ زمام األمور والعمل دون 
أو  ملتقيات  أو  ندوات  لتأطير  الدعم سواء  البحث عن 
في  الفاعلين  هؤالء  وجه  بل  وفنية،  ثقافية  تظاهرات 
الثقافي والفني على مدار السنة طلبات البحث  القطاع 
عن الدعم المادي قبل المعنوي للوزارة الوصية للقيام 
بأي نشاط يمكنه أن يحرك المشهد الثقافي والفني، لبت 
اآلخر  البعض  عن  وامتنعت  بعضه  الوصية  الوزارة 
)تأجل الفصل فيها لوقت الحق يرجح أن يكون مطلع 
الوزارة  أن  األمر  في  الالفت  لكن  القادمة(،  السنة 
المقدم  الدعم  توجيه  في  الشفافية  مبدأ  أقرت  الوصية 
الكشف  من خالل  سواء  الثقافي،  القطاع  في  للفاعلين 
الكشف  أو  الدعم  بتوجيه  الخاص  الشروط  دفتر  عن 
عن المؤسسات والهيئات التي استفادت من الريع وهي 

خطوة لطالما كانت تحظى بسرية تامة.
الرقابة على اأموال التظاهرات الثقافية

عن  والفنون  الثقافة  وزارة  بإفراج  تميزت  السنة  هذه 
دفتر شروط تنظيم وتأطير التظاهرات الثقافية والفنية 
في الجزائر ورغم أن العمل به لن يكون إال مع بداية 
العام الجديد الذي تفصلنا عنه حوالي 48 ساعة حيث 
سيصبح ساري التنفيذ في 2023، إال أن التوجه نحو 
إقرار دفتر شروط موحد لكل المهرجانات التي ستصبح 
المعلن عنها  المعايير واألحكام  جميعها خاضعة لنفس 
خطوة لطالما كانت مطلب عّدة مهنيين، وبالعودة لهذا 
محكم  تنظيم  لضمان  جاء  استحداثه  أن  نجد  الدفتر 
والفنون  الثقافة  وزارة  قالت  كما  الثقافية  للمهرجانات 
إعداده  أشرفت على  الذي  الشروط  دفتر  أن  وأضافت 
اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة وتقييم المهرجانات الثقافية 
الثقافية  المهرجانات  تنظيم  كيفية  وتشكيلتها  وتنظيمها 
التدابير  خالله  من  يُحدد  والمحلية،  الوطنية  الدولية، 
المهرجانات  بها في تنظيم  التقيد  الواجب  وااللتزامات 
سير  تضبط  مادة   28 من  الدفتر  ويتكون  وتسييرها، 
بالتسيير  المتعلقة  واألحكام  المهرجانات  تنظيم  وكيفية 

المالي وكذا شروط تعين وإنهاء مهام المحافظين.
وبحسب المصدر ذاته يضم ستة فصول يحدد الفضل 
األول األحكام العامة ويبرز أهمية تنظيم المهرجانات 
وأهدافها، فيما يحدد الفضل الثاني شروط وكيفية تنظيم 
المهرجانات، بحيث يقترح المحافظ على الوزارة قائمة 
ثالثة  عن  يقل  ال  ظرف  في  الطبعة  برنامج  مشروع 
التفاصيل بما في ذلك  الملف كافة  أشهر، بحيث يضم 
هذا  أحكام  وتحدد  الممولين،  وقائمة  اإلشهاري  الملف 
الفصل التدابير الالزمة لتنظيم المهرجانات في المواقع 

األثرية، بينما يحدد الفصل الثالث شروط تعين محافظي 
المهرجانات بحيث يشترط أن يكون من بين الشخصيات 
في  الخبرة  اشتراط  مع  الميدان  في  البارزة  الثقافية 
موضوع المهرجان إضافة إلى اإللمام بشروط التسيير 
مهام  ذاته  الفضل  أحكام  تحدد  كما  والمالي،  اإلداري 

المحافظ وسير عمله.
المالية  باألحكام  المرتبط  الرابع  الفصل  واشترط 
للمهرجان  المخصصة  بالميزانية  المحافظ  يتقيد  أن 
العمومية  الصفقات  بقانون  التقيد  أيضا  ويفرض 
تنظيم  إطار  في  يباشرها  التي  العمليات  مختلف  في 
المهرجان وتشترط أيضا مواد هذا الفضل على محافظ 
المهرجان إبرام اتفاقيات مع جل المشاركين بما في ذلك 
التجهيزات  كافة  أيضا  وتخضع  الظرفين  المستخدمين 
إلى  الفعاليات  خالل  بها  واالستعانة  كرائها  يتم  التي 
يحدد  كما  المالية  والقيمة  المدة  تتضمن  خاصة  عقود 
والمدعون  الفنانين  مع  التعامل  طريقة  الشروط  دفتر 
األجانب بحيث تخضع القوائم لموافقة الوزير المكلف 
بالثقافة بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية وتحدد 
الفنانين  مع  التعامل  طريقة   23 المادة  أحكام  أيضا 
تكاليف  دفع  عليهم  يتعين  بحيث  األجانب  والمدعوين 
على   17 المادة  أحكام  تفرض  كما  الدولي  التنقل 
محافظ المهرجان إخضاع استعمال المساهمات المالية 

للمهرجانات الثقافية المؤسسة، رقابة قبلية وبعدية.
تعليقات  خالل  من  الثقافي  المشهد  في  فاعلون  وأثنى 
الوزارة  تنشره  منشور  كل  على  بها  يغدرون  كانوا 
الوصية على صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي 
النقطة تثار حولها  على هذا اإلجراء خاصة وأن هذه 

التكهنات في كل مرة.
التاأطري.. العنوان العري�ض ل�شيا�شة الوزارة

الالفت هذه السنة في المشهد الثقافي أن الوزارة الوصية 
كمحور  والتأطير  التكوين  مسألة  عاتقها  على  أخذت 
كبير لمجمل األنشطة التي تقوم بها بين الحين واآلخر، 
التي  السنة  أشهر  مدار  على  السياق  في  أطلقت  حيث 
ستنقضي عّدة مبادرات في المجال بشعار ترقية اآلداء 
وإبراز المساهمة في الميدان الثقافي على أرض الواقع، 
وألجل ذلك أطلقت وزارة الثقافة والفنون لجنة مشتركة 
بينها وبين المرصد الوطني للمجتمع المدني في شهر 
أفريل الماضي تم خاللها التأكيد على القيمة التشاركية 
الحقيقية بين المجتمع المدني والهيئات العمومية لخدمة 
مع  اإليجابي  للتعاون  قطاعها  استعداد  مبدية  المواطن 
القطاع الثالث، وكان اللقاء فرصة أيضا لتعزيز التعاون 
الناشط  المدني  للمجتمع  خدمة  والمرصد  الوزارة  بين 
الفعال في  للتشاور  الثقافي، وإرساء أسس  المجال  في 

سبيل ترقية النشاط الجمعوي الثقافي.
عن  يزيد  ما  إحصاء  عن  الكشف  السياق  في  وتم 
مادي  بدعم  تحظى  ناشطة  ثقافية  جمعية  آالف  أربعة 
ومعنوي من الوزارة غير أن هذه الجمعيات هي بعيدة 
الوصية  الوزارة  جعل  ما  الواقع  وأرض  الميدان  عن 
الهيئات  لهذه  تسمح  التي  اللقاءات  هذه  مثل  لتكثيف 
باإلعداد لمشروع ثقافي حقيقي يكون ذو قيمة مضافة 
يتم  أن  ينتظر  الدولي،  ال  ولما  الجزائري  المشهد  في 
االهتمام به أكثر في قادم األشهر من السنة الجديدة بعد 
السنة ما يمكن اعتباره مكسب  تم إرساءه في هذه  أن 

كبير للقطاع الثقافي.
قطاع الن�شر يتنف�ض

النشر  قطاع  منه  عانى  الذي  الصعب  الوضع  ورغم 
والكتاب بسبب غياب البرامج في السنوات األخيرة إال 
أن ستينية الثورة حفزت البعض على العمل والنشاط من 
جديد فبمجرد أن أعلنت الوزارة الوصية عن البرنامج 
للبعض  كان  أنه  إال  قلته  على  التظاهرة  بهذه  الخاص 
بل  سنوات،  دام  ركود  بعد  النشاط  إلى  للعودة  فرصة 
هذا  إطالق  بعد  ساعات  أشارت  المصادر  بعض  إن 
البرنامج عن دفع دور النشر آلالف العناوين طمعا في 
بدراسة  كلفت  التي  التحكيم  لجنة  تجد ضالتها عند  أن 
المشروع  أن  ورغم  العموم  في  ولكن  المشاريع،  هذه 
ارتبط فقط بطبع 100 عنوان إال أن ذلك لو وزع بعدل 
بين الناشرين يمكن اعتباره المتنفس الذي طال انتظاره 

لوال سنة 2022.
ولم تكتف الوزارة الوصية بهذا فقط بل أطلقت ورشات 
رغم  الكتاب  وصناعة  النشر  قطاع  مشاكل  لمناقشة 
السنة  انقضاء  مع  متأخرة  جاءت  الورشات  هذه  أن 
مجال  في  الفاعلين  جمع  في  التفكير  مجرد  أن  إال 
الكتاب وقطاع النشر من مؤلفين، ناشرين، مطبعيين، 
مستوردين، مصدرين، موزعين ومكتبات بيع الكتب، 
لطالما  خطوة  والحوار  والنقاش  التشاور  طاولة  على 
كانت مغيبة في سياسات الوزراء السابقين الذين تداولوا 

على قطاع الثقافة.
انت�شار على املخزن ثقافيا

الجزائر  في  التراث  قطاع  تلقى  آخر،  صعيد  على 
موجعة  ضربة  وجه  أن  بعد  السنة  هذه  قوية  دفعة 
على  السطو  حاولت  التي  للمغرب   2022 نهاية  قبل 
تراث جزائري يتمثل في الطابع الغنائي الراي مستغلة 
بالجنسية  فناني "راي" جزائريين  موجة تجنّس بعض 
المغربية في السنوات األخيرة ومحاولة المخزن لتجنيد 
اليونسكو  لدى  تصنيفه  بقصد  الجزائري  الفن  مشاهير 
المحاوالت باءت  كلون تراثي مغربي إال أن كل هذه 

طابع  أن  تثبت  أن  الجزائر  استطاعت  أن  بعد  بالفشل 
الراي  وأن  خالص،  جزائري  غنائي  لون  هو  الراي 
ديسمبر  في  تم  حيث  جزائريا،  ماديا  ال  إنسانيا  تراثا 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  إدراج  الجاري 
في  جزائري"،  شعبي  "غناء  الراي  يونسكو،  والثقافة 
قائمة التراث العالمي غير المادي لإلنسانية وذلك على 
هامش االجتماع الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون 
في  عقد  الذي  لليونسكو  المادي  غير  الثقافي  التراث 

المغرب.
 9 اليوم،  تحصي  الجزائر  أصبحت  اإلنجاز  وبهذا 
العالمي  للتراث  اليونسكو  قائمة  في  مدرجة  عناصر 
وهي أهليل قورارة، ولباس العرس التلمساني )الشدة(، 
تيميمون،  في  )أسبوع(  النبوي  بالمولد  واالحتفال 
وركب اوالد سيدي الشيخ، واحتفال السبيبة، باإلضافة 
وهي  مجاورة  دول  مع  باالشتراك  عناصر  ثالثة  إلى 

"اإلمزاد" و"الكسكس" و"الخط العربي«.
وطابع الراي الغنائي ظهر في األوساط البدوية الريفية 
بلعباس  سيدي  مدن  في  الجزائري خاصة  الغرب  في 
بعدها  لينتقل  ومستغانم،  ومعسكر  وتيارت  وغليزان 
المدن األخرى بعد االستقالل وخصوصا وهران  إلى 
المغنيين،  من  العديد  يد  على  عالمي  كفن  برز  أين 
واأللحان  الغناء  في  بطريقته  الطابع  هذا  وتميز 
حيث  الملحون،  الشعر  من  غالبا  المستقاة  والكلمات 
اليوم  تعتبر  التي  األصوات  من  الكثير  آنذاك  برزت 
من أعمدة هذا الفن على غرار الشيخة الريمتي، والتي 
 1952 منذ  الراي  أغنية  سماء  في  بصوتها  صدحت 
لتكون بذلك سفيرة بارزة لهذا الطابع، وعرف الراي 
بعد االستقالل بفضل األخوين رشيد وفتحي  عصرنة 
العديد من  أدخلت  بلمو، حيث  أحمد وكذا مسعود  بابا 
موضوعاته  كما صارت  الغربية  الموسيقية  التأثيرات 
بعدها  لينتشر  العاطفية،  المسائل  أساسا حول  تتمحور 
على أوسع نطاق مع ظهور المهرجان الذي خصص 

له انطالقا من عام 1985.
وواصل الراي انتشاره الكبير حيث انتشر في مختلف 
والنشر  التسجيل  دعائم  تطور  بفضل  الجزائر  مناطق 
خالل  من  العالمية  الموسيقية  الساحة  أيضا  واكتسح 
أعمال العديد من الفنانين الجزائريين ومشاركة أسماء 

موسيقية عالمية في مشاريع فنية مشتركة.
النوع  هذا  في  الباحثين  من  العديد  الجزائر  وتضم 
وعبد  دعماش  بن  القادر  عبد  غرار  على  الموسيقي 
للعديد  أضافة  ملياني،  الحاج  والراحل  بورايو  الحميد 
أبحاثا  والذين خصصوا  االنسان  الباحثين في علم  من 
وإصدارات كثيرة للتأريخ لهذا الفن والتعريف به بهدف 

حفظ ذاكرته كتراث جزائري.

مل يختلف امل�شهد الثقايف يف �شنة 2022 التي 

ت�شارف على النق�شاء كثريا عن �شابقتها، 

فيما يخ�ض امل�شهد الثقايف والفني عموما، 

فرغم �شّح الدعم العمومي الذي كان ول يزال 

املحرك الرئي�شي للفاعلني يف القطاع، اإل اأن 

هناك بوادر ملمو�شة تنذر برفع املزيد من 

التحديات يف امل�شتقبل اإذا ما ا�شتمرت نف�ض 

الأ�شاليب والأدوات التي اأطلقتها الوزارة الو�شية 

للموؤ�ش�شات الواقعة حتت و�شاية الثقافة 

والفنون احلكومية اأو تلك التي تن�شط يف املجال 

ويوؤطرها اخلوا�ض، ول ميكن التغا�شي ونحن 

ن�شلط ال�شوء على امل�شهد الثقايف يف اجلزائر 

خالل عام 2022 دون املرور على النجاعة التي 

اأحدثتها الوزيرة �شورية مولوجي يف حماولة 

منها للق�شاء على �شوء الت�شيري الذي ميّز القطاع 

يف ال�شنوات الأخرية.

حياة �شرتاح
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 �سنة 2022 كانت �صعبة بكل

 املقايي�س لكرة القدم اجلزائرية

 �إخفاقات باجلملة ومنتخب �أقل 
من 17 �سنة �ال�ستثناء �لوحيد

بكل  صعبا  عاما   2022  كان 
الجزائرية،  القدم  لكرة  المقاييس 
في  اإلخفاقات  من  عانت  التي 
أثارت  والتي  الجبهات،  مختلف 
خاصة  للمشجعين  وقلقا  غضبا 
المنتخب الوطني،  على مستوى 
نهائيات  بلوغ  في  فشل  الذي 
كأس العالم 2022، وهي النكسة 
التي غطت على كل اإلخفاقات 

شارك  الحالي،  العام  المحلية.مطلع  الكرة  في  عنيفة  هزات  وخلفت  األخرى 
أبرز  وأحد  اللقب،  بصفته حامل  أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  في  الوطني  المنتخب 
المرشحين للفوز باعتباره واحدا من كبار القارة السمراء، ويملك تشكيلة مدججة 

بالنجوم المحترفين في أوروبا.
أفريقيا،  أمم  بكأس  مجموعتهم  في  كارثيا  مردودا  قدموا  محرز  رياض  رفقاء 
االستفهام  عالمات  من  العديد  وسط  األول  الدور  من  مبكرا  المنافسة  وودعوا 
التي  الكاميرون،  السيئة لمالعب  باألرضيات  الفشل  البعض ربط  رغم محاولة 
احتضنت البطولة، وجاء ذلك بعدما تذيل ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة 

من تعادل سلبي مع سيراليون، وخسارتين أمام غينيا االستوائية وكوت ديفوار.
منقطع  دعما  تلقى  الذي  "الخضر"،  مدرب  بلماضي،  بجمال  الثقة  تجديد  وتم 
المونديال  بلوغ  الهدف األسمى وهو  أمال في تحقيق  الجميع  النظير من طرف 

لرابع مرة في تاريخ الكرة الجزائرية.
الفاصل  الدور  قرعة  أوقعت  المجموعات  مرحلة  في  مميز  مشوار  وعقب 
"الخضر" في مواجهة الكاميرون مع أفضلية خوض لقاء اإلياب بالجزائر، وبعد 
الفوز في الذهاب واالقتراب من التأهل، حدث ما لم يكن في الحسبان في مارس 
الماضي بملعب مصطفى تشاكر في موقعة اإلياب، حين نجح منتخب الكاميرون 
في قلب الطاولة والعودة ببطاقة التأهل إلى كأس العالم عقب الفوز في الثواني 

األخيرة، ليصعد بفارق الهدف االعتباري خارج الديار.
 جدل ال ينتهي

كبيرة  وأثيرت ضجة  المسؤولية  باكاري غاساما  الغامبي  الحكم  البعض  وحمل 
حوله وحول اللقاء استمرت حتى الوصول إلى كأس العالم في قطر حين اعتدى 
رئيس االتحاد الكاميروني صامويل إيتو على شاب جزائري سأله عن حصول 

الحكم على رشوة.
ودفع شرف الدين عمارة، رئيس الفاف السابق، الثمن غاليا عندما اضطر إلى 
تقديم استقالته بعد مرور عام واحد على انتخابه خلفا لسلفه خير الدين زطشي، 
وعاشت الكرة الجزائرية مرحلة فراغ على المستوى اإلداري قبل انتخاب الرئيس 

الحالي جهيد زفيزف رئيسا جديدا.
 وطال الفشل أيضا المنتخب األولمبي، ولم تنجح هذه الفئة ألقل من 23 عاما في 
التأهل لكأس األمم، وكذلك ألولمبياد باريس 2024، وسار منتخب أقل من 20 

سنة على نفس النهج خالل العام الحالي.
فقد حققت تشكيلة المدرب محمد السات نتائج كارثية خالل بطولة شمال أفريقيا 
التي أقيمت في مصر، وخرج "الخضر" بتعادلين وخسارة ليفشل المنتخب في 
بلوغ نهائيات كأس األمم لهذه الفئة، وخيب أيضا منتخب ألقل من 18 عاما كل 
اآلمال في ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بالجزائر الصيف الماضي وفشل 
حتى في بلوغ الدور الثاني رغم بدايته الموفقة والدعم الجماهيري، وحتى منتخب 

للسيدات لم يستطع التأهل إلى كأس األمم التي أقيمت هذا العام بالمغرب.
منتخب اأقل من 17 �صنة ا�صتثناء وحيد

وكان االستثناء الوحيد في عام 2022 بالنسبة للمنتخبات الوطنية متمثال في نجاح 
منتخب أقل من 17 عاما، الذي يدربه زرقي رمان، في الفوز ببطولة كأس العرب 
قبل شهرين، والتي أقيمت بالجزائر.ورغم أن المنتخب المحلي لم يشارك في أي 
مسابقة رسمية خالل العام الجاري منذ تتويجه بكأس العرب في قطر نهاية العام 
الماضي، فإنه يسير في الطريق الصحيح تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة الذي 

وضع نصب عينيه التتويج بكأس األمم للمحليين بالجزائر في 2023.
بلوزداد يوا�صل عزفه املنفرد حمليا

بتتويجه  المنفرد  عزفه  بلوزداد  شباب  واصل  الوطنية،  البطولة  مستوى  وعلى 
دور  إلى  تأهل  كما  الجزائرية  الكرة  على  هيمنته  ليؤكد  التوالي  على  الثالث 

المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
وقدمت الجزائر منذ أيام ملف ترشحها لخالفة غينيا في تنظيم كأس األمم األفريقية 

2025 وسط تفاؤل بكسب هذا الرهان.
اتحاد  ونادي  المحلي  المنتخب  توفي العب  العام حادثا مأسويا حين  وشهد هذا 
الجزائر بالل بن حمودة في حادث سير خالل عودته لمنزله عقب مشاركته في 

لقاء ودي مع منتخب المحليين.
الق�صم الريا�صي

كانت بطولة كأس العالم أفضل طريقة إلنهاء 
عام 2022، حيث خطفت األنظار بالعديد من 
بإحراز  اختتمت  والتي  االستثنائية،  األمور 
تاريخها،  في  الثالثة  للمرة  اللقب  األرجنتين 
ليونيل  النجم  قائدها  مسيرة  في  واألولى 

ميسي، في حدث عالمي كبير ومثير.
الثالثة  للمرة  للعالم  بطلة  األرجنتين  وتّوجت 
النهائية  المباراة  في  بفوزها  تاريخها،  في 
حاملة  فرنسا  على   2022 قطر  لمونديال 
اللقب بركالت الترجيح، وأخيراً، نال ميسي 
المالعب  في  الرائع  لمشواره  مكافأة  أجمل 
للمرة  العالم  كأس  ذهبية  بحصده  العالمية، 

األولى في تاريخه.
المونديال،  استضافة  في  قطر   ونجحت 
بأبهى حلة، رغم االنتقادات  الستارة  وإسدال 
الخليجية.  الدولة  لها  تعرضت  التي  الالذعة 
وأكدت قطر أنها كانت على قدر المسؤولية، 
من  العديد   2022 العالم  كأس  حققت  بعدما 
األرقام القياسية، لناحية اإليرادات والحضور 
االشتباكات  غياب  إلى  وصواًل  الجماهيري، 
البعض،  منه  ما تخّوف  الجماهير، وهو  بين 
النســخ  في  يحصل  كـــان  لمــــا  نظراً 

السابقــة.
العالم  لكأس  الذهبي  المربّع  المغرب  وبلغ 
العربية  المنتخبات  تاريخ  في  األولى  للمرة 
واألفريقية، قبل أن يخسر أمام فرنسا، ليلعب 
كرواتيا  أحرزته  الذي  الثالث،  المركز  على 

بفوزها 2-1.
انتهاء ق�صة يونايتد - رونالدو

أعلن مانشستر يونايتد اإلنجليزي أن المهاجم 
في  الفريق،  سيغادر  رونالدو  كريستيانو 
"أولد  ملعب  في  الثانية  لفترته  مريرة  نهاية 
لالعب  مقابلة  بعد  ذلك  وجاء  ترافورد«، 
قاسية،  بتصريحات  خاللها  أدلى  البرتغالي 
واتهمها  يونايتد،  مانشستر  إدارة  مهاجماً 
الفني  لمديره  احترامه  عدم  وأكد  بخيانته، 

إيريك تن هاغ.
 ريال مدريد ي�صيف الـ14

أبطال  دوري  لقب  مدريد  لاير  أحرز 
تغلبه  بعد  تاريخه،  في  الـ14  للمرة  أوروبا 
في  أقيم  الذي  النهائي  في  ليفربول  على 
البرازيلــــي  سجلــــــه  بهــــــدف  باريس، 

فينيسيــوس جونيور.

مو�صم اأ�صطوري لنب زمية

بن  كريم  الفرنسي  مدريد  مهاجم لاير  أحرز 
زيمة جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب لعام 
فوتبول"  "فرانس  مجلة  تمنحها  التي   2022
وحل  القدم،  كرة  في  المتخصصة  الفرنسية 
كيفن  والبلجيكي  ثانياً  ماني  ساديو  السنغالي 
روبرت  البولندي  ورابعاً  ثالثاً  بروين  دي 
الفرنسي  الالعب  فاز  كما  ليفاندوفسكي، 
بجائزة أفضل العب في أوروبا المقدمة من 

االتحاد األوروبي للعبة.
"ماد ماك�س" يحتفظ بلقبه

توج سائق "ريد بل" الهولندي ماكس فيرستابن 
للمرة  "فورموال-1"  سباقات  في  للعالم  بطاًل 

الثانية توالياً، كان فيرستابن قد أحرز باكورة 
ألقابه الموسم الماضي في سباق أبو ظبي في 
السائق  وتخطى  أيضاً،  للغاية  مثيرة  ظروف 
مايكل شوماخر  السباقات  أسطورة  الهولندي 
موسم  في  االنتصارات  من  عدد  أكبر  في 

واحد.
 نادال و�صفيونتيك "بطال العامل" 

وفيدرر يعتزل بالدموع

اختير اإلسباني رافاييل نادال والبولندية إيغا 
شفيونتيك بطلَين للعالم من االتحاد الدولي لكرة 
منهما  كل  فيه  حصد  موسم  بعد  المضرب، 
الكبرى. األربع  البطوالت  أصل  من  لقبين 
فيدرر عن  التنس روجر  كما أعلن أسطورة 
الخبر الذي كانت تخشاه الجماهير حول العالم 

تمألها  وعيناه  قرر  أن  بعد  طويلة  فترة  منذ 
ليضع  المحترفين  منافسات  اعتزال  الدموع، 

حداً لمسيرة مليئة باإلنجازات.
 ت�صريح اإيرفينغ بـ11 مليون دوالر

أعلنت شركة "نايكي" للمالبس الرياضية أنها 
لنجم  الدوالرات  بماليين  أنهت صفقة رعاية 
السلة  لكرة  األميركي  نتس  بروكلين  فريق 
كايري إيرفينغ، بعد الجدل الذي أثاره األخير 
بتصريحات اعتُبرت معادية للسامية، وكانت 
مليون   11 نحو  قيمتها  أن  التي ورد  الصفقة 
دوالر لالعب، إحدى أكبر الصفقات في عالم 
تواجه  وقت  في  إنهاؤها  ويأتي  الرياضة، 
وجهات  حيال  متزايدة  ضغوطاً  الشركات 

نظر النجوم الموّقعة معها.
ذهبية اأوىل لل�صنغال يف اأفريقيا

في  األولى  للمرة  اسمها  السنغال  دونت 
األفريقية،  األمم  لكأس  الذهبية  السجالت 
إثر  القارية،  ألقابها  باكورة  أحرزت  بعدما 
تغلبها على مصر 4-2 بركالت الترجيح، بعد 
بالتعادل  واإلضافي  األصلي  الوقتين  انتهاء 
الـ33، على ملعب  النسخة  السلبي في نهائي 
"أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

 الـ"فينالي�صيما" اأرجنتينية

توج المنتخب األرجنتيني بلقب كأس أوروبا 
فوزه  بعد  "فيناليسيما"  الجنوبية  أميركا   -
في   ،)0-3( اإليطالي  نظيره  على  الكبير 
المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي«.

ميالن يعود بطل إيطاليا بعد 11 عاما
للمرة  اإليطالي  للدوري  بطاًل  ميالن  توج 
الـ19 في تاريخه، بعد غياب عن التتويج لـ11 
عاماً، وأنهى ميالن الموسم في الصدارة بـ86 

نقطة بعيداً بفارق نقطتين من جاره إنتر.
  "ال ليغا" الـ35 لريال مدريد 

والبي اأ�س جي ملكا لفرن�صا

تُّوج لاير مدريد بلقب الدوري اإلسباني للمرة 
الـ35 في تاريخه، حيث وصل مجموع نقاط 
الفريق "الملكي" إلى 86، بعيداً من برشلونة 

الثاني بـ13 نقطة.
الدوري  بلقب  جيرمان  سان  باريس  وتوج 
الفرنسي بما مجموعه 86 نقطة وبفارق 15 
وكان  الثاني،  المركز  صاحب  مرسيليا  عن 
لألسماء  نظراً  باللقب،  الفريق  تتويج  متوقعاً 

الالمعة في صفوفه.
 البايرن "بطل العادة" يف اأملانيا 

وال�صيتي يخطف اللقب من ليفربول

األلماني  الدوري  لقب  ميونيخ  بايرن  حقق 
نقطة،   77 مجمعاً  تاريخه،  في  الـ32  للمرة 

مقابل 69 لدورتموند الثاني.
وقلب مانشستر سيتي تخلّفه أمام أستون فيال 
0-2 حتى الدقيقة 76 إلى فوز 3-2 بسيناريو 
مجنونة،  دقائق   5 مدى  على  "هيتشكوكي" 
اإلنجليزي  للدوري  بطاًل  بلقبه  ليحتفظ 
الممتاز، حارماً في الوقت ذاته منافسه الوحيد 
ليفربول من إحراز رباعية غير مسبوقة في 

إنجلترا.
الوكاالت 

مونديال قطر كان اأف�صل طريقة الإنهاء عام 2022

مي�سي "بطل �لعامل" �أزمة رونالدو 
وريال مدريد يحقق �لـ14 يف �أوروبا 

2022ح�صاد



وبالتزامن مع موجة القتل الصهيوني الواسعة في الضفة والتي شكل قتل 
قوية  عودة   2022 عام  سّجل  صورها،  أبرز  عاقلة  أبو  شيرين  الزميلة 
للعمليات المسلحة التي أدت إلى أعلى عدد من القتلى الصهاينة منذ 2005، 

وفق إقرار إذاعة الجيش الصهيوني.
واالحتالل،  فلسطينية  مصادر  إلى  استنادا   2022 معطيات  أبرز  وتاليا 
وإلى تقارير األمم المتحدة حول عدد الشهداء الذين قتلوا في اشتباكات مع 
االحتالل في مدينة جنين في هذا العام، باإلضافة إلى الجرحى والمعتقلين.

227 شهيدا فلسطينيا، بينهم 169 في الضفة الغربية، و53 من غزة أغلبهم 
قضوا في العدوان الصهيوني على القطاع في أوت و5 من فلسطينيي 48.

وجاء في أحدث تقرير أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
في األراضي المحتلة )أوتشا( أنه قياسا على المتوسط الشهري، كان عام 
2022 أكثر األعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت األمم 

المتحدة بتسجيل الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.
جيش  مع  مواجهات  في  أصيبوا  فلسطينيا   9335 المصابين  عدد  وبلغ 
المعتقلين  عدد  بلغ  فيما  الفلسطينية،  للمناطق  اقتحامه  أثناء  أو  االحتالل 

6500 حالة اعتقال نحو 4700 منهم ما زالوا في السجون الصهيونية.
وعن عدد حاالت الهدم واالعتداءات االستيطانية، فقد تم هدم 833 مبنى 
وتعرض  القدس،  شرقي  مناطق  فيها  بما  الغربية  الضفة  في  فلسطينيا 
أضرارا  خلفت  منها   582 المستوطنين،  من  هجوما   793 لـ  فلسطينيون 
بممتلكات الفلسطينيين و211 خلفت إصابات بينهم، وتُذكر هنا حادثة قيام 
أثناء  استشهد  حتى  صدره  في  بسكين  فلسطيني  بطعن  المستوطنين  أحد 
دفاعه عن أرضه في منطقة سلفيت، في حزيران )يونيو( 2022، كما قام 

االحتالل ومستوطنوه بإتالف أو اقتالع 13130 شجرة زيتون.
عمليات فل�سطينية

وكالة  إحصاء  وفق  مقاوم،  فلسطيني  عمل   7200 نحو  الفلسطينيون  نفذ 
حرية نيوز المحلية، بينها 413 حادثة إطالق نار، وكانت عملية التفجير 
المزدوجة عن بُعد في القدس من أبرزها، إلى جانب هجمات نفذها فدائيون 
في العمق الصهيوني مثل عمليات شارع ديزنغوف وبني براك في نهاية 

مارس ومطلع أفريل هذا العام.
قتلى وجرحى �سهاينة

بلغ عدد قتلى وجرحى من الجانب الصهيوني 31 قتيال ونحو 500 إصابة 
بينهم في عمليات فدائية وهجمات مسلحة بالضفة وداخل الخط األخضر، 

وهو الرقم األعلى منذ 2015.
نفذتها أجهزة األمن وقوات  استباقيا إلحباط عمليات مقاومة  نشاًطا   450
الجيش الصهيوني، من بينها 36 هجوًما بعبوات متفجرة، وأكثر من 300 

عملية إطالق نار، ومحاوالت خطف، وهجمات دهس وطعن.

اأبرز عمليات املقاومة

ومن أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية وإصابة 3 في عملية دهس وطعن 
مزدوجة بمدينة بئر السبع جنوبا في 22 آذار )مارس( قتل فيها 4 صهاينة، 
في  آخرين   10 وإصيب  جنديان صهيونيان  قتل  )مارس(  آذار   27 وفي 

هجوم نفذه فلسطينيان مسلحان من أم الفحم، في مدينة الخضيرة.
نفذه  هجوم  في  آخرين   2 وإصيب  صهاينة،   5 قتل  )مارس(:  آذار   29

فلسطيني من جنين في منطقة “بني براك” قرب تل أبيب.
7 نيسان )أبريل(: قتل 3 صهاينة وإصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم 

مسلح لفدائي من مخيم جنين بشارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب.
نفذه  هجوم  في  آخرين،   4 وإصي  صهاينة   3 قتل  )مايو(:  أيار   5 وفي 

فلسطينيان من جنين بمنطقة “إلعاد” قرب مدينة اللد بالداخل.
14 أيلول )سبتمبر(: مقتل ضابط صهيوني في اشتباك مسلح عند حاجز 

الجلمة.
جنود   5 وجرح  صهيونية  مجنّدة  مقتل  )أكتوبر(:  األول  تشرين   9 وفي 
في عملية إطالق نار عند حاجز شعفاط شرقي القدس نفذها الفدائي عدي 

التميمي.
وفي 11 تشرين األول )أكتوبر( قتل جندي صهيوني في عملية إطالق نار 
بشمال  شمرون  شافيه  مستعمرة  قرب  األسود”  “عرين  مجموعات  تبنّتها 

غربي نابلس.
وفي 29 تشرين األول )أكتوبر(: قتل مستوطن وجرح 3 في عملية مسلحة 

لفدائي من الخليل بمستوطنة “كريات أربع”. 
في  آخرين  وجرح  مستوطنين   3 قتل  )نوفمبر(:  الثاني  تشرين   15 وفي 

عملية مزدوجة قرب مستوطنة أرئيل شمالي الضفة.
في  آخرين   20 وجرح  مستوطن  قتل  )نوفمبر(:  الثاني  تشرين   23 وفي 
عملية تفجير مزدوجة في القدس، واإلعالن عن مقتل أحد المصابين الحقا.

اال�ستيطان

صادقت االحتالل الصهيوني على 116 مخططا استيطانيا، تستهدف 9700 
دونم من األراضي الفلسطينية بأكثر من 13 ألف وحدة استيطانية، منذ بداية 
المختص  “أريج”  معهد  وفق  )أكتوبر(،  األول  تشرين  نهاية  حتى   2022

بمراقبة االستيطان.
اأحداث مهمة

في 11 أيار )مايو(: االحتالل يغتال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة 
ويصيب الصحفي علي السمودي أثناء تغطيتهما اقتحام مخيم جنين. ومع 
الجزيرة ملفا كامال  قناة  اغتيالها، رفعت  التنصل من  محاوالت الصهاينة 
بخصوص استهداف مراسلتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي يوم 

6 كانون األول )ديسمبر( 2022.
العدوان على غزة وعرين االأ�سود

في 5 آب )أغسطس(: االحتالل الصهيوني يشن حربه الخامسة على غزة 
اسم  الفلسطينية  المقاومة  رد  على  وأطلق  الفجر”،  “مطلع  مسمى  تحت 
 16 بينهم  فلسطينيا،   50 استشهاد  إلى  العدوان  وأدى  الساحات”.  “وحدة 
أيلول   20 وفي  القدس،  سرايا  في  بارزة  عسكرية  قيادات  وطال  طفال، 
بعد  نابلس،  في  األسود”  “عرين  لمجموعات  بيان  أول  صدر  )سبتمبر(: 
وعبد  العزيزي  محمد  أبرزهم  ناشطيها  من  مجموعة  االحتالل  اغتيال 
لناشطيها  االحتالل  استهداف  وتوالى  النابلسي.  وإبراهيم  صبح  الرحمن 

وكان آخرهم ـ”قائد العرين” وديع الحوح.
ملفات مفتوحة

مع نهاية عام وإقبال عام جديد، تبقى ملفات ساخنة عديدة مفتوحة تنتظر 
سيناريوهات مختلفة، ومن أبرزها، المسجد األقصى: والذي تهدد أحزاب 
صهيونية متطرفة فازت في آخر انتخابات برلمانية، وستصبح جزءا من 
االقتحامات  من  بمزيد  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  القادم  الحكومي  االئتالف 

لألقصى طوال النهار، وليس في أوقات محددة كما هو حاليا.
قطاع غزة: يبقى ملف تبادل األسرى بين حماس والكيان الصهيوني عالقا، 
إلى  الملف  هذا  بإغالق  السنوار  يحيى  قائد حماس  بتهديد  المرة  هذه  لكن 

األبد، والبحث عن طرق جديدة لتحرير األسرى.
عرين األسود وكتيبة جنين: مجموعات مقاومة مسلحة تنشط في منطقتي 
مختلفة،  فصائل  من  مسلحون  لها  وينتمي  الضفة،  شمالي  وجنين  نابلس 

وتوّعد جيش االحتالل بمالحقتها وقتل قادة بارزين فيها.
بنود  أهم  من  االستيطانية  البؤر  وشرعنة  االستيطان  تكثيف  االستيطان: 
برئاسة  االحتالل  في  اليمينية  للحكومة  المشكل  االئتالف  بين  التوافقات 

بنيامين نتنياهو، باالضافة الى إعتداءات المستوطنين المتطرفين.
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�سمود يف مواجهة انتهاكات االحتالل ال�سهيوين

فل�شطني يف 2022.. عام املقاومة وال�شهداء
9335l فل�شطينيا اأ�شيبوا يف مواجهات مع جي�ش االحتالل يف 2022

جميل جنم )4 اأعوام( واآالء عبد اهلل قدوم )5 اأعوام( من غزة، وريان يا�سر �سلمان )7 �سنوات( وحممود �سمودي )12 عاما( من ال�سفة.. من دون هوؤالء االأطفال

 �ستدخل فل�سطني عامها اجلديد، بعد اأن �سلبهم االحتالل ال�سهيوين اأرواحهم واأرواح ع�سرات اآخرين من اأبنائها يف 2022.

2022ح�صاد
اإعداد: حياة �سرتاح

تجمعهم وحدة الدم والهوية والمصير، التقى الفلسطينيون في أرض فلسطين التاريخية بأكملها عام 2022 على 
خيار المقاومة بأنواعها كافة، في مرحلة كشف فيها االحتالل عن عنصرية صريحة وفاشية حقيقية.

وشهد عام 2022 تصاعداً في أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة خاصًة في الضفة والقدس المحتلتين في وقت ال 
تزال غزة المحاصرة تشكل شوكًة في حلق االحتالل، وأرض 48 تعاني عدوانا صهيونيا أبرز صوره الجريمة 

المنظمة.
وجسدت المقاومة الشعبية والمسلحة ممثلة بكتيبة جنين ونابلس و"عرين األسود" نموذجاً في العام الذي يوشك 

على الرحيل، لمقاومة االحتالل في الضفة والقدس المحتلتين نفذت خاللها مئات عمليات المقاومة.
لم يغب العمل الوطني المقاوم بالكامل عن محافظات الضفة المحتلة وإن كانت ظاهرة المقاومة الفردية شرارة 

انطالقة موجة عمليات دفاعية تطورت لمهاجمة أهداف االحتالل العسكرية.
دالالت مهمة

الضفة  في  الفلسطينيين  الشبان  من  تفاعل  حالة  والمسلحة  الشعبية  المقاومة  أشكال  تصاعد  ظاهرة  وجسدت 
والداخل المحتل؛ رفضاً لالستيطان والعدوان المكثف بحق األرض واإلنسان والمقدسات.

لم يجد الفلسطيني الذي يعاني صباح مساء من االستيطان واإلعدام الميداني واالعتقاالت وهدم المنازل خياراً 
آخر له سوى مقاومة االحتالل بأشكال قديمة وأخرى مستحدثة.

ويقول اللواء يوسف شرقاوي، الخبير في الشئون العسكرية: إن أهم ما ميز عام 2022م هو ميالد نقالت نوعية 
في مقاومة االحتالل عكست ارتفاع وتيرة التحدي بالضفة المحتلة.

ويضيف وفق تقارير إعالمية فلسطينية "خرجت للوجود كتيبة نابلس وجنين ثم عرين األسود، وشكلت تحديا 
غير مسبوق ازداد وانتقل لبقية محافظات الضفة، ويمكن أن ينتقل لداخل أراضي 48«.

وقتل 30 صهيونيا أغلبهم من الجنود، وأصيب أكثر من 500 منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي؛ جراء 
تنفيذ أكثر من 10777 عماًل فدائيًّا، منها 731 عملية إطالق نار، وأكثر من 52 عملية دعس أو طعن، وفقا لما 

يوثقه مركز معلومات فلسطين )معطى(.
التقليدية، برز التوجه عام 2022 للعمل  المقاومة  ولمجابهة الحرب المشتركة من االحتالل والسلطة لفصائل 
الفردي أو ما يعرف بـ"الذئاب المنفردة"، حتى إن صلة القرابة والصداقة كانت كثيراً خلف وقوع عملية جديدة.

الصعوبة الحقيقية التي صرح بها االحتالل مراراً من مقاومة "الذئب المنفرد" أنه ال يعرفه إال بعد استشهاده أو 

أسره في عملية بمكان وزمان غير متوقع، وهي نماذج يشبهها الخبير شرقاوي بمقاومة شعوب أمريكا الالتينية 
والجنوبية القرن الماضي.

ويؤكد طالل عوكل -المحلل السياسي- أن تصاعد المقاومة الشعبية والمسلحة عام 2022 يحمل عدة دالالت، 
الرسمية عكست  الصهيونية  السياسة  أو  الصهيونية  الحزبية  المزايدات  بواسطة  أن مخططات االحتالل  أولها 
إستراتيجية االحتالل. ويضيف: "هناك تصعيد كبير ونوعي في مخططات االحتالل ضد الفلسطينيين ليس على 
مستوى إنكار الحقوق السياسية الفلسطينية فحسب؛ بل الدخول لمرحلة تجريف الوجود الفلسطيني قابلها تصعيد 

شعبي فلسطيني خارج سياق السياسة الرسمية والفصائلية«.
عن�سرية االحتالل

الفلسطينية  السلطة  بين  األمني  التنسيق  وسط  المتصاعد  االحتالل  عدوان  من  والململة  االستياء  مرحلة  بعد 
اندالع موجة  الطبيعي  الشارع ومعاناته، كان من  الفلسطيني عن مزاج  الرسمي  الموقف  وابتعاد  واالحتالل، 

مقاومة قدمت النتفاضة ثالثة.
المعضلة المرجحة لالحتالل -حسب توقع الخبير شرقاوي- هي ازدياد عمليات المقاومة في أرض 48، عندها 

سيتعدى الفلسطيني مرحلة تقليد المقاوم بالضفة ليضرب أمن جبهة الصهيونية الداخلية.
المرحلة الحالية من التحدي طوال عام 2022 والمتوقع استمرارها عام 2023، يشير الخبير شرقاوي: "التحدي 
المتواصل اختزل وسيواصل اختزال مرحلتين؛ األولى عدم وقوف العمل المنظم خلف معظم العمليات، والثانية 

هي حاضنة المقاومة التي كانت هّشة بفعل التنسيق األمني ويجرى القفز عنها«.
المحتلة، هو  بالضفة   2022 المتطورة في عام  المقاومة  لموجات  المحرك األساسي  أن  المحلل عوكل  ويرى 
تصاعد العنصرية الصهيونية التي وصلت حد الفاشية، وهو إنذار ببدء مرحلة جديدة في الصراع، ويتابع: "فاشية 

االحتالل كشفت وحشية أكبر، وهي تنّكر كل الحق الفلسطيني، ومتوقع اتساع رقعة المقاومة عام 2023«.
يجسد  الصهيونية  ومجتمع  نظام  على  للرد  جاء   2022 عام  الصراع  في  الفلسطينية  الشعبية  القوى  وانخراط 

العنصرية واألبارتهايد وال يرى للفلسطيني حقوقا.
صحيح أن ساحة الضفة والقدس المحتلتين كانتا طوال عام 2022 ميداناً ألعمال المقاومة، لكن غزة المحاصرة 
كانت دوماً في حسابات الميدان، وعمليات أخرى وقعت في أرض 48 مثل عمليتي كفر قاسم وبئر السبع قبل 

أيام لّوحت باشتعال ساحات مجاورة.

يف مرحلة ك�سف فيها االحتالل عن عن�سرية �سريحة وفا�سية حقيقية

املقاومة يف 2022.. خيار جامع وانت�شار وا�شع
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السلطات  أن  اإلسبانية  للشرطة  بيان  وأوضح 
معلومات  تلقيها  بعد  تراقبه  كانت  الجمركية 
بشأنه من الشرطة البريطانية. وأضافت الشرطة 
سيستخدم  كان  القارب  أن  أظهر  "التحقيق  أن 
المغرب  في  الحشيش  من  كبيرة  كمية  لتحميل 
بغية نقلها بعد ذلك إلى أمريكا الالتينية". وبعدما 
أحضر المركب حمولته بالفعل من على الساحل 
إسبانيا  إلى  للعودة  اضطر  للمغرب,  الغربي 
جبل  مضيق  في  الجوية  األحوال  سوء  بسبب 

طارق.
وأشار البيان إلى أن دورية للجمارك اإلسبانية 
اغتنمت الفرصة و اقتربت من المركب وعثر 
طرود  من  "عدد  على  متنه  على  عناصرها 
لنقل  تستخدم  ما  غالبا  التي  والرافيا  الخيش 
ما  مجموع  وبلغ  المخدرات".  من  النوع  هذا 
تحتوي  130 طردا  الدورية  صادرته عناصر 

على نحو 4400 كيلوغرام من الحشيش.
ونقل القارب إلى قادش و أوقف طاقمه المؤلف 
من بريطانيين اثنين, حسب ما أفادت الشرطة 
التي لم تستبعد إمكانية توقيف آخرين.وال يزال 
تهريب المخدرات من المغرب يصنع الحدث في 
إسبانيا حيث تضبط كميات كبيرة من الحشيش. 
المخدرات  تهريب  عملية  أحدث  تاريخ  ويعود 
من المغرب إلى بداية شهر ديسمبر الجاري, تم 
الدولي  تفكيك منظمة إجرامية لالتجار  خاللها 
بالمخدرات كانت تنشط بين المغرب و اسبانيا و 
دول اوروبية اخرى, حيث تم بإسبانيا مصادرة 
و  الحشيش  من  كيلوغرام   9600 من  أكثر 

1450 كيلوغرام من الماريخوانا.
وخالل نفس الفترة, أعلنت السلطات اإلسبانية 
لتهريب  كبيرة  شبكة  بتفكيك  قامت  أنها 
المخدرات و اعتقال ثالثين شخصا, بمن فيهم 

قافلة  في  الحشيش  بإخفاء  متهمين  مغاربة, 
إلى  إنسانية مزيفة ألوكرانيا من أجل إرسالها 
عن  أسفرت  عملية  خالل  أوروبية  دول  عدة 
مصادرة ما يقرب من 800000 يورو, فضال 

عن ستة أسلحة نارية و 2500 نبتة القنب.
قد  المخدرات  لمراقبة  الدولية  الهيئة  وكانت 
أفادت شهر مارس الفارط, بأن المغرب يعتبر 
البلد  يزال  العالم, وال  في  للحشيش  منتج  أكبر 
يدخل  الذي  القنب  لراتنج  الرئيسي  المصدر 
العالمي  التقرير  أكد  كما  األوروبي،  االتحاد 
حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب 
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم 
المغرب  أن  الفارط,  يونيو  في   )UNODC(
ومغادرة  لمنشأ  الرئيسية  الدول  صدارة  يحتل 
منتج  أكبر  البلد  هذا  يجعل  ما  الهندي,  القنب 

ومصدر لهذا النوع من المخدرات.

الصحراوي،  الشعبي  التحرير  جيش  استهدف 
أول أمس، مواقع قوات االحتالل المغربي بقطاع 
المحبس، مخلفا خسائر في األرواح والمعدات، 
 704 رقم  العسكري  البيان  به  أفاد  ما  حسب 
الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. وأوضح 
الصحراوية  االنباء  وكالة  أوردته  الذي  البيان 
)واص( "أن مفارز متقدمة من جيش التحرير 

جنود  تخندقات  استهدفت  الصحراوي  الشعبي 
االحتالل بمناطق العرية، لعران، أعكد أركان 
والستين  الخامس  االحتالل  فيلق  قيادة  ومقر 

بمنطقة لعكد بقطاع المحبس".
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي 
الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق 
مستهدفة مواقع قوات االحتالل المغربي بقطاع 

واكرارة  السبطي  روس  وبمناطق  المحبس 
الفرسيك وسبخة تنوشاد واودي الظمران ولعكد، 
التحرير  وتتوالى هجمات جيش  البيان.  حسب 
قوات  معاقل  مستهدفة  الصحراوي  الشعبي 
االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في 
الرملي  الجدار  طول  على  والمعدات  االرواح 

)جدار الذل والعار(، يضيف ذات المصدر.

لسيارات  المغربي  النقابي  التنسيق  أعلن 
إغالق  بعد  التصعيد  نحو  سيتوجه  انه  األجرة 
من  بالرغم  الحوار،  باب  المخزن  حكومة 
رئيس  من  لكل  وجهها  التي  المراسالت 
ذكرته  ما  حسب  الداخلية،  ووزير  الحكومة 
قطاع  ويعيش  إعالمية.  الثالثاء مصادر  اليوم 
الغضب  من  حالة  بالمغرب  األجرة  سيارات 
أسعار  ارتفاع  بسبب  المهنيين،  صفوف  في 
بالدعم  المرتبطة  والمشاكل  المحروقات، 
وضعف  الغرض  لهذا  المخصص  الحكومي 

الصادرة  القرارات  في  القطاع  نقابات  إشراك 
عن وزارة الداخلية والمتعلقة بسيارات األجرة.

لسيارات  المغربي  النقابي  التنسيق  وأعلن 
األجرة، والذي يضم ثماني نقابات قطاعية عن 
عقد جمع عام وطني استثنائي لتدارس المشاكل 
المقبل،  يناير  بداية  القطاع،  فيها  يتخبط  التي 
للقطاع.  المصيرية  القرارات  اتخاذ  بهدف 
سيارات  لقطاع  المغربية  النقابة  وأوضحت 
األجرة التابعة لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 

اتخاذ  بهدف  يأتي  االستثنائي  الجمع  هذا  أن 
بالقطاع،  المحتقن  الوضع  تجاه  حاسم  موقف 
بعد  المهنيين،  عن  الدفاع  سبل  عن  والبحث 
التي  المراسالت  لكل  المخزن  حكومة  تجاهل 
وجهها التنسيق النقابي لكل من رئيس الحكومة 

ووزير الداخلية.
االرتفاع  من  األجرة  سيارات  نقابة  واشتكت 
الصاروخي لثمن مادة الغازوال رغم انخفاضه 
والذي  المنتظم  الدعم غير  كفاية  عالميا وعدم 
الفارق  حجم  من  بالمئة   30 سوى  يغطي  ال 

توتر يف البلقان..

 منا�سدات ل�سبط النف�س وكو�سوفو تغلق 
مطار العا�سمة بعد بالغ بوجود قنبلة

النزاع في كوسوفو، وحاولت  النفس منًعا الندالع  الغربية لضبط  المناشدات  تتواصل 
مطار  أغلقت  كما  شرطي صربي،  سراح  بإطالق  األوضاع  تهدئة  كوسوفو  سلطات 
آدم يشاري بالعاصمة بريشتينا إثر تلقيها بالًغا بوجود قنبلة. وناشدت قوة حفظ السالم 
التابعة لحلف شمال األطلسي )الناتو( كل األطراف في كوسوفو االمتناع عن االستفزاز 

والسعي لضمان األمن، وأكدت دعمها للحوار للتوصل التفاق إلنهاء التوترات.
في  التوتر  استمرار  إزاء  قلقهما  األوروبي عن  واالتحاد  األميركية  الخارجية  أعربت 
شمال كوسوفو وذكر بيان مشترك أن الجانبين يعمالن مع جميع األطراف إليجاد حل 
سياسي ينزع فتيل التوتر، واالتفاق على خارطة طريق لصالح االستقرار في المنطقة، 
إلى تعزيز ما سماها  المشترك كوسوفو وصربيا  البيان األميركي األوروبي  كما دعا 
بيئة مواتية للمصالحة، إضافة إلى دعوة جميع األطراف لضبط النفس واتخاذ إجراءات 

فورية لتهدئة الموقف واالمتناع عن أي استفزازات أو تهديدات.
من جهتها، أعربت الخارجية األلمانية عن قلقها من التوتر بين صربيا وكوسوفو، وقالت 
إن الجهود الدبلوماسية تُركز حالًيا على إزالة الحواجز التي يقيمها المحتجون في شمال 
كوسوفو، كما حّذرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أليسيا 
كيرنز من خطورة تصاعد التوتر بين صريبا وكوسوفو، وقالت في تغريدة على تويتر 
إن التصعيد واالعتداءات المستمرة من صربيا على كوسوفو أمر خطير، وغير مقبول.
التركيز  من  المزيد  بذل  على  عاجل-  نحو  -على  البريطانية  الخارجية  كيرنز  وحثّت 
والجهد على األحداث الجارية في غرب البلقان، وال سيما كوسوفو والبوسنة والهرسك.
الغربية لموسكو  الكرملين ديمتري بيسكوف االتهامات  باسم  المتحدث  وبالمقابل، نفى 
بتأجيج التوتر في منطقة البلقان، وقال إن "صربيا بلد له سيادته، ومن الخطأ البحث عن 
تأثير هّدام لروسيا هناك". وأكد المتحدث الروسي أن موسكو تتابع من كثب التطورات 
بين كوسوفو وصربيا، مضيًفا "نتابع التطورات المتعلقة بكيفية حماية حقوق الصرب، 

وندعم بلغراد فيما تخطوه من خطوات".
من جانب آخر قررت السلطات في كوسوفو إطالق سراح شرطي صربي أثار اعتقاله 
للشرطة  بيان  وأفاد  بمنزله.  الجبرية  اإلقامة  تحت  ووضعه  كوسوفو،  شمالي  توتًرا 
آدم يشاري  قنبلة داخل مطار  اليوم بالًغا بوجود  تلقت صباح  أنها  الكوسوفية -أمس- 
البيان.  حسب  الالزمة،  التدابير  الشرطة  اتخذت  ذلك  إثر  وعلى  بريشتينا،  بالعاصمة 
وذكرت الشرطة أنه تم إغالق المطار مؤقًتا، وسط استمرار أعمال التفتيش والتحقيق 

حول الحادثة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كوسوفو غلق المعبر الرئيسي على الحدود مع صربيا، 
وهو ثالث معبر حدودي يتم إغالقه منذ العاشر من ديسمبر ، وال تزال هناك 3 نقاط 
عبور أخرى مفتوحة.وتأتي التطورات المتسارعة على خلفية االحتجاجات المتواصلة 
لألقلية الصربية في كوسوفو، حيث يواصل الصرب إغالق الطرق المؤدية إلى قراهم 
بالشاحنات والحواجز. ويعيش نحو 50 ألف صربي في األجزاء الشمالية من كوسوفو 
ذات األغلبية األلبانية المسلمة، ويرفضون االعتراف بدولة كوسوفو أو حكومتها، كما 
يُعّدون صربيا وطنهم، وتدعمهم في ذلك بلغراد التي ال تعترف باستقالل كوسوفو منذ 

عام 2008.
في  الجيش  بوضع  الماضي-  -االثنين  أمر  فوتشيتش  ألكسندر  الصربي  الرئيس  وكان 
أنباء عن اعتزام بريشتينا شن هجوم على المناطق الشمالية  حالة تأهب قصوى، بعد 
الستهداف  بالتآمر  كوسوفو  وألبان  الغرب  متهًما  الصربية،  األقلية  فيها  تتظاهر  التي 
السكان الصرب في كوسوفو. ولفت فوتشيتش إلى استمرار مباحثاتهم مع الممثل الخاص 
لالتحاد األوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا ميروسالف الجاك، والمبعوث األميركي 
الخاص لمنطقة غرب البلقان غابرييل إسكوبار، وقال "نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ 

على السالم، وسنواصل البحث عن حلول توافقية".

 �ضحيفة "املنا�ضل" املغربية تربز

 الرف�ض ال�ضعبي ف للتطبيع وحتذر

التحالف املخزين-ال�سهيوين يهدف اإىل 
نهب ثروات وموارد القارة الإفريقية

   
والكيان  المخزني  النظام  بين  التحالف  إن  المغربية،  "المناضل"  قالت صحيفة 
الصهيوني يهدف الى نهب ثروات وموارد القارة االفريقية، مؤكدة على ضرورة 
التحالف، وغرسه شعبيا  هذا  لتقوية  الجاري  التيار  الممانعة ضد  توسيع جبهة 

للتسويق على انه مقبول لدى المغاربة.
وجاء في افتتاحية الصحيفة، تحت عنوان "تمتين التحالف بين الكيان الصهيوني 
والنظام المغربي وواجبات مناهضيه"، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لترسيم 
التطبيع المخزني-الصهيوني يوم 22 ديسمبر 2020، أن وتيرة التطبيع تسارعت 
المجاالت. وأشارت  الشاملة بين الطرفين في كل  العالقات  لتمتين  بشكل كبير 
في السياق الى مصادقة مجلس النواب المغربي منذ ايام على مرسومين بشأن 
حول  والثاني   ،2022 فبراير   21 في  الموقع  والتجاري  االقتصادي  التعاون 
في  الموقع  الصهيوني  والكيان  المغربية  المملكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات 

11 أوت 2021.
الصهيوني  الكيان  بين  العالقات  بتطبيع  يتعلق  ال  األمر  أن  الصحيفة  وأكدت 
والمخزن المغربي ألنها "عالقات قديمة"، بل االمر يتعلق بتحالف استراتيجي 
بين نظامين، مندرج في استراتيجية كبرى تهدف الى غزو القارة االفريقية لنهب 
ثرواتها ومواردها. واألدهى، وفق الصحيفة، هو استمرار المخزن "في التأكيد 
على تلك العالقات مع كيان يقتل شعبا منتفضا"، الفتة الى أنه بعد شهرين من 
الصهيوني في  بالقدس، حل رئيس األركان  الشيخ جراح  انتفاضة حي  اندالع 

زيارة عمل للرباط، التقى خاللها كبار المسؤولين العسكريين بالمغرب.
بل  فحسب،  رسميا  يعد  لم  المغرب  في  التطبيع   أن  الى  الصحيفة  نبهت  كما 
يجري لغرسه شعبيا وجعله مقبوال، عن طريق "استعمال وسائل اإلعالم وأشكال 
العالقات  السياحة، وتصوير  الجامعات وتشجيع  بين  الثقافي والعالقات  التبادل 
الرفض  السياق،  في  البالد".وأبرزت  مصالح  تخدم  أنها  على  النظامين  بين 
الشعبي في المغرب للتطبيع، "رغم قمع وخنق أي رأي مناهض لالتجاه الرسمي 
للدولة المغربية"، مستدلة باالحتجاجات المناهضة للتطبيع والتي تفضح الدعاية 

الرسمية للمخزن بخصوص "قبول" المغاربة للتطبيع.
تحت  "سقطت  أوهام،  من  المخزن  له  يروج  ما  أن  ذاتها  الصحيفة  واعتبرت 
محك الجرائم المشينة التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني 
جديدة  حكومة  تشكيل  بعد  خصوصا  شعبية،  انتفاضات  من  تستثيره  وما 
تهجير  يوازيها من  وما  أبعادا خطيرة،  لالستيطان  تعطي  قد  فاشية صهيونية، 
"آنذاك  تقول:  واسترسلت  البيوت".  وهدم  الميدانية  واالغتياالت  الفلسطينيين 
ستنكسر ازدواجية النظام المغربي، بين تحالفه االستراتيجي مع الكيان المغتصب 

و ادعاء مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني".
وشددت صحيفة "المناضل" على أن القضية الفلسطينية "قضية تصفية استعمار 
استيطاني يواجهه الشعب وعموم جماهير المنطقة بمقاومة وطنية، ومن الواجب 
على الجميع أن يبقي تلك المشاعر متقدة، وتوسيع الجبهة التي تسير ضد التيار 

الجارف الجاري لتقوية التحالف بين الكيان الصهيوني والنظام المغربي".
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كان قاما من املغرب اإىل اأمريكا الالتينية

 ال�سرطة الإ�سبانية ت�سبط قاربا 
ينقل 4.4 طن من احل�سي�س 

اأعلنت ال�ضرطة الإ�ضبانية, اأول اأم�ض, اأنها �ضبطت 4.4 طن من احل�ضي�ض على قارب 

قبالة �ضواحلها اجلنوبية كان متجها على ما يبدو اإىل اأمريكا الالتينية, و اأوقفت 

بريطانيني كانا على متنه. ومتكنت وحدات اجلمارك الإ�ضبانية من تفتي�ض املركب 

يف خليج قاد�ض )جنوب غرب( بعدما جعلته العا�ضفة يغري م�ضاره.

ب�ضبب اإغالق حكومة املخزن باب احلوار 

جي�س التحرير ال�سحراوي ي�ستهدف تخندقات جنود الحتالل املغربي بقطاع املحب�س

توجه مهنيو �سيارات الأجرة يف املغرب نحو الت�سعيد

من اإعداد: حياة �ضرتاح
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لعجاج حمود عزيز 

نظمت "جمعية منابع االبداع« بالجلفة يوم 26 ديسمبر 2022 
االدب  الخامسة إلحتفائية  الطبعة  اإلسالمي  الثقافي  بالمركز 
في ضيافة االنشودة الوطنية وهدا بالتعاون مع جمعية أجيال 
السالم للفنون الموسيقية والمسرحية بالجلفة وجمعية النبراس 

للفنون المسرحية.
القران  من  آيات  الى  باالستماع  الخامسة  الطبعة  وافتتحت 
الكريم ثم االستماع للنشيد الوطني وبعدها تقدم رئيس جمعية 
الترحيبية  االفتتاحية  بالكلمة  فيرح »  االبداع »عمر  منابع 
والتي تطرق من خاللها الى فلسفة الثقافة ونشاتها وتطورها 
التعريف  والى  التاريخية  العصور  خالل  المثقفين  ودور 
بالجمعية وما قامت به من نشاطات مختلفة من اجل المساهمة 
في تحريك المشهد الثقافي من خالل مشاركاتها المتعددة في 

األعياد الدينية والوطنية في داخل الوالية وخارجها. 
كما تطرق رئيس الجمعية كذلك من خالل كلمته االفتتاحية، 
للدور الدي لعبه االدب في احياء االنشودة الوطنية باإلضافة 
تباعا من  الدين مروا  والنساء  الرجال  الجواهر من  الى كل 
الثقافي  المركز  منصة  على  من  الماضية  الطبعات  خالل 
اإلسالمي من كل ربوع الوطن والدين لعبوا دورا كبيرا في 
الثقافي  العلمي،  التراث  اثراء  في  والمساهمة  العقول  تنوير 

والموسيقى لوالية الجلفة.

تأدية  من  أناشيد  االحتفائية  هده  وتخللت 
والذين  السالم"  أجيال  »جمعية  براعم 
بعنوان  بأنشودتين  الحاضرين  أطربوا 
وانشودة »أطفال  يا وطني"  انت  "عزيز 
في وطني نحيا". كما أدى الفنان والفكاهي 
النبراس  من«جمعية  جعيد"  "محمد 
"حكاية  بعنوان  مونولوج  المسرحية" 
مواطن" وهو مونولوج هادف حول عامل 
توعية  مهامه  خالل  من  يحاول  نظافة 
المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة 
وقت  احترام  مع  المحيط  نظافة  واحترام 
اخراج القمامة ضف الى ذلك الدور المهم 
صالحة  تربية  أبنائهم  تربية  في  لألولياء 
المدمنين  من  ويصبحوا  ينحرفوا  ال  حتى 
االجتماعية  والمشاكل  المخدرات  على 
اليومية التي يعاني منها هذا العامل البسيط 
والعالقة التي تربطه بمحيطه االجتماعي 

في قلب فكاهي صفق له الحاضرون.
كما شهدت هده االحتفالية مشاركة العديد 
ومن  المنطقة  أبناء  من  واالدباء  الجزائريين  الشعراء  من 
قدم من  والذي  بولرباح  ناجم  والمربي  الكاتب  مثل  خارجها 
خالل هذه الطبعة آخر انتاجاته األدبية كتاب بعنوان " كورونا 
قارعة الوباء، ثم مادا بعد؟ » مع بيع بالتوقيع بالمركز الثقافي 
بن  السايح  محمد  واألستاذ  الشاعر  الوالية  وابن  اإلسالمي، 
االبقع الذي لم يفوت الفرصة ليتقاسم مع الحاضرين قصائده 
الشعرية حول النبي-صلى هللا عليه وسلم – والتي ذكر فيها 
المصطفى  على  الرطيب  "الثناء  بعنوان  وشهامته  خصاله 
العسكرية  الطائرة  فيها شهداء  رثى  ثانية  الحبيب« وقصيدة 
وفي  األربعين«.  »جرح  عنوانها  ببوفاريك  تحطمت  التي 
صالح  عين  ابن  بالنوي  مبروك  واألستاذ  للشاعر  قصيدة 
الصحراء  لمنطقة  الجميل  بالوصف  الحاضرون  استمتع 

الذهبية ومدى وحبه و تعلقه بارضه و ارض اجداده.
واختتم الحفل في جو بهيج كرم من خالله كل من ساهم في 
إنجاح هذه االحتفائية وهذا بحضور جمع غفير من األساتذة 
ومجموعة  بالمنطقة  والتربية  الثقافة  ورجال  واألكاديميين 
من الطالب الجامعيين مع التذكير بالدور الذي لعبه المركز 
الثقافي اإلسالمي وكل موظفيه وعلى راسهم المدير في إنجاح 

مختلف التظاهرات والمعارض السنوية.

الطبعة اخلام�شة الحتفائية االدب يف االن�شودة الوطنية باجللفة  

تكرمي رجال الثقافة واالدب 
من طرف »جمعية منابع االبداع«

اإ�سـهـــار
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ريا�ضي
بطولة اإفريقيا للمحليني 2022:

 انطالق عملية بيع التذاكر 
يوم الفاحت جانفي املقبل ب�سعر 200 دينار

 
تنطلق يوم الفاتح جانفي المقبل 
عملية بيع تذاكر بطولة افريقيا 

لألمم للمحليين في كرة القدم، عبر 
المنصة الرقمية تذكرتي، بسعر 

200 دينار للتذكرة الواحدة، 
حسبما افاد به أمس بيان والية 

الجزائر.
وجاء في بيان والية الجزائر في 

صفحتها الرسمية فايسبوك ان 
"الفاتح جانفي سيشهد انطالق اول 

عملية بيع تذاكر بطولة افريقيا 
لألمم للمحليين، عبر المنصة 

الرقمية تذكرتي، بسعر 200 دينار للتذكرة الواحدة.«
واوضح نفس المصدر ان اقتناء التذاكر "يمكن ان يكون بواسطة الدفع عبر البطاقة البنكية 
أو البطاقة الذهبية ويمكن استخدام بطاقة دفع شخص آخر القتناء التذاكر«، ونبه البيان ان 

التذاكر "ستكون شخصية تحمل االسم واللقب )استظهار بطاقة الهوية ضروري لدخول 
الملعب(.«

وعن كيفية ومراحل اقتناء تذاكر المباريات اشار المصدر الى انه بعد الدخول الى المنصة 
الرقمية تذكرتي، يتم اختيار المباراة، ملء البيانات الشخصية، اختيار منطقة ومكان 

الجلوس في الملعب، واختيار مكان استرجاع التذاكر.
وبعد طبع وصل الدفع، يقصد المتفرج، مكان استرجاع التذاكر الذي تم اختياره مسبقا 
مرفوقا بوصل الدفع في التاريخ المحدد عليه، وأخيرا ذكر المصدر انه "يمكن لألولياء 

اقتناء تذاكر ألطفالهم أثناء اقتناء تذاكرهم الخاصة مشيرا الى الدخول مجاني لألطفال أقل 
من 03 سنوات"

ق.ر/واج

ديلور يدافع ب�شدة عن مواطنه وزميله يف املنتخب الوطني:

 باليلي مينح الفوز 
لأجاك�سيو على ح�ساب اوجنيه

 
واصل الدولي الجزائري 

يوسف باليلي تألقه في الدوري 
الفرنسي، حيث منح أمس، 

األفضلية لفريقه أجاكسيو في 
مواجهته ضد أنجيه بالجولة 16 

من المسابقة.
وتفوق أجاكسيو على أنجيه 

بهدف نظيف في المواجهة التي 
افتتحت الجولة السادسة عشرة 
من الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء هدف التقدم ألجاكسيو عن 
طريق المتألق باليلي من عالمة الجزاء، حيث تسبب نشاط الدولي الجزائري في توريط 

مدافعي الخصم في ركلة الجزاء، قبل أن يترجمها بنفسها في شباك أنجيه.
من جهة أخرى، دافع أندي ديلور عن مواطنه وزميله في المنتخب الوطني، يوسف 

باليلي، وذلك في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وتحدث ديلور لصحيفة "ليكيب" قائال: "أعترف بأن باليلي عاش بعض المشاكل في 

ناديه السابق بريست، ولكنها ليست بتلك الخطورة التي يريد البعض أن يسوقها، وبالنسبة 
لي يذهب يوسف دائما ضحية للصورة النمطية المرسومة عنه منذ سنوات.«

وأضاف ذات المتحدث: "باليلي شخصية رائعة، إنه حساس ودائما في مزاج جيد في 
التدريبات وخالل المباريات، وأؤكد لكم بأنه رجل عند كلمته، وعندما يقدم وعدا ال 
يخلفه«، وواصل: "لقد ساعدته في االنتقال ألجاكسيو عندما سمعت بفسخ عقده مع 

بريست، وأكد لي بأنه سيقدم كل شيء من أجل إنقاذ النادي وهو بصدد تجسيد هذا الوعد 
على أرض الواقع.«

واستطرد: "لألسف في كل مرة يتعرض لالنتقادات، ويجد نفسه ضحية للصورة 
المتداولة عنه، حتى عندما ال يقوم بأي أمر سيء، ولكنه اآلن مرتاح في أجاكسيو، وهو 

ناٍد يالئمه بنسبة 200%، والمدير الرياضي جوهان كافاي يقدره جيدا، إنه شخصية 
حساسة ويجب أن يشعر بأنه محبوب ليقدم أفضل ما لديه، وهو ما يجده في أجاكسيو، 

وسمح له بتقديم عروض جيدة حتى اآلن".
ق.ر

 العديد منهم �شدقوا بح�شن نية 

اأن الأخبار حقيقية ولي�شت مزيفة

 مزحة انتقال مبابي لرب�سلونة 
يف يوم "الأبرياء املقد�سني"

أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 
اإلسبانية الجدل، صباح أمس، 
بنشر خبر يؤكد رغبة برشلونة 
في التعاقد مع كيليان مبابي نجم 

باريس سان جيرمان.
وانتشر الخبر على نطاق واسع، 

لما يمثله من مفاجأة كبرى خاصة 
أن الالعب الفرنسي ارتبط كثيًرا 

باالنتقال إلى لاير مدريد طوال 
الفترة الماضية، قبل أن يجدد 

عقده مع باريس سان جيرمان 
الصيف الماضي.

وعادت الصحيفة نفسها وكذبت 
الخبر في وقت الحق، مؤكدة أنها 

اعتادت على نشر "مزحة" يوم 28 ديسمبر من كل عام، وأوضحت أن 28 ديسمبر، 
يطلق عليه في إسبانيا يوم "األبرياء المقدسين"، الذين يصدقون أي معلومة تنقل إليهم، 
وأشارت إلى وجود العديد من "األبرياء" الذين اعتقدوا، بحسن نية، أن األخبار حقيقية 

وليست مزيفة.
وأكدت الصحيفة، أنه ال توجد أي محاوالت من جانب برشلونة لضم مبابي، خاصة 
أن النادي يعاني من أزمة مالية ضخمة، كما أن الالعب مرتبط بعقد مع باريس سان 

جيرمان.
الوكالت

 ق.ر

كشفت مجلة "ليكيب" الفرنسية عن تشكيلة 
أفضل فريق مغاربي لعام 2022، والذي 
تواجد ضمنها ثالثة عناصر من المنتخب 

الوطني.
ومثل المنتخب الوطني 3 أسماء تألقت 
رغم الغياب عن مونديال قطر 2022، 

ويتعلق األمر بمدافع بوروسيا مونشنغالدباخ 
األلماني، رامي بن سبعيني، والعب خط 

وسط فريق ميالن اإليطالي إسماعيل بن 
ناصر، إضافة إلى نجم فريق مانشستر سيتي 

اإلنجليزي رياض محرز الذي تألق في 
النصف الثاني للموسم الماضي.

وأعدت مجلة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا 
عن تشكيلة الالعبين المغاربة األفضل لسنة 

2022، والتي ضمت إلى جانب الثالثي 
الجزائري، 6 العبين مغربين، والعبين 

تونسيين.
وضمت التشكيلة التونسيين منتصر الطالبي 

وعيسى العيدوني، ويتواجد في التشكيلة ستة 
العبين مغربيين وهم: الحارس بونو، أشرف 
حكيمي ونايف أكرد وسفيان مرابط وسفيان 

بوفال ويوسف النصيري.
وإذا كان تواجد الالعبون التونسيون 

والمغاربة مستحقا، بعد اآلداء الذي قدموه 
رفقة منتخبي بلديهما خالل نهائيات كأس 

العالم 2022 بقطر، والتي عرفت تألق نسور 
قرطاج امام منتخب فرنسا، واحتالل أسود 

األطلس للمركز الرابع بعد اإلطاحة بكل من 
بلجيكا، كندا، إسبانيا والبرتغال، فإن اختيار 
الالعبين الجزائريين لم يكن نظير تألقهم مع 
المنتخب الوطني، بدليل النتائج السلبية التي 

حققها الخضر خالل سنة 2022، من إقصاء 
من الدور األول من كأس إفريقيا لألمم 

بالكاميرون، وحرمان من التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم بقطر، بل لمستوى كل واحد 

منهم مع ناديه.
وكان محرز مفيدا للغاية بالنسبة لمانشيستر 

سيتي لالحتفاظ بلقب الدوري اإلنجليزي، 
كما لعب بن ناصر دوار فعاال في تتويج 

ميالن بلقب الدوري اإليطالي بعد 11 عاما، 
فيما ترك بن سبعيني بصمته على النتائج 
التي حققها فريقه بوريسيا مونشغالدباخ، 

من خالل تدخالته في الدفاع ومساهمته في 
الهجوم وتسجيل األهداف، ما جعل محل 

اهتمام اندية أوروبية عريقة يتقدمها بوريسيا 
دورتموند، وجوفنتوس.

واصل المعلق الجزائري 
حفيظ دراجي، انتقاداته للناخب 

الوطني جمال بلماضي، 
وهاجم الكونفدرالية اإلفريقية 

لكرة القدم، بسبب ما أسمه 
بـ"الكولسة" الختيار منظم كأس 

إفريقيا لألمم 2025، داعيا 
إلحداث تغييرات جذرية على 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبرز معلق قنوات "بي إن 
سبورتس" منذ نهائيات كأس 

العالم األخيرة في قطر، 
بسلكه درب المعارضين لبقاء 

بلماضي على رأس الطاقم 
الفني، وأصبح أحد المنتقدين 

بشكل علني للسياسة المتبعة من 
طرف الفاف.

ونشر دراجي مقاال مطوال على موقع 
"عربي بوست"، هاجم فيه الـ"كاف"، 

ملمحا لوجود مؤامرة من جانب األخير 
ضد المنتخب الوطني، لحرمانه من تحقيق 

إنجاز قاري جديد، وكتب في هذا الشأن: 
"التحوالت التي تشهدها خارطة كرة القدم 

األفريقية، التي لم تعد حالياً في صالح 
الجزائر، لن تسمح للبالد بتنظيم البطولة 

سوى سنة 2029، بمدرب آخر 
وجيل آخر من الالعبين، واتحاد 

آخر«، وطالب بإحداث تغيير 
على مستوى الفاف، معتبرا أن 

األخيرة غير قادرة على مجاراة 
التحديات التي تنتظره ال محليا 

وال دوليا.
وظهر نجم التعليق الجزائري 

في وقت آخر، في بث مباشر مع 
قناة "األوراس" الجزائرية، انتقد 
فيه مجددا بلماضي قائال: "أنا ال 

أزال متشبثا بموقفي، كان من 
األفضل له أن يرحل، ليس ألنه 

شخص فاشل، بل ألنه عجز عن 
تحقيق أهدافه.«

وسخر دراجي من بلماضي 
وتصريحاته قائال: "هو يؤكد 

امتالكه عقدا معنويا مع الشعب الجزائري، 
فليتخلى إذا عن راتبه، ولكني ال أعتقد بأنه 

سيقبل ذلك.«
 ق.ر

  ق.ر

كشف ستيفان شيبرز، الرئيس التنفيذي لنادي 
لبوروسيا مونشنغالدباخ األلماني، عن موقف 

اإلدارة بشأن تجديد عقد الدولي الجزائري، 
رامي بن سبعيني، قبل نهاية الموسم.

 وأكد شيبرز، في تصريحات نقلها موقع 

"ليغا إنسايدر" األلماني، أمس، أن فريقه 
سيتكبد الخسائر الكبيرة في حال ما إذا غادر 
الالعب، وقال: "في الحقيقة، النادي ال يريد 
التخلي عن رامي بن سبعيني نهائيا، الالعب 

يقدم مستويات كبيرة، ويعتبر من أفضل 
الالعبين لدينا.«

وأضاف "سنفتقده لو غادر الفريق، كما أنه 
ال يمكننا تجاهل الخسارة المادية التي ستلحق 

بنا، إذا رحل مجانا في نهاية الموسم«، 
وواصل: "نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة 

ممكنة، وهذا باالحتفاظ بجميع ركائزنا، 
وحتى في حال ما إذا قرر ترك النادي، 
سيكون من الجيد لنا أن نستفيد من مبلغ 

تحويله، وبالتالي علينا أن تتعامل مع األمر 
في كل الحاالت.«

ويرتبط بن سبعيني، بعقد مع النادي األلماني 
ينتهي في صيف 2023، ومن المرجح 
أن يخوص تجربة جديدة، رفقة بروسيا 

دورتموند المهتم بالحصول على خدماته، أو 
مع أحد أندية الدوري الفرنسي.

القائمة عرفت ح�شور �شتة مغاربة وتون�شيني اثنني

هاجم الكاف وطالب بتغيريات جذرية على م�شتوى الفاف، دراجي:

الرئي�ض التنفيذي لنادي لبورو�شيا مون�شنغالدباخ يرف�ض رحيل بن �شبعيني جمانا

 ثالثي "اخل�ضر" �سمن ت�سكيلة 
اأف�سل فريق مغاربي لعام 2022

كان من الأف�سل لبلما�سي اأن يرحل لأنه عجز عن حتقيق اأهدافه.«

"نريد اإنهاء املو�سم باأف�سل طريقة ممكنة بالحتفاظ بجميع ركائزنا"
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األحاديث  روايات  أن  المتقدمين  العلماء  بعض  زعم 
في انشقاق القمر بلغت درجة التواتر! وهو زعم باطل 
كثيرة من  نقله جماعة  أنه  اآلتي  البر  ابن عبد  كقول 
الصحابة والتابعين، وإن تلقاه الكثيرون بالقبول حرًصا 
والمناقب  الفضائل  في  كعادتهم  إثبات مضمونه  على 
ودالئل النبوة، فأما الشيخان فالذي صح عندهما مسنًدا 
على شرطهما إنما هو عن واحد من الصحابة رضي 
مسعود  بن  هللا  عبد  وهو  رؤية  عن  يخبر  عنهم  هللا 
رضي هللا عنه، وقد أخرجاه عنه كأحمد وغيره من 
طريق سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد عن 
أبي معمر ومن طريق األعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر، وصح عندهما مرساًل من حديث أنس بن مالك 
رضي هللا عنه من طريق قتادة فقط، ومن حديث ابن 
عباس رضي هللا عنه من طريق عبيد هللا بن عبد هللا 
كان  وإنما  السبعة،  الفقهاء  أحد  مسعود  بن  عتبة  بن 
هذان الحديثان مرسلين ألن الحادثة وقعت بمكة قبل 
الهجرة بخمس سنين، ولم يكن ولد عبد هللا بن عباس، 
وأما أنس فكان في المدينة ابن خمس سنين، والخالف 
في االحتجاج بالمرسل معروف، ومن يحتج بمراسيل 
الصحابة مطلًقا يبني احتجاجه على أنهم يروون عن 
أن بعضهم كان يروي عن بعض  ثبت  مثلهم؛ ولكن 
التابعين حتى كعب األحبار، وعلى كل حال ال يصح 
الرواية  من  التواتر  في  اشترط  ما  مراسليهم  في 
الشيخين  ورواية  المروي،  شاهد  من  إلى  المتصلة 
طريق  من  مسلم  ورواه  فقط.  طريقين  من  المتصلة 
وهي  عمر  ابن  عن  مجاهد  عن  األعمش  عن  شعبة 
أحد الطريقين عن ابن مسعود، وليس فيها أنه َحدََّث 
عن رؤية وقد تردد الحافظ في هذه الرواية: هل هي 
إسناد آخر عند مجاهد )أو قول من قال ابن عمر وهٌم 
من أبي معمر؟( وقد روى الحافظ أن ابن عمر هاجر 
وهو ابن عشر سنين، وفي رواية أخرى أنه كان سنة 
الهجرة ابن ست. ورواه اإلمام أحمد وتبعه ابن جرير 
والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه من طريق 
عن  الرحمن  عبد  بن  حصين  عن  كثير  بن  سليمان 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. فأما جبير فقد أسلم 
بعد عام الحديبية وقبل فتح مكة، وقيل في الفتح، وقد 
كان مع المشركين في غزوة بدر وأسره المسلمون، 
فسمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقرأ سورة الطور، 
قال: فكان ذلك أول ما دخل اإليمان في قلبي، وليس 
في حديثه أنه رأى، ولكن ظاهره أنه كان مسلًما، ولم 
بعد  لعده  في حال شركه  ذلك  ولو رأى  مسلًما،  يكن 
إليه فضعيف:  السند  وأما  نفسه.  في  أثّر  مما  إسالمه 
ولده  كما ضعَّف  معين  ابن  فه  كثير ضعَّ بن  فسليمان 
محمًدا الذي روى هذا الحديث عنه، وقال ابن حبَّان: 
كان يخطئ كثيًرا، وأما حصين بن عبد الرحمن فقد 
ما  أقوى  هذا  عمره.  آخر  في  تغير  أنه  إال  ثقة  كان 
اقتصر  وعليها  المسألة،  هذه  في  األحاديث  من  ورد 
في  الترمذي  ورواه  تفسيره،  في  كثير  ابن  الحافظ 

جامعه وغيره، ولها ألفاظ أخرى في التفسير المأثور 
وكتب الدالئل غربلها الشيخان، واختارا ما أشرنا إليه 
المنثور  الدر  في  السيوطي  وذكر  بنصه،  وسنذكره 
الصحيحين  على  وزيادتهم  وألفاظهم  جيها  مخرِّ سائر 
بن حميد  أبي شيبة وعبد  ابن  أخرجه  ما  فيها، وزاد 
وعبد هللا بن أحمد في زوائد الزهد، وابن جرير وابن 
مردويه وأبو نعيم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد هللا وأثنى عليه 
اَعُة َوانَشقَّ الَقَمُر{ ) سورة القمر:  ثم قال: }اْقَتَرَبِت السَّ
1( أال وإن الساعة قد اقتربت، أال وإن القمر قد انشق 
وإن  أال  وسلم،  عليه  على عهد رسول هللا صلى هللا 
المضمار وغًدا  اليوم  وإن  أال  بفراق،  آذنت  قد  الدنيا 
أن ذلك كان على  يذكر  لم  اهـ، وابن جرير  السباق. 
والراوي عن  عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
أبي عبد الرحمن: عطاء بن السائب وعنه شعبة وابن 
علية، واتفقوا على أن عطاء بن السائب قد اختلط في 
آخر عمره وتغير فال تقبل رواية أحد عنه في آخرته؛ 
ولكن شعبة من قدماء الرواة عنه، وقد روى ابن المنذر 
أنه – أي حذيفة – قرأ )وقد انشق القمر( والرواية تدل 
على أن هذا خطأ؛ فإنه قرأ اآلية في خطبته كما رواها 
القراء بالتواتر، ثم قال: أال وإن الساعة قد اقتربت، أال 
وإن القمر قد انشق، وهذا من كالمه على أنه تفسير، 
على أن أمثال هذه الروايات اآلحادية الغريبة ال يثبت 
بها القرآن، بل ال بد من تواتره. اختالف المتون في 
هذه األحاديث )1( في بعض روايات ابن مسعود في 
الصحيحين أنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى 
هللا عليه وسلم بمنى. وفي رواية أخرى أنه قال: انشق 
القمر بمكة. وهو الموافق لرواية أنس، وكذا جبير بن 
مطعم فإنه قال: ونحن بمكة، وفي رواية ثالثة لم يذكر 
ا، وأجاب  المكان. قال الداودي: إن بين الحديثين تضاًدّ
أنهم كانوا  بإرادة  يُدفع  التضاد  بأن  ابن حجر  الحافظ 
المدينة،  إلى  انشقاقه بمكة، أي قبل أن يهاجروا  عند 
وِمنى من جملة مكة ألنها تابعة لها، وذكر في رواية 
ابن مردويه عنه أنه قال: ونحن بمكة قبل أن نصير 
إلى المدينة؛ ولكن هذا اللفظ ال يقال إال إذا كان ذلك 
قبيل الهجرة. وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدالئل 
أن  قبل  بمكة  شقتين  منشًقّا  القمر  رأيت  قال  أنه  عنه 
يخرج النبي صلى هللا عليه وسلم: شقة على أبي قبيس 
وشقة على السويداء. ثم قال الحافظ: والجمع بين قول 
باعتبار  إما  بمكة،  وتارة:  بمنى،  تارة:  مسعود  ابن 
ينفيه( وإما بالحمل على  التعدد إن ثبت )نقول: وهو 
أنه كان بمنى، ومن قال: كان بمكة، ال ينافيه؛ ألن من 
كان بمنى كان بمكة من غير عكس، ويؤيده أن الرواية 
التي فيها )بمنى( قال فيها: ونحن بمنى، والرواية التي 
)انشق  قال:  وإنما  )ونحن(  فيها  يقل  لم  )بمكة(  فيها 
القمر بمكة( يعني أن االنشقاق كان وهم بمكة قبل أن 
يهاجروا إلى المدينة، وبهذا تندفع دعوة الداودي، أن 

ا وهللا أعلم. اهـ. وقوله رحمه هللا:  بين الخبرين تضاًدّ
بمكة(  يقل في رواية مكة )ونحن  لم  ابن مسعود  إن 
إنما يصح في رواية الصحيح التي كان يشرحها، وقد 
ذهل عما ذكره هو قبل ذلك في شرحه من رواية ابن 
مردويه عنه، وفيها أنه قال )ونحن بمكة( على أن لفظ 
(نحن( ال ينقض ما ذكره من التأويل، وإنما يبعده أن 
المتبادر من قوله )قبل أن نصير إلى المدينة( أنه كان 
بخمس  قبلها  كان  أنه  والمنقول  الهجرة،  من  بالقرب 
البخاري  أن   )2( وغيره.  الحافظ  ذكره  كما  سنين 
أسند قول ابن مسعود: )انشق القمر بمكة( من رواية 
إبراهيم عن أبي معمر، ثم قال: وتابعه محمد بن مسلم 
عن ابن أبي نجيح عن أبي معمر عن عبد هللا، وذكر 
الحافظ في شرحه أن هذه الطريق وصلها عبد الرزاق 
في مصنفه والبيهقي من طريقه في دالئل النبوة بلفظ: 
رأيت القمر منشًقّا شقتين، شقة على أبي قبيس، وشقة 
ناحية  والتصغير  بالمهلة  والسويداء  السويداء،  على 

خارج مكة عندها جبال. اهـ. 
وفي الصحيحين والترمذي وغيرهم عنه: انشق القمر 
فرقتين:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عهد  على 
فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، وفي رواية أحمد وعبد 
بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه 
انشق،  وقد  الجبل  القمر على  رأيت  نعيم عنه:  وأبي 
فأبصرت الجبل من بين فرجتي القمر. وفي رواية ابن 
مردويه وأبي نعيم في الدالئل من طريق علقمة عنه: 
كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم بمنى فانشق القمر 
حتى صار فرقتين، فتوارت فرقة خلف الجبل، فقال 
. وفي حديث   ) )اشهدوا  النبي صلى هللا عليه وسلم 
طريق  من  وغيرهما  والترمذي  مسلم  عن  عمر  ابن 
مجاهد وقد تقدم: انشق فرقتين: فرقة من وراء الجبل 
وفرقة دونه. والحافظ شك في صحة هذه الرواية عنه 
صار  حتى  مطعم:  بن  جبير  حديث  وفي  تقدم،  كما 
فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، 
وفي حديث أنس في الصحيحين وابن جرير – وتقدم 
– فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، وفي 
رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم أن ذلك كان ليلة 
على  نصًفا  نصفين  القمر  فانشق  قال:  عشرة،  أربع 
الصفا ونصًفا على المروة. فهذه بضعة ألفاظ يخالف 
بعضها بعًضا، وقد تكلف الحافظ في الفتح الجمع بين 
بمكة،  وهو  قبيس،  أبي  على  شقة  مسعود:  ابن  قول 
وكونهم كانوا في منى، فقال: يحتمل أن يكون رآه كذلك 
بحيث رأى  يكون على مكان مرتفع  كأن  بمنى  وهو 
طرف جبل أبي قبيس، ويحتمل أن يكون القمر استمر 
منشًقّا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرآه 
أن  الروايات  غالب  يقتضيه  والذي  بُعد،  وفيه  كذلك! 
االنشقاق كان قرب غروبه، ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية 
إلى جهة الجبل، ويحتمل أن يكون االنشقاق وقع في 
أول طلوعه فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة 
البدر. أو التعبير )بأبي قبيس( من تغيير بعض الرواة؛ 

الشقتين على  إحدى  منشًقّا  ثبوت رؤيته  الفرض  ألن 
قول  ذلك  يغاير  وال  آخر،  جبل  على  واألخرى  جبل 
الراوي اآلخر: رأيت الجبل بينهما. أي بين الفرقتين؛ 
ألنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره 
بينهما، وأي جبل آخر كان من جهة  أنه  مثاًل صدق 
يمينه أو يساره صدق أنها عليه أيًضا أ.هـ. وفي هذا 
الجمع ضعف من جهات أغربها دعوى احتمال رؤية 
جبل أبي قبيس من منى في الليل، وناهيك بغرابة هذا 
القول في حال طلوع البدر من الشرق، ومكة في جهة 
أبو  الروايات؟  بسائر  يفعل  ماذا  ثم  منى!  الغرب من 
قبيس هو الجبل المشرف على مكة من شرقيها، وهي 
من جهة منى، ويقابله قعيقعان من غربها، وحراء هو 
جبل  اآلن  ويسمى  مكة،  داخل  في  يُرى  الذي  الجبل 
النبي صلى هللا  به  يتعبد  الذي كان  الغار  النور وفيه 
على  مكة  من  الشمالية  الجهة  في  وهو  وسلم،  عليه 
يسار الذاهب منها إلى منى، فعرفات يبعد عن الطريق 
زهاء ميل، ويبلغ ارتفاعه زهاء مائتي متر، وال يُرى 
)رأيت  مسعود  ابن  عن  نعيم  أبي  ورواية  منى،  من 
جبل حراء من بين فلقتي القمر( وأما السويداء فال يعلم 
مكانها من تفسير الحافظ لها وفي معجم البلدان وكتب 
اللغة أنها موضع تابع للمدينة، وفي المعجم أنها على 
بعد ليلتين منها، والحافظ ثقة في النقل، ومنى أعلى من 

مكة، والمسافة بينهما ثالثة أميال. 
القمر  كون  في  الواردة  الروايات  إن  القول:  وجملة 
المصرحة  الروايات  تتفق مع  انشق وهم في مكة ال 
بأنهم كانوا في منى؛ ألن كل ما ُذكر في بعضها من 
التفصيل والبيان للجبلين اللذين أُبهما في البعض اآلخر 
أنه ال يمكن أن يراهما من كان في منى، فقول  يفيد 
الداودي بتناقض الروايتين ظاهر، وما اعتمده الحافظ 
إلى  بعضهم  لجأ  ولذلك  مردود؛  بينهما  الجمع  من 
الحافظ قبوله على إغماضه  أبى  تعدد االنشقاق، وقد 
ألن  المتعارضة؛  الروايات  بين  الجامع  في  وتساهله 
مدار إثباته على النقل ولم يُنقل إال في رواية ضعيفة 
فيها لفظ مرتين، وقالوا: إن صوابه: شقتين أو فرقتين؛ 
وفاًقا لسائر الروايات. والقاعدة المشهورة عند العلماء 
في األدلة المتعارضة التي يتعذر الجمع بينها تساقطها، 
ومن الدائر على ألسنتهم في المتعارضين كذلك )تعادال 
فتساقطا( والقطعيان ال يتعارضان، واإلفاضة في هذه 
استشكال  الفتوى.  هذه  موضوع  من  ليست  المباحث 
الخبر  أن  تواترها ذكر علماء األصول  بعدم  الرواية 
اللغوي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأن أقسامه 
بالنظر  أو  بالضرورة  يُقطع بصدقه  العقلية ثالثة: ما 
الذي يؤدي إليها – وما يقطع بكذبه كذلك – وما ال 
يقطع بصدقه وال كذبه. وذكروا أن مما يقطع بكذبه 
الخبر الذي لو كان صحيًحا لتوفرت الدواعي على نقله 
لكونه  الشريعة، وإما  لكونه من أصول  إما  بالتواتر، 
أمًرا غريًبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة. 
... يتبع

حديث.. تركيز على علم احلديث وروايته وتاريخه وتبيان قواعده
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سياق  "في  أنه  نفسه  المصدر  وأوضح 
مكافحة  في  المبذولة  المتواصلة  الجهود 
المنظمة  الجريمة  ومحاربة  اإلرهاب 
ومفارز  وحدات  نفذت  أشكالها،  بكل 
الفترة  خالل  الشعبي،  الوطني  للجيش 
الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر 2022، 
نتائج  عن  أسفرت  التي  العمليات  عديد 
العالية  االحترافية  مدى  تعكس  نوعية 
لقواتنا  الدائمين  واالستعداد  واليقظة 
الوطني«. التراب  كامل  في  المسلحة 
اإلرهاب،  مكافحة  عمليات  إطار  وفي 
الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  أوقفت 
للجماعات  دعم  عناصر   5 الشعبي 
عبر  منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية 
ودمرت  كشفت  فيما  الوطني،  التراب 
الشعبي  الوطني  للجيش  أخرى  مفرزة 
إطار  بتبسة.وفي  الصنع  تقليدية  قنبلة 
"ومواصلة  المنظمة  الجريمة  محاربة 
التصدي  إلى  الهادفة  الحثيثة  للجهود 
آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا، أوقفت 
مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن خالل 
عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 
تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت   33
إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر 
قناطير   5 بـ  تقدر  المغرب،  الحدود مع 
و31 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما 
ضبطت 342 غرام من مادة الكوكايين 

و162972 قرص مهلوس«.

وبكل من تمنراست، برج باجي مختار، 
إن قزام، جانت وتندوف، أوقفت مفارز 
الوطني الشعبي، "324 شخصا  للجيش 
مولدا  و143  مركبة   15 وضبطت 
كهربائيا و64 مطرقة ضغط و 9 أجهزة 
إلى  باإلضافة  المعادن،  عن  كشف 
تفجير  ومعدات  المتفجرات  من  كميات 
عمليات  في  تستعمل  أخرى  وتجهيزات 
الذهب، في  المشروع عن  التنقيب غير 
 4 وضبط  أشخاص   5 توقيف  تم  حين 
مسدسات آلية ومسدس رشاش من نوع 
كالشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و 6 
الغذائية  المواد  بنادق صيد وكميات من 
تقدر  والمضاربة  للتهريب  الموجهة 
من  علبة   205000 وكذا  طنا   23 بـ 

مختلف  من  وحدة  و3080  التبغ  مادة 
المشروبات، وهذا خالل عمليات متفرقة 

عبر التراب الوطني«.
مع  بالتنسيق  الحدود  حراس  أحبط  كما 
"محاوالت  الوطني  الدرك  مصالح 
تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 
28112 لتر بكل من برج باجي مختار 

وتبسة وسوق أهراس والطارف«.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل 
"محاوالت هجرة غير شرعية بسواحلنا 
كانوا  شخصا   259 وأنقذوا  الوطنية 
فيما  الصنع،  تقليدية  قوارب  متن  على 
مهاجر غير شرعي من   90 توقيف  تم 

جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".
حياة �سرتاح

وأصيب  شخصا   35 توفي 
في  بجروح  آخرون   1268
من  سجل  مرور  حادث   1029
المدنية  الحماية  وحدات  طرف 
 18 من  الممتدة  الفترة  خالل 
الى 24 ديسمبر الجاري، حسب 
عنها  كشفت  أسبوعية  حصيلة 
الحماية  مصالح  األربعاء  أمس 

المدنية.
أن  الحصيلة  ذات  وأوضحت 
بوالية  سجل  حادث  أخطر 

 19 وأصيب  مصرعهم  أشخاص   6 بها  لقي  التي  المسيلة 
آخرون في 23 حادث مرور.

بـ  الوحدات  ذات  قامت  الصحي،  اإلجالء  لعمليات  وبالنسبة 
13940 تدخل تم من خاللها إسعاف وإجالء 13686 جريح 
الفترة، إخماد  ومريض إلى المستشفيات، كما تم، خالل نفس 
والبليدة،  تيبازة  الجزائر،  من  بكل  أهمها  سجل  حريق   437

باإلضافة الى انقاذ 388 شخص من الخطر.
أشخاص  ستة  وفاة  الوحدات  ذات  من  عناصر  سجلت  كما 
وإصابة أحد عشر آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في أربعة 
حوادث مرور وقعت صبيحة أمس األربعاء وأول أمس الثالثاء 
بالطرق الوطنية رقم 01 و55 أ في شطريهما العابرين لتراب 
والية تمنراست والوالئي رقم 64 بإقليم والية المدية والوطني 
واالتصال  اإلعالم  خلية  وقالت  البويرة،  والية  في   60 رقم 
إسعافات  إن  لها،  بيان  في  المدنية  للحماية  المحلية  للمديرية 
الوحدة الرئيسية لتمنراست تدخلت صبيحة األربعاء في حدود 
الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة )04:15( من أجل حادث 
مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1على بعد 35 
انحراف  عن  نجم  أمقل  عين  بلدية  اتجاه  تمنراست  من  كلم 

تويوتا  نوع  من  سيارة  وانقالب 
هيليكس.

إن  ذاته  المصدر  وأضاف 
الحادث أسفر عن وفاة شخصين 
سنة  و32   30 العمر  من  يبلغان 
سجلت  كما  المكان،  عين  في 
أول  أمس  مساء  المصالح  ذات 
الثالثاء حادث مرور مميت نجم 
عن انحراف وانقالب سيارة من 
نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع 
أشخاص  خمسة  متنها  على  كان 
بالطريق الوطني رقم 55 أ على بعد 60 كلم من سيلت باتجاه 
تين زواتين، وقد خلف هذا الحادث وفاة امرأة وشابة في عين 
المكان أعمارهما 31 و56 سنة، فيما تم إسعاف ثالثة أشخاص 

آخرين إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.
الطريق  مستوى  على  الطرق  مفترق  شهد  المدية  والية  وفي 
دائرة  الربعية  بلدية  إلقليم  العابر  في شطره   64 رقم  الوالئي 
بين شاحنة  نجم عن اصطدام  مميت  البرواقية، حادث مرور 
المدنية إن  الحماية  وحافلة من نوع كواستر، وأفادت مصالح 
في عين  49 سنة  العمر  من  يبلغ  وفاة شخص  الحادث خلف 
أربعة  وإصابة  الربعية  مستوصف  إلى  جثته  نقل  تم  المكان 
متفاوتة  بجروح  سنة   49  33 بين  أعمارهم  تتراوح  آخرين 

الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البرواقية.
وسجل أيضا بوالية البويرة حادث مرور آخر بالطريق الوطني 
رقم 60 الرابط بين بلديتي سيدي عيسى وبني يلمان وبالضبط 
بدوار بوبيضة، أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة 
أربعة آخرين بجروح متعددة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى 

المحلي.
حياة �سرتاح

1606:27 الفجر: 

07:59 ال�سروق: 

12:50 الظهر: 

15:22 الع�سر: 

17: 43 المغرب: 

 19:07 الع�ساء: 

اخلمي�س  29 دي�سمرب 2022 

املـوافق لـ 06 جمادى الثانية 1444هـ

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

اأخطر حادث �سجل بوالية الم�سيلة

توبعوا بجناية االنخراط

 يف جماعات تخريبية 

ت�ستهدف اأمن الدولة

 اإدانة عبد اهلل محمد 
 وبن حليمة محمد عزوز 
بـ 5 �سنوات حب�سا نافذا
بالدار  االبتدائية  الجنايات  محكمة  أدانت 
البيضاء )الجزائر العاصمة(، ليلة الثالثاء 
إلى األربعاء المتهمين عبد الله محمد وبن 
سنوات   5 بعقوبة  عزوز  محمد  حليمة 
بينها  من  تهم  بعدة  لمتابعتهما  نافذا  سجنا 
تخريبية  جماعة  في  االنخراط  جناية 
الوطنية  والوحدة  الدولة  أمن  تستهدف 

والسالمة الترابية.
من  عدد  إدانة  تمت  القضية،  نفس  وفي 
المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا وآخرين 
فيما  النفاذ،  موقوفة  حبس  عام  بعقوبة 

استفاد ثالثة متهمين من البراءة.
وبن  محمد  الله  عبد  من  كل  توبع  وقد 
اإلرهابيين  رفقة  عزوز  محمد  حليمة 
محمد زيطوط وأمير بوخرص المعروف 
باسم "أمير دي. زاد" وآخرين بتهم جنائية 
تتعلق ب "االنخراط في جماعة تخريبية 
الوطنية  والوحدة  الدولة  أمن  تستهدف 
والسالمة الترابية" وكذا "المؤامرة بهدف 
الى  السلطة"،  ضد  المواطنين  تحريض 
جانب جنحة "تلقي أموال من أشخاص من 
بأفعال  القيام  قصد  الوطن  وخارج  داخل 
تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها«.

أدانت  قد  كانت  المحكمة  نفس  أن  يذكر 
وأمير  زيطوط  محمد  اإلرهابيين  غيابيا 
بوخرص بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع 
في  الصادر  الدولي  بالقبض  األمر  تأييد 

حقهما.
حياة �سرتاح

محكمة الجنايات االبتدائية 

لدى مجل�س ق�ساء الجزائر:

الموؤبد لثالثة اأ�سخا�ص تمت 
اإدانتهم بجناية الم�ساربة 

غير الم�شروعة

لدى  االبتدائية  الجنايات  محكمة  قضت 
السجن  بعقوبة  الجزائر  قضاء  مجلس 
سنوات  و10  أشخاص  ثالثة  ضد  المؤبد 
إدانتهم  بعد  رابع  متهم  ضد  نافذا  سجنا 
بجناية المضاربة غير المشروعة، حسب 
ما أفاد به أمس األربعاء بيان للنيابة العامة 

لدى مجلس قضاء الجزائر.
وأوضح نفس المصدر أنه "عمال بأحكام 
المادة 11 من قانون االجراءات الجزائية، 
المضاربة  ظاهرة  محاربة  إطار  في  تم 
الغذائية  المواد  في  المشروعة  غير 
والمدعمة  االستهالك  واسعة  األساسية 
من قبل الدولة، أصدرت محكمة الجنايات 
الجزائر،  قضاء  مجلس  لدى  االبتدائية 
بموجبه  قضت  حكما  الثالثاء،  أول  أمس 
و10  المؤبد  بالسجن  أشخاص   3 بمعاقبة 

سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع«.
"المضاربة  بجنايتي  فيهم  المشتبه  وأدين 
طرف  من  المرتكبة  المشروعة  غير 
والتهريب  الوطنية  عبر  منظمة  جماعة 
يهدد  الذي  الخطورة  من  درجة  على 

االقتصاد الوطني والصحة العمومية«.
تم  القضية  "ملف  أن  البيان  وأضاف 
تمنراست  محكمة  قبل  من  عنه  التخلي 
مكافحة  )قسم  محمد  سيدي  محكمة  لفائدة 
بناء  الوطنية(  عبر  المنظمة  الجريمة 
على طلب نيابة الجمهورية لهذه األخيرة 

بالنظر إلى خطورة الوقائع".
حياة �سرتاح

اأمن والية الجزائر:

توقيف متورطني يف االعتداء 
على االأطباء مب�ست�سفى بلفور

تمكن عناصر من أمن والية الجزائر من 
امرأة  بينهم  من  أشخاص  ثالثة  توقيف 
تتعلقان  متفرقتين  قضيتين  في  لتورطهم 
مؤسسات  مستخدمي  على  باالعتداء 
األربعاء  أمس  به  أفاد  ما  صحية، حسب 

بيان لذات المصالح.
المتورطين  أن  المصدر  نفس  وأوضح 
أعمارهم  تتراوح  القضية  هذه  في  الثالثة 
ما بين 28 و31 سنة، تم توقيفهم لتورطهم 
الصحية  المؤسسات  على  االعتداء  في 

ومستخدميها.
تمت  القضيتين  هاتين  أن  البيان  ذكر  و 
األمن  مصالح  قبل  من  معالجتهما 
)المقاطعة  داي  بحسين  الثاني  الحضري 
على  تدخلت  التي  للحراش(  االدارية 
مستوى مصلحة طب األطفال بحسين داي 
أطباء  تعرض  إثر  المنصرم  السبت  ليلة 
الى اعتداء جسدي ولفظي أدى إلى إصابة 
الضحايا بجروح بليغة، مشيرا الى أنه تم 
حجز  مع  متلبسين  فيهم  المشتبه  توقيف 
االعتداء  في  المستعملة  البيضاء  األسلحة 

وتحويلهم الى التحقيق.
القانونية،  استيفاء جميع االجراءات  وبعد 
تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة الحراش 
ابيض  سالح  حمل  "جنحة  قضية  عن 
التعدي  شرعي،  مبرر  دون  محظور 
وإهانة ممتهني الصحة العمومية وإحداث 
الصحية  المؤسسة  داخل  والفزع  الخوف 
للمؤسسات  منقولة  أمالك  تخريب  مع 

الصحية".
حياة �سرتاح

مكنت العملية 

من توقيف �سخ�سين يحترفان 

الترويج لهذه ال�سموم

اأمن �سطيف يحجز 
كمية هامة منالموؤثرات 

العقلية ال�سلبة
تمكنت مصالح أمن والية سطيف بالتنسيق مع 
إحدى المصالح الشريكة، من توقف شخصين 
والمؤثرات  المخدرات  ترويج  يحترفان 
المؤثرات  من  هامة  كمية  حجز  مع  العقلية، 
إكستازي  نوع  من  والخطرة  الصلبة  العقلية 

قدرت بـ 2440 قرص.
بيان  حسب  أطر  القضية  شأن  في  التحري 
فرقة  قبل  من  أمس  المصالح  لذات  إعالمي 
مكافحة المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بالتنسيق مع إحدى المصالح األمنية 
الشريكة التي تمكنت من توقيف شخص متن 
المؤثرات  من  كمية  سنقل  سياحية  مركبة 
المشته  مسكن  تفتيش  عملية  لتسمح  العقلية، 
من  إذن  على  الحصول  بعد  تمت  التي  فيه 
من  هامة  كمية  بحجز  سمح  المحلية  النيابة 
قرصا   2440 بـ  قدرت  الصلبة  المخدرات 
التحريات  مواصلة  ليتتم  إكستازي،  دواء 
الذي ضبطت بحوزته كمية  وتوقيف شريكه 
بـ  95  الممنوعات قدرت أيضا  إضافية من 
قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي  قدره 
17000 دج، هو حتما من عائدات ترويج هذه 
استكمال  بعد  تم  فقد  المصدر  السموم.ووفق 
ملف  إعداد  القانونية،  اإلجراءات  جميع 
تهمة حيازة  فيهما، عن  المشتبه  جزائي ضد 
و نقل وتخزين المخدرات الصلبة )إكستازي( 
بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في اطار 
المؤثرات  حيازة  منظمة  إجرامية  مجموعة 
البيع  لغرض  مشروعة  غير  بطريقة  العقلية 
لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  بموجبه  أحيال 

محكمة سطيف.
حياة �سرتاح

فيما مت �سبط كمية من الكوكايني

 واالأقرا�س املهلو�سة، ح�سيلة اأ�سبوعية للجي�س:

اإحباط محاولة اإدخال اأزيد
 من 5 قناطير من الكيف المغربي 

lتوقيف 90 مهاجر غير �سرعي من جن�سيات مختلفة عبر التراب الوطني
تمكنت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، خالل الفترة الممتدة من 21 اإلى 27 دي�سمبر الجاري، من اإحباط محاوالت 

اإدخال اأزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، ح�سب ح�سيلة عملياتية ن�سرتها اأم�س 

االأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

ح�سيلة اأ�سبوعية ثقيلة الإرهاب الطرقات يف اجلزائر
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