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�أمين �صر حركة "فتح" يثمن 

 مبادرة �لرئي�س تبون 

الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني
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الجزائـــــر الثابت تجاه 

الق�سية الفل�سطينيـــة
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تصريح رئيس الجمهورية جاء، خالل استقباله 
أمس، بمقر مجلس األمة أمين سر اللجنة 
المركزية لحركة "فتح" ورئيس المجلس 

الفلسطيني األعلى للشباب والرياضة جبريل 
الرجوب.

وفي هذا السياق، أكد بيان للمجلس أنه وخالل 
اللقاء الذي جرى بحضور سفير دولة فلسطين 

في الجزائر فايز أبو عيطة، جدد قوجيل التأكيد 
على الموقف الثابت والدائم والالمشروط 
للجزائر تجاه القضية الفلسطينية العادلة 

ومركزيتها، التي أكدت عليها القمة العربية 
المنعقدة بالجزائر, داعيا إلى تجسيد بنود 

اإلعالن الصادر عنها.
وبالمناسبة شدد رئيس مجلس األمة على 

ضرورة "االلتفاف بجدية"حول اتفاق الفصائل 
الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر 

برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
والذي "أنهى االنقسام بين اإلخوة وأسس لوحدة 
فلسطينية ال بديل عنها, من أجل إحراز النصر 

وتتويج النضال الطويل الذي خاضه الشعب 
الفلسطيني ضد المحتل, بإقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس, وذلك استلهاما من تاريخ 

ثورة نوفمبر المجيدة التي أضحت رمزا لحتمية 
الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل", يضيف 

نفس المصدر.

من جهته، نوه جبريل الرجوب في هذا اللقاء 
بالمساندة المطلقة التي تقدمها الجزائر لفلسطين 

دولة وشعبا، "حيث تبقى مصلحة الجزائر 
الوحيدة هي التمكين للدولة الفلسطينية, فدعم 
الجزائر للقضية الفلسطينية محبذ ومقبول من 

جميع األطراف الفلسطينية"- يضيف البيان.
كما حيا الرجوب الجهود الكبيرة التي يبذلها 

الرئيس تبون تجاه القضية الفلسطينية, واالهتمام 
الذي يوليه لكل ما يحقق مصلحة الشعب 

الفلسطيني, ومنها رعايته التفاق المصالحة 
الذي تم في الجزائر, بهدف لم الشمل وتحقيق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية" لمواجهة االحتالل 

الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس.

وعقب اللقاء أكد الرجوب أنه سيحمل للشعب 
الفلسطيني جملة النصائح التي قدمها قوجيل، 
والتي تشدد على "ضرورة التوحد في جبهة 

وقيادة واحدة لمواجهة عدو واحد", وهو 
االحتالل الصهيوني, وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.

الرجوب يثمن مبادرة الرئي�س تبون لإنهاء 

النق�سام الفل�سطيني

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح 
الفلسطينية، جبريل الرجوب عقب استقباله، أول 

أمس، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، قد أشاد بمبادرة الرئيس تبون، إلنهاء 
االنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبالمناسبة ثمن الرجوب "المشروع الذي 
قدمه الرئيس تبون الحتواء وإنهاء االنقسام 
في الساحة الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية 
في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة 
وعاصمتها القدس"، مجددا بالمناسبة التزام 
حركة فتح بالعمل على إنجاح هذه المبادرة 

وتحقيق الوحدة الوطنية "كشرط ثابت إلقامة 
الدولة الفلسطينية".

وذكر المسؤول الفلسطيني أنه سلم رسالة إلى 
الرئيس تبون من الرئيس محمود عباس، مضيفا 
بالقول أن رئيس الجمهورية حمله بدوره "رسالة 
محبة وتقدير إلى الشعب الفلسطيني وأن الجزائر 

بكل قدراتها وامكانياتها في خدمة الشعب 
الفلسطيني وقضيته" مع "دعوة الفلسطينيين الى 
نبذ الخالف والعمل على إنهاء االنقسام".وتابع 
الرجوب قائال بأن رئيس الجمهورية "حملني 

أيضا رسالة الى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها 
الرئيس أبو مازن )محمود عباس(".وخلص 
أمين سر حركة فتح الى توجيه "رسالة شكر 

ومحبة الى الشعب الجزائري والى الرئيس تبون 
الذي يعد رمز وحدة وتاريخ وكبرياء شعب 

الجزائر العظيم".

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, 
إبراهيم بوغالي, أمس أمين سر اللجنة 

المركزية لحركة فتح الفلسطينية, جبريل 
الرجوب, المبعوث الخاص لرئيس دولة 

فلسطين, محمود عباس, حسبما أفاد به بيان 
للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن بوغالي جدد خالل 
هذا اللقاء "مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضية 

الفلسطينية وما تكتسيه من أهمية محورية 
بالنسبة للجزائر ولألمة العربية", مذكرا 

بالمناسبة "بمبادرة رئيس الجمهورية, عبد 
المجيد تبون, لعقد مؤتمر لم الشمل من أجل 

تحقيق الوحدة الفلسطينية والتي جسدها إعالن 
الجزائر التاريخي".

وحث في ذات الصدد على "ضرورة تجاوز 

الخالفات الداخلية من أجل إنهاء االنقسام 
وتسخير كل الجهد لمواجهة االحتالل 
الصهيوني الذي يتمادى باستمرار في 

انتهاكاته لألرض والمقدسات وحقوق الشعب 
الفلسطيني", مشيرا إلى أن الجزائر "ستظل 
بكل إمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني 

المركزية". وقضيته 
من جهته أكد الرجوب أنه "جاء إلى الجزائر 

حامال رسالة امتنان واعتراف بما أظهرته 
الجزائر من مواقف ثابتة لتوفير أسباب القوة 

والقدرة على الديمومة للفلسطينيين في مواجهة 
االحتالل", معبرا في نفس الوقت عن "تقديره 

العميق أيضا لكون الجزائر حاضنة للقضية 
الفلسطينية في كل محطاتها وآخرها مشروع 

احتواء االنقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز 

الفلسطينية". الوحدة 
وذكر بأن القضية الفلسطينية تعني "إقامة 

دولة كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية 
وعاصمتها القدس", كما انتهز السانحة 

"ليشكر الجزائر التي أفشلت بمواقفها الثابتة 
محاوالت احتواء القيادة الفلسطينية, وكذا 

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على 
سعيه لتحقيق اللقاء التاريخي بين الفصائل 

السيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر 
بها فلسطين المحتلة".وأكد الرجوب "االلتزام 

بإنجاح مبادرة لم الشمل وتحقيق الوحدة 
الفلسطينية كشرط إلقامة الدولة المستقلة, 

مؤكدا أنها حتمية ال بد من تحقيقها الستجماع 
كل القوى ومواجهة االحتالل".

ق. و

م. ذ

لدى ا�ستقباله اأمني �سر اللجنة املركزية حلركة "فتح"

 قوجيل يوؤكد على موقف اجلزائر 
الثابت جتاه الق�سية الفل�سطينية

جدد رئي�س جمل�س الأمة �سالح قوجيل التاأكيد على موقف اجلزائر الثابت 

والداعم للق�سية الفل�سطينية، ودعا يف نف�س الوقت اإىل جت�سيد بنود "اإعالن 

اجلزائر" الرامي لإنهاء النق�سام وحتقيق الوحدة الفل�سطينية.

الرئي�س تبون ي�ستقبل وزيري ال�سوؤون 
اخلارجية وامل�ساحلة وال�سلم ملايل

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة، كال 
من عبد الالي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعقيد 

الركن اسماعيل واق، وزير المصالحة والسلم والتالحم الوطني لجمهورية 
مالي.

ع.ط

 بهدف تقييم ال�سرتاتيجيات

 املنتهجة لت�سوية خمتلف الأزمات

تنظيم ملتقى رفيع امل�ستوى باجلزائر 
حول الأمن والتنمية يف منطقة ال�ساحل

نظم المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية الشاملة أول أمس بالجزائر 
العاصمة ملتقى ضم خبراء تقنيين للفريق المستقل رفيع المستوى حول 
األمن والتنمية في منطقة الساحل بهدف تقييم االستراتيجيات المنتهجة 

لتسوية مختلف األزمات بذات المنطقة.
ويقوم هذا الفريق بقيادة الرئيس السابق لدولة النيجر محمدو إيسوفو 

و المتكون من العديد من الخبراء األفارقة بأول مهمة له إلى الجزائر 
لمواصلة المشاورات رفيعة المستوى التي شرع فيها من قبل.ولدى افتتاح 

األشغال التي جرت بحضور باحثين وأساتذة جزائريين, تطرق وزير 
المالية النيجيري و رئيس الوفد عبد هللا بوريمة إلى التحديات المختلفة التي 
يتعين على منطقة الساحل رفعها و المتمثلة في األمن و الحوكمة و المناخ  

و التنمية. وفي هذا الصدد, أكد المتدخل أنه "أمام كل هذه األزمات، تم 
وضع استراتيجيات بالدول المعنية على المستويين اإلقليمي والقاري".وبهذه 

المناسبة, أكد أيضا على ضرورة "اقتراح حلول أخرى لحل هذه األزمات 
وتقييم االستراتيجيات المطبقة في منطقة الساحل".

وحسب المتدخل, فإن "الحصيلة متباينة رغم االستراتيجيات المختلفة 
الموضوعة نظرا الستمرار األزمات و تراكمها مع كل ما يترتب عنها من 
قتلى و جرحى و مرحلين".لهذا الغرض, أكد المتحدث أن الجزائر اكتسبت 

خبرة في هذا المجال و "أنها رائدة في حل العديد من األزمات سيما 
األزمات األمنية".

من جهة أخرى, أشار الوزير النيجيري إلى أربع ركائز أساسية تشكل هذه 
المهمة و المتمثلة في "األمن و تعزيز المؤسسات و التعاون اإلقليمي و 

التمويل"، كما تدخل المشاركون في هذا الموعد من بينهم المبعوثة الخاصة 
لوزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج المكلفة بالشراكات 

الدولية الكبرى ليلى زروقي  لمناقشة وتقديم مقترحات أمام الحضور.  وفي 
هذا الصدد, أوضحت زروقي تقول "مع الطابع المعقد للمنطقة واالختالفات 

القائمة, يجب أن نسعى إلى اقتراح حلول مهيكلة كفيلة بأن تعطي نتائج 
على المديين المتوسط و الطويل".ومن جانبه, أكد المدير العام للمعهد, عبد 
العزيز مجاهد على المسؤولية "األساسية" للنخب بغية التخفيف على منطقة 

الساحل من وطأة تراكم األزمات بسبب "االنقسامات".وخالل هذا اللقاء, 
تم عرض فيلم وثائقي حول المشروع متعدد الجنسيات لوصلة االلياف 

البصرية المحورية العابر للصحراء الجزائر العاصمة -أبوجا الذي يهدف 
إلى تطوير االقتصاد الرقمي اإلقليمي.

واأج

 تطرقا اآفاق تن�سيط وتعزيز وترية

 تنفيذ اتفاق ال�سلم وامل�ساحلة يف مايل

 لعمامرة يجري 
حمادثات مع نظريه املايل

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, 
محادثات ثنائية مع نظيره المالي, عبدوالي ديوب, وكذا مع الوزير المالي 
المكلف بالمصالحة الوطنية واتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن 
مسار الجزائر, عقيد الركن اسماعيل واغي, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان ان المحادثات بين الطرفين تركزت على عالقات التعاون 
الثنائية وسبل تطويرها, إلى جانب آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ اتفاق 
السلم والمصالحة بتعاون جميع األطراف المالية الموقعة في إطار آليات 

متابعة تنفيذ االتفاق التي تشرف عليها الجزائر.
تجدر اإلشارة أن الوزيرين الماليين قد حال أول أمس بالجزائر في زيارة 
عمل كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي, العقيد عاصيمي غويتا, وذلك 
في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والجالية 

الوطنية بالخارج إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, 
عبد المجيد تبون, والتي تندرج في سياق المشاورات التقليدية بين البلدين 

الشقيقين.
اإ. �س

ناق�سا التح�سري لجتماع وزراء خارجية الدول 

الإفريقية ودول ال�سمال املقرر باجلزائر

 لعمامرة يجري مكاملة هاتفية 
مع نظريه الفنلندي

أجرى أمس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان 
لعمامرة، محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، بمبادرة من هذا 

األخير، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.
وأعرب الوزيران بشكل خاص عن سعادتهما بجودة العالقات التاريخية 

بين البلدين، التي اتسمت بالصداقة والتضامن، والتي تحتفل في هذا الشهر 
بالذكرى الستين لتأسيسها. كما انتهزا هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر 

حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية، وكذلك حول االستحقاقات المقبلة 
متعددة األطراف وذات االهتمام المشترك.

في هذا اإلطار، ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين التحضير لالجتماع العشرين 
لوزراء خارجية الدول اإلفريقية ودول الشمال، المقرر عقده في ربيع هذا 

العام بالجزائر العاصمة. 
وأكد الوزير لعمامرة لنظيره أنه عبر توليها رئاسة هذا اإلطار التشاوري 

األفرو-شمالي خلفا لفنلندا، فإن الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب 
بين هذه البلدان وذلك بناًء على ما يجمعها من تمسك راسخ باألهداف 

والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة.
ع. ط

بوغايل يحث على �سرورة جتاوز اخلالفات الداخلية لإنهاء النق�سام وي�سدد

"اجلزائر �ستظل يف خدمة ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته املركزية "



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه 
"في إطار إحياء الذكرى العاشرة ألحداث 

تيقنتورين وبالتنسيق مع وزارة الطاقة 
والمناجم، أشرف الفريق أول السعيد 

شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي, رفقة وزير الطاقة والمناجم, محمد 
عرقاب, يوم  16 جانفي 2023 بإن أمناس 

بالناحية العسكرية الرابعة, على مراسم 
إحياء هذه المناسبة, وذلك بحضور قائد 

الناحية العسكرية الرابعة وألوية وعمداء 
من أركان الجيش الوطني الشعبي والرئيس 

المدير العام لشركة سوناطراك, السيد 
توفيق حكار, إلى جانب عدد من سفراء 
وملحقي الدفاع المعتمدين بالجزائر وكذا 

المدنية والعسكرية". المحلية  السلطات 
واستهلت المراسم على مستوى المركب 
الغازي لتيقنتورين --يضيف المصدر-- 

حيث تم رفع الراية الوطنية وعزف النشيد 
الوطني, ليقوم عقب ذلك الفريق أول 

رفقة وزير الطاقة والمناجم بوضع إكليل 
من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد 
ألحداث تيقنتورين, وهذا بمشاركة  بعض 

ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في 
الجزائر, قبل أن يقف الحضور دقيقة 
صمت على أرواح ضحايا االعتداء 

اإلجرامي الذي استهدف هذا الموقع الغازي 
الهام.

بعد ذلك، تواصل النشاط بإلقاء كلمة 
ترحيبية من طرف توفيق حكار, الرئيس 

المدير العام لشركة سوناطراك, عبر 
فيها عن إجالله ألرواح ضحايا اإلرهاب 

الهمجي- يؤكد ذات البيان-
من جهته، أشاد وزير الطاقة والمناجم, 

محمد عرقاب, بـ"احترافية أفراد الجيش 
الوطني الشعبي وبسالته في إحباط  

المخطط اإلجرامي للجماعات اإلرهابية".
وفي كلمته, أكد اللواء سابع مبروك, مدير 
اإلعالم واالتصال ألركان الجيش الوطني 

الشعبي -وفق ما جاء في البيان-- على 
"فطنة وحزم أفراد الجيش الوطني الشعبي 
خالل العملية النوعية المفاجئة التي نفذت 
بسرعة ودقة متناهيتين مكنت من القضاء 

على عناصر الجماعة اإلرهابية".
وخالل هذه المناسبة, تم تكريم الفريق أول 

السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي, ومن خالله كافة أفراد 
الجيش الوطني الشعبي "تقديرا وعرفانا 
بالتضحيات والمجهودات المبذولة", كما 

كانت أيضا فرصة لإلشراف على مراسم 
تكريم بعض عائالت الضحايا والجرحى 
الجزائريين واألجانب أين تم تكريم عائلة 
الشهيد لحمر محمد أمين, الذي سقط في 

ميدان الشرف خالل هذه األحداث.
وقد اختتمت مراسم إحياء الذكرى العاشرة 
ألحداث تيقنتورين بمشاركة كل المدعوين 

في عملية غرس لألشجار على مستوى 
قاعدة الحياة للمركب الغازي لتيقنتورين.

ينظم، ابتداء من هذا اخلمي�ض، املعر�ض 

التجاري اخلا�ض باملنتجات اجلزائرية، 

بالعا�شمة املوريتانية نواك�شوط، والذي 

يندرج يف اإطار م�شاعي تن�شيط التجارة 

بني اجلزائر وموريتانيا، يف ظل التطور 

الالفت للتعاون الثنائي بني العا�صمتني 

يف خمتلف املجاالت.

اإميان �صايح

أعلنت وزارة االتصال في مراسلة بعثت 
بها إلى »الرائد« أمس، أن موعد تنظيم 

المعرض التجاري الخاص بالمنتجات 
الجزائرية، بنواكشوط، سيكون خالل 
الفترة الممتدة ما بين 19 و24 جانفي 

الجاري، وبعد أن كان وزير التجارة وترقية 
الصادرات كمال رزيق قد أعلن، منذ أشهر، 
عن تنظيم هذه التظاهرة االقتصادية الكبيرة 

في إطار مساعي البلدين لتنشيط التجارة 
بينهما .

وعرفت عالقات التعاون الثنائي والشراكة 
بين الجزائر وموريتانيا، خالل السنوات 

القليلة الماضية، تطورا الفتا في مجاالت 
عدة، عززها فتح المعبر الحدودي المشترك 
الذي يمثّل جسرا للتواصل اإلنساني والثقافي 

بين سكان المناطق الحدودية، لتكون 
نواكشوط بوابة الجزائر نحو األسواق 

االفريقية الغربية، خاصة في ظل التركيز 
الالفت واالهتمام الداخلي بالترويج للمنتج 

المحلي والتركيز على ضمان الجودة 
والنوعية في اإلنتاج من أجل الترويج 

الجيد لما تنتجه األيادي الجزائرية وجعلها 
في المستوى المرجو للتصدير والترويج 

باألسواق اإلفريقية والدولية. 
وفضال عن المشاريع المشتركة، والتي 

يعد  المشروع البري »تندوف-الزويرات« 
أبرزها، حققت عالقات التعاون والشراكة 

بين الجزائر وموريتانيا مكتسبات في عديد 
المجاالت كما يسعى البلدان إلى تثبيت أركان 
هذه العالقات وتعزيز شروط ترقيتها وتذليل 

الصعوبات التي تعيق مسارها، من خالل 
العمل على  تعزيز تعاونهما في المجاالت 
األمنية، ولقد اتفق الطرفان قبل سنتين لدى 

التوقيع على توصيات الدورة األولى للجنة 
الحدودية الجزائرية الموريتانية، على تفعيل 

اللجنة األمنية، لمواجهة التحديات التي 
تعرفها المنطقة، فضال عن تعزيز أشكال 

التعاون الالمركزي الذي من شأنه المساهمة 
في دعم أهداف الشراكة واالندماج بين 

البلدين.
وفي مجال الطاقة، يشهد التعاون الثنائي بين 

البلدين تطورا كبيرا، حيث أكدت الجزائر 
في عديد المناسبات عن تطلعلها لحضور 
قوي لشركتي نفطال وسونلغاز من خالل 

توقيع عديد االتفاقيات مع الشركات النظيرة 
في موريتانيا، مشددة على ضرورة تفعيلها 

إلقامة شراكة وتعاون في ميادين توزيع 
المحروقات والكهرباء، كما دعت الجانبين 

إلى استكشاف فرص التعاون في مجال 
أنابيب نقل الغاز في أفق استغالل »حقل 
السلحفاة الكبرى-احميم« لما للجزائر من 

تجربة رائدة وخبرة مشهودة في هذا الميدان 
ولما توفره الصناعة الجزائرية من تجهيزات 

ووسائل في هذا الشأن.
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عرقاب ي�صيد باحرتافية اأفراد اجلي�ش يف اإحباط املخطط االإجرامي االإرهابي

الفريق اأول �سنقريحة ي�سرف على مرا�سم 
اإحياء الذكرى الـعا�سرة لأحداث تيقنتورين

اأ�صرف، اأم�ش، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�صعبي، الفريق اأول ال�صعيد �صنقريحة، باإن اأمنا�ش، على مرا�صم 

اإحياء الذكرى العا�صرة الأحداث تيقنتورين، وذلك رفقة وزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب.

م. ذ

معر�ش املنتجات اجلزائرية بنّظم نواك�صوط ما بني 19 و24 جانفي

اجلزائر وموريتانيا.. م�ساعي ثنائية لتن�سيط التجارة اخلارجية

فتح خطوط جديدة باجتاه اأدي�ش اأبابا، جوهان�صبورغ 

وليربوفيل، بن �صليمان ي�صرح:

»اجلوية اجلزائرية« تعمل على ا�ستعادة 
مكانتها يف ال�سوق الأفريقية

قال املدير العام لل�صركة الوطنية للخطوط اجلوية اجلزائرية بن �صليمان يا�صني اإن 

ال�صركة تعمل حاليا على ا�صتعادة مكانتها يف ال�صوق القارية عن طريق فتح خطوط 

باجتاه اأدي�ش اأبابا، جوهان�صبورغ وليربوفيل وكذا التوجه نحو فتح اأ�صواق جديدة 

م�صتقبال، وذلك عرب تو�صيع اأ�صطولها اجلوي باقتناء 15 طائرة.

اإميان. �ش

عقدت، أمس، لجنة النقل والمواصالت السلكية والالسلكية بالمجلس الشعبي الوطني 
برئاسة مونسي علي، باالشتراك مع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية برئاسة 

سليم مراح  جلسة استمعتا فيها إلى المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية 
الجزائرية بن سليمان ياسين، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وفي كلمته أكد مراح في تدخله أن هذا االجتماع يهدف لالطالع على أهم البرامج 
والمشاريع المستقبلية التي سطرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا التدابير 

المتعلقة بالتكفل بانشغاالت المواطنين السيما الجالية المقيمة بالخارج والوقوف على 
ظروف تنقلها من وإلى الجزائر. من جهته، أبرز مونسي أهمية المبادرة التي قامت بها 

اللجنتان موضحا أنها تدخل في مجال تأطير عمل النواب للتكفل بشكل أفضل بقضايا 
المواطنين كون قطاع النقل الجوي يدخل في اختصاصهما معا. وبالمناسبة قدم مونسي 
جملة من االنشغاالت شملت التحضيرات التي تقوم بها الشركة فيما يتعلق بالتكفل بنقل 

الحجاج والمعتمرين إلى البقاع المقدسة وكذا نقل المواطنين في مختلف المناسبات 
واألعياد، إلى جانب تحضيرات موسم االصطياف الذي يشهد طلبا متزايدا على التذاكر. 

من جانبه، قدم المدير العام عرضا حول شركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدا أنها 
ستستأنف العمل بكامل قدراتها كما كان الشأن قبل وباء كوفيد 19 وذلك ابتداء من مارس 

2023. وتابع المدير العام موضحا أن الشركة تعمل حاليا على استعادة مكانتها في 
السوق القارية عن طريق فتح خطوط باتجاه أديس أبابا، جوهانسبورغ وليبروفيل وكذا 

التوجه نحو فتح أسواق جديدة مستقبال، وأضاف أن الشركة تعمل أيضا على مخطط 
عمل يشمل توسيع أسطولها الجوي باقتناء 15 طائرة جديدة.

كما تطرق بن سليمان أيضا لجهود الشركة فيما يخص رقمنة الخدمات، حيث تحدث عن 
إطالق تطبيقات جديدة تسمح بتسهيل عمليات الحجز واقتناء التذاكر، كما قدم لمحة عن 
إعادة هيكلة القطاع التي تهدف إلى تحجيم القوة العاملة وإطالق فروع جديد للشركة في 

مجالي الصيانة والخدمات األرضية.
 م�صوؤول ع�صكري بريطاين رفيع 

يوؤكد على مكانتها الدولية املرموقة

 اململكة املتحدة حري�سة على تطوير 
عالقات التعاون املثمر مع اجلزائر

أكد مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى األهمية البالغة التي توليها المملكة المتحدة 
لتطوير عالقات تعاون مثمر وشراكة رابحة مع الجزائر، وذلك بحكم المكانة الدولية 
المرموقة للجزائر وإمكانيتها الواعدة.  استقبل األمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، عمار بالني المستشار بوزارة الدفاع البريطانية المكلف 

بالشرق األوسط وشمال إفريقيا، المشير الطيار مارتن إليوت سامبسون, في إطار زيارة 
العمل التي يقوم بها المسؤول العسكري البريطاني رفيع المستوى إلى الجزائر، حسب 
ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان أن المحادثات »المثمرة« التي أجراها الجانبان 
تطرقت إلى »سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين, السيما 

في مجاالت الدفاع واألمن بأبعادهما الشاملة, واالقتصاد واالستثمار, فضال عن التعاون 
العلمي والتقني«. في هذا السياق, حرص سامبسون -بحسب البيان ذاته- على إبراز 

»األهمية البالغة التي توليها المملكة المتحدة لتطوير عالقات تعاون مثمر وشراكة رابحة 
مع الجزائر بحكم مكانتها الدولية المرموقة وإمكانياتها الواعدة على مختلف األصعدة 

السياسية واالقتصادية والعسكرية, فضال عن اإلسهامات المميزة واألدوار الريادية التي 
تطلع بها في مختلف المسارات القارية والدولية الرامية لضمان االستقرار واألمن في 
شمال إفريقيا ومنطقة الساحل اإلفريقي«. كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للطرفين 

الستعراض أجندة العالقات الثنائية في المرحلة المقبلة, يضيف البيان. وفي هذا الصدد، 
شدد الجانبان الجزائري والبريطاني على أهمية التحضير الجيد لالستحقاقات الثنائية 

الهامة المقبلة, السيما الدورة الثانية للحوار اإلستراتيجي المزمع عقدها السنة الجارية.
على صعيد آخر, تناولت المحادثات الجزائرية-البريطانية العديد من القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك, السيما الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل بشكل 

عام, باإلضافة إلى قضية الصحراء الغربية, كما جاء في البيان.
اإ. �ض

املحادثات تناولت جماالت االهتمام امل�صرتك للبلدين

 الأمني العام لوزارة الدفاع الوطني 
ي�ستقبل املار�سال اجلوي مارتن اإليوت �سامب�سون

استقبل أمس، اللواء محمد الصالح بن بيشة، األمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بمقر 
وزارة الدفاع الوطني، المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون، المستشار األعلى للدفاع 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني »في إطار نشاطات التعاون العسكري الثنائي 

الجزائري-البريطاني، استقبل أمس، اللواء محمد الصالح بن بيشة، األمين العام لوزارة 
الدفاع الوطني، يوم االثنين 16 جانفي 2023، بمقر وزارة الدفاع الوطني المارشال 
الجوي مارتن إليوت سامبسون، المستشار األعلى للدفاع في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على 

رأس وفد عسكري رفيع المستوى. بالمناسبة، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور 
اللواء مدير العالقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري 

البريطاني المرافق، وقد تناولت هذه المحادثات مجاالت االهتمام المشترك للبلدين.
ع. ط

 بوغايل ي�ستقبل ال�سيخ الدكتور راتب النابل�سي
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي, أمس، الشيخ الدكتور 

محمد راتب النابلسي الذي يزور الجزائر, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن بوغالي ثمن خالل هذا اللقاء "ما يقدمه فضيلة الشيخ من جهد 

لنشر اإلسالم الصحيح الوسطي المعتدل بين الناشئة وأثنى عليه باعتباره داعية له من 
األثر الطيب، السيما في أوساط الشباب، وباعتباره أيضا عالما جليال يشتغل في حقل 

اإلعجاز العلمي والتفسير". من جهته، "شكر الدكتور النابلسي رئيس المجلس على حفاوة 
االستقبال وعبر له عن سعادته بوجوده في الجزائر التي وصفها بأرض العلم"، يضيف 

البيان.
وأكد الشيخ النابلسي أن "ما لمسه من الجزائريين في مختلف الواليات يعبر عن شخصية 
لها تشبع عميق بإيمان مبني على فقه صحيح وعلم راسخ في الدين"، وهو ما يفسر--كما 

قال-- "صمود الجزائريين أمام مختلف التحديات واستبسالهم، السيما خالل مواجهة 
االستعمار".

ق. و



أكد حكارفي مداخلة ألقاها بالمناسبة أنه تم 
تسخير حوالي 22 ألف عامل مؤهلين لهذا 

الغرض, من أجل سالمة مواقعها الحيوية وتلك 
التابعة للشركات المختلطة.وأضاف أن "مجمع 
سوناطراك يعمل بالتعاون مع وحدات الجيش 

الوطني الشعبي ومصالح األمن, لتأمين المنشآت 
الطاقوية والمواقع الصناعية وخطوط األنابيب 

التي يفوق طولها 22 ألف كلم, بشكل كامل".
وتابع بالقول: "لقد شهد الجهاز األمني للمجمع 

تطورا منذ االعتداء على المركب الغازي 
لتيقنتورين في 16 يناير 2013", مضيفا بأن كل 

المنشآت الطاقوية أضحت "مؤمنة تماما", وأن 
التحسين المستمر في جودة وفعالية هذا الجهاز 
هو "الرهان الدائم" للمجمع.وأضاف المسؤول 

األول بسوناطراك أن الشركة "تبنت استراتيجية 
حماية جديدة, بالتوافق مع السلطات العليا في 

البالد, لحماية المنشآت الحيوية للطاقة, سواء من 
الناحية العملياتية أو من حيث تحديث وعصرنة 

األنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن 
بعد"، كما شدد الرئيس المدير العام على ضرورة 

تضافر جهود الجميع خصوصا وأن الرهانات 
الجديدة "تفرض بناء استراتيجية وآليات عمل 

تتالءم مع تطور التهديدات االمنية لحماية فعالة 
ألدوات اإلنتاج, وتقييما جديدا إلجراءات الحماية 

المعتمدة".
من جانبه, أبرز وزير الطاقة والمناجم, محمد 

عرقاب, أهمية تنظيم مثل هذه االيام الدراسية 
التي تشكل "فرصة مواتية لتبادل الخبرات فيما 

يتعلق بالسالمة الصناعية مع الشركاء من مختلف 
القطاعات, خصوصا مع تزايد العمليات التخريبية 

التي مست العديد من المنشآت النفطية والغازية 
عبر العالم في السنوات االخيرة".وأشاد عرقاب, 
بالدور الفعال والحاسم الذي يقوم به أفراد الجيش 

الوطني الشعبي في مسعاهم لحماية المنشآت 
واألمالك الوطنية واالفراد, لما يمتلكه من أولوية 

وضرورة ملحة في خطط أمن الطاقة للدول 
عموما والشركات العاملة في مجال الطاقة.

وعليه, يضيف الوزير, "أعطى قطاع الطاقة 
والمناجم أهمية بالغة لحماية األفراد والممتلكات 
الطاقوية والمنجمية بواسطة عدة قوانين تؤطر 

نشاطاته والتي من خاللها تطرقت بإسهاب لحماية 
األمالك واألشخاص"."ولقد أوكلت مهمة مراقبة 

المنشآت الطاقوية والمنجمية الى عدة هيئات 
مختصة تتمتع باإلمكانيات التقنية والمالية, منها 
وكالة ضبط المحروقات, لجنة ضبط الكهرباء 
والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية", 

يقول السيد عرقاب.ودعا عرقاب المتعاملين 
األجانب إلى االستثمار في مجال المحروقات 

والمناجم, السيما بالنظر لمناخ االعمال المحفز 
في ظل توفر األمن واالستقرار بالجزائر, مؤكدا 

أن جميع المنشآت مؤمنة بشكل تام.
من جانبه, أكد العقيد مراح مصطفى, من مديرية 

االعالم وااليصال ألركان الجيش الوطني 
الشعبي, أن المنشآت الطاقوية "مؤمنة تأمينا 
شامال, بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون 
واالستثمارات المشتركة على ارض الواقع".
وخالل عرض قدمه بعنوان "جهود الجيش 
الوطني الشعبي في حماية الحدود وتأمين 

المنشآت الطاقوية", أكد العقيد مراح, أن القيادة 
العليا للجيش الوطني الشعبي وضعت برنامجا 
تحسيسيا دوريا لفائدة االفراد المكلفين بالحماية 

حول مختلف المخاطر التي قد تشكل تهديدا 
مباشرا للمنشآت أو العاملين بها, مؤكدا على 

"ضرورة التحلي بالحيطة والحذر والقيام بمهامهم 
بكل اخالص".

وأضاف: "سنواصل تنفيذ برامج تطوير القوات, 
بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية 

بشتى أنواعها المسلحة, مع مختلف الشركاء, 
عالوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية 

العتاد العسكري وتجديده وتحديثه وعصرنته, 
فهذا ما يضمن من جانب اخر, تأمين مناطق 

المنشآت الصناعية واالقتصادية والطاقوية 
الحيوية, السيما في الجنوب الكبير"، كما عرف 

هذا اليوم الدراسي تقديم مداخالت من طرف 
اطارت سوناطراك, عرضوا من خاللها تجارب 

المجمع في مجابهة كافة أنواع التهديدات, 
والجهود المبذولة لرفع التحديات الجديدة بما فيها 

السيبرانية.

ر.ن
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 تطرقا اإىل ترقية تعليم

 اللغة الأمازيغية يف املنظومة الرتبوية

بلعابد ي�ستقبل الأمني العام 
للمحافظة ال�سامية للأمازيغية
استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، األمين العام 
للمحافظة السامية لألمازيغية، سي الهاشمي عصاد, وهذا في 

إطار تفعيل العمل المشترك بين الجانبين من أجل ترقية تعليم اللغة 
األمازيغية في المنظومة التربوية، حسب ما أفاد به أمس، بيان 

للوزارة. وأوضح ذات المصدر أن اللقاء شكل "فرصة للتأكيد على 
تفعيل العمل المشترك في إطار النصوص القانونية والتنظيمية 

السارية لترقية تعليم اللغة األمازيغية في المنظومة التربوية". كما 
خصص اللقاء -يضيف البيان- لعرض "حصيلة نشاطات المحافظة 

السامية لألمازيغية خالل سنة 2022".
ق. و

  يندرج يف "اإطار ديناميكية
 اإنعا�ش الأن�صطة القت�صادية

30 عار�سا يف �سالون الإ�ستثمارات 
اجلزائرية والتبادلت التجارية بوهران

افتتحت أمس، بوهران الطبعة الثانية من صالون اإلستثمارات 
الجزائرية والتبادالت التجارية بمشاركة حوالي ثالثين عارضا.

وقد أشرف المفتش العام بوزارة التجارة وترقية الصادرات 
جياللي لوبيبات بمعية السلطات المحلية على مراسم افتتاح هذا 

الصالون الذي ستستمر فعالياته إلى غاية 19 جانفي الجاري.
وتندرج هذه التظاهرة اإلقتصادية التي تنظمها وكالة "أس او أس 

ايفنت" بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تحت 
رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات في "إطار ديناميكية 

إنعاش األنشطة االقتصادية وتطوير التبادل االستثماري والتجاري 
بين الجزائر و المتعاملين االقتصاديين من مختلف الدول"، حسب 

المنظمين. ويهدف الصالون إلى تشجيع االستثمار المنتج عن 
طريق تقليص االستيراد وخلق شراكات مستدامة وتوفير مزيد من 

فرص التعاون على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة بين المستثمرين 
في مختلف القطاعات. كما يرمي أيضا إلى ترقية تبادل الخبرات 

بين الجزائر و شركائها و المساهمة في إنشاء توأمة في شتى 
القطاعات، وفقا للمصدر ذاته.

واأج

 م�صاركون يربوز الإ�صكالت التي يواجهها القطاع

اأول ور�سة ملوؤ�س�سات معاجلة وتثمني 
النفايات اخلطرة باجلزائر

نظمت الوكالة الوطنية للنفايات، أمس، أول ورشة خاصة 
بالمؤسسات الناشطة في مجال معالجة وتثمين النفايات الخاصة 

والخطرة في الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوكالة.
و تهدف هذه الورشة التي جرت بمقر الوكالة إلى طرح أبرز 

اإلشكاليات التي يواجهها القطاع, وكذا مناقشة سبل تطوير حلول 
ميدانية من خالل خلق هذا التبادل بين المتعاملين الناشطين في 

المجال, حسب نفس المصدر. ومن بين مخرجات هذا اللقاء, أشار 
البيان إلى ضرورة العمل على إثراء وتطوير النظام المعلوماتي 

الوطني للنفايات "سنيد" وخاصة بما يعنى بالنفايات الخاصة 
والخطرة, من حيث المؤشرات الكمية والنوعية لها, وكذا ضمان 

الشفافية فيما يخص استرجاعها ونقلها وكذا معالجتها وتثمينها.
يذكر أن كمية النفايات الخاصة والخطرة المنتجة سنويا في 

الجزائر تقدر ب 325 ألف طن, وفقا لبيانات النظام المعلوماتي 
الوطني للنفايات, كما تم إحصاء 40 مؤسسة ناشطة في مجال 

معالجة وتثمين هذا الصنف من النفايات.
ع. ط

يف اإطار انفتاح اجلامعة على حميطها الجتماعي

التوقيع على اتفاقية بني وزارة 
التعليم العايل وجمل�س حقوق الإن�سان
جرى أمس، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بهدف وضع برامج 
تكوينية وتعليمية وبحثية مشتركة في مجال حقوق اإلنسان.

وقد وقع هذه االتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
كمال بداري, ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عبد المجيد 

زعالني, وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمناسبة، أوضح بداري أن هذه االتفاقية تندرج في إطار 

"انفتاح الجامعة على محيطها االجتماعي" وتهدف إلى إدراج 
"عروض تكوينية مع تعزيز تدريس مادة حقوق اإلنسان ضمن 

فروع التكوين, فضال عن تخصيص أبحاث مشتركة بين الوزارة 
والمجلس في هذا المجال". وأضاف بأن هذه االتفاقية "ستسمح 

بتكوين إطارات متخصصة في مجال حقوق اإلنسان وكذا إنشاء 
بنك معلومات وطني يرصد التطور التاريخي لهذا المجال الحساس 
عبر مختلف األزمنة بما يساهم في مساعدة الطلبة والباحثين على 

إعداد أبحاث عميقة ضمن هذا الميدان المعرفي".
بدوره, أكد زعالني أن هذه االتفاقية "ستعزز التعاون بين 

الطرفين, خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي, من خالل 
تكييف وتحيين مضامين التكوينات في مجال حقوق اإلنسان مع 

المستجدات العالمية بغية تكوين إطارات متخصصة في هذا المجال 
الهام". كما أشار ذات المسؤول إلى "إمكانية تنظيم مسابقة وطنية 
حول موضوع حقوق اإلنسان بهدف تشجيع الطلبة واألساتذة على 
االهتمام أكثر بهذا المجال والمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان وترقيتها في المجتمع".
اإ. �ش

جتنيد حوايل 22 األف عامل موؤهلني ل�صالمة املواقع احليوية للمجمع

 58 مليار دينار حلماية 
املن�ساآت الطاقوية لـ "�سوناطراك"

�صخرت ال�صركة الوطنية للمحروقات "�صوناطراك" نحو 58 مليار دج )ما يعادل 400 مليون دولر( من اأجل تاأمني املن�صاآت الطاقوية احليوية

 يف اجلزائر, ح�صبما اأعلنه, اأول اأم�ش, الرئي�ش املدير العام للمجمع, توفيق حكار.وجاء هذا الإعالن خالل يوم درا�صي نظمه جممع 

"�صوناطراك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني, حتت عنوان "تاأمني املن�صاآت الطاقوية باجلزائر", بح�صور وزير الطاقة واملناجم, حممد 
عرقاب, وممثلني عن وزارة الدفاع الوطني, وممثلني عن ال�صركات والطراف املعنية يف جمال �صالمة من�صاآت املحروقات.

لنقلها من مقاربة اجتماعية اإىل مقاربة اقت�صادية

 جلنة وزارية لدرا�سة تغيريات جذرية تخ�س وكالة "اأناد"
عقدت لجنة وزارية، تحت رئاسة وزير اقتصاد 

المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 
المصغرة، ياسين المهدي وليد، اجتماعا خصص 

لدراسة "تغييرات جذرية" تخص الوكالة 
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية أناد )أونساج 
سابقا( لنقلها من مقاربة اجتماعية الى مقاربة 

اقتصادية.وجاء في بيان لوزارة اقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أن 
التغييرات المدروسة تهدف الى انتقال الوكالة 

"من المقاربة االجتماعية المعمول بها حاليا، إلى 
مقاربة إقتصادية بحتة". وأوضح البيان اأن وليد 

"ترأس لجنة وزارية نهاية األسبوع المنصرم, 
بمشاركة األمناء العامين لعشر وزارات في 
الحكومة, من أجل دراسة تغييرات جذرية 

بخصوص الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 

أناد )أونساج سابقا(, وذلك بهدف االنتقال من 
المقاربة االجتماعية المعمول بها حاليا، إلى 

مقاربة إقتصادية بحتة".وتأتي هذه اإلصالحات, 
يوضح المصدر ذاته, بعد "التجاوزات العديدة التي 
عرفتها هذه الوكالة منذ إنشائها, من خالل انتشار 
ظاهرة المشاريع الوهمية وكذا الموردين الفاسدين 

المتورطين في إهدار المال العام".
وسترفع هذه اللجنة الوزارية, حسب نفس 

المصدر, "تقريرا مفصال للوزير األول, السيد 
أيمن بن عبد الرحمان, قبل نهاية شهر يناير 

الجاري", سيتضمن مجموعة من االقتراحات 
الهادفة إلى "تغيير نمط دعم الدولة للشركات 

المصغرة وتوجيهه نحو المعايير االقتصادية التي 
من شأنها تحفيز الشباب المقاول على خوض 
غمار المقاوالتية وريادة األعمال على أسس 

واقعية وبأهداف منتجة للثروة ولمناصب الشغل".
وقد سبق وأن أجرت مصالح وزارة اقتصاد 

المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 
المصغرة دراسة معمقة حول واقع الوكالة منذ 

إسنادها الوصاية عليها في أكتوبر الماضي, 
أفضت إلى ضرورة إجراء "تغييرات هيكلية 
ألجهزة دعم النشاطات التي سخرتها الدولة, 

وتغيير الفلسفة المنتهجة في مجال تمويل الشركات 
المصغرة واإلنتقال من المنطق الكمي إلى المنطق 
النوعي", حسب توضيحات الوزارة، كما باشرت 
وكالة "أناد" في نفس الوقت متابعات قضائية ضد 

الموردين الضالعين في قضايا فساد والمتحايلين 
على حاملي المشاريع، حسب ما ذكره بيان 

الوزارة.
ع. ط



 ا�ستالم 90 م�ست�سفى عرب الوطن هذه ال�سنة

وأوضح سايحي لدى نزوله ضيفا على برنامج "فوروم اإلذاعة" أن "السلطات تقوم 
بمجهودات جبارة لتوفير أحسن تكفل بالمريض، سواء من خالل اقتناء التجهيزات 
عالية الجودة وتوفير المورد البشري الكفء لخدمة المريض". وأردف أن "ميزانية 
هذه السنة المخصصة لقطاع الصحة والتي تجاوزت 711 مليار دج، ما هو إال 
تأكيد على عزم السلطات لنهوض بهذا القطاع"  كما أشار أن "رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، أكد في التزاماته الـ 54 أن مجهود الدولة سيوجه لتكفل األحسن 
المنظومة الصحية ورقمنة  بالمريض، وأن ذلك لن يتحقق إال من خالل إصالح 
الهيئات والمستشفيات والمصالح الصحية، الذي سيحدث تغيير إيجابي في القطاع 
الصحي". ومن أجل تكفل صحي ومثالي للمريض أوضح وزير الصحة أنه "سيتم 
استالم بداية من هذه السنة عبر القطر الوطني 90 مستشفى مجهز بآخر المعدات 
الحديثة". وفي هذ الصدد، نوه الوزير إلى تخصيص جناح مختص في االستعجاالت 
عند بناء كل مستشفى، كما سيكون قسم استعجاالت مخصص للكبار وآخر لألطفال.

 299  موؤ�س�سة ا�ست�سفائية خ�سعت لعمليات التفتي�ش

بالمقابل أضاف سايحي أنه "بأمر من رئيس الجمهورية، باشرت مصالحه عملية 
تفتيش لكل المؤسسات االستشفائية عبر كامل التراب الوطني للوقوف على وضعية 
المؤسسات الصحية والتي مست لحد اآلن 299 مؤسسة، من أصل 655 مؤسسة، 
النظافة  بالمريض،  التكفل  طريقة  حول  وتركزت  متواصلة  العملية  هذه  وأن 

االستشفائية والتسيير العام للمستشفى".

 ا�ستحداث م�ست�سفيات متخ�س�سة واأقطاب طبية بواليات اجلنوب

من جانب آخر، كشف سايحي بأنه "في إطار التكفل بالمريض داخل الوطن وعدم 
بتشكيل  الجمهورية،  رئيس  من  بتعليمات  مصالحه  باشرت  الخارج  إلى  تحويله 

مؤسسات استشفائية متخصصة من خالل توفير المورد البشري والمعدات الطبية 
إلى  ترسل  سابقا  كانت  التي  بالفحوصات  لتكفل  حديثة  بمخابر  ومجهزة  الحديثة 
الشرعي  الطب  تجهيز مصلحة  تم  إفريقيا  في  أنه "ألول مرة  الخارج".  مضيفا 
أيضا  ليضيف  حديثة"  بتجهيزات  باشا  الجامعي مصطفى  مستشفى  مستوى  على 
أن "مصلحة األشعة هي األخرى تعززت بجهازين لتصوير بالرنين المغناطيسي 
بعد  أنه  السياق  أدق األمراض". وقال سايحي في ذات  الكشف على  الذي يسمح 
الحروق  في  وآخر  األطفال  طب  في  متخصص  مستشفى  للجزائر  سيكون  سنة 
ببابا أحسن في العاصمة وهذا في إطار إنشاء مستشفيات متخصصة. كما تحدث 
الوزير عن إنشاء أقطاب طبية في واليات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى 
أنه سيكون للقطاع مختصين دائمين في الجنوب بكامله ابتداء من جانفي 2024. 
يعرفها  التي  اإلحتياجات  بتشخيص  قامت  مصالحه  أن  الفوروم  ضيف  وأوضح 
الجنوب والهضاب العليا في المجال الصحي، حيث يتعلق أغلبها ببعض األمراض 
هذه  تسيير  طريقة  وعن  وغيرها.  والعيون  والقلب  كاألعصاب  المستعصية 
األقطاب، قال سايحي أنها ستكون بمساعدة المستشفيات الجامعية التي ستأخذ على 
عاتقها هذه المهمة إلى غاية تمكن هذه األخيرة من أخذ التجارب والخبرات. وحول 
المستشفيات المختصة في االستعجاالت، أكد الوزير أنه ومنذ قرار الرئيس القاضي 
باستقالليتها أصبحت للقطاع 5 مستشفيات متخصصة في االستعجاالت بكل من: 

عنابة، معسكر، باتنة، وهران والجزائر.

 قوانني اأ�سا�سية لتنظيم القطاع �سرتى النور قريبا  

القطاع،  لتحسين وضعية  االجتماعيين  الشركاء  مع  والتشاور  الحوار  إطار  وفي 
الوطنية  النقابات  كل  أمام  الحوار  أبواب  "فتح  تم  أنه  الصحة  وزير  أوضح 
وهو  النشغاالتهم  "استمع  وأنه  العمومية"،  الصحة  في  االخصائيين  للممارسين 
للوظيف  تقديمها  سيتم  التي  األساسية  القوانين  من  مجموعة  تحرير  من  سمح  ما 

العمومي للمصادقة عليها" قريبا.

لمجمع  التابعة  الطاسيلي"  "طيران  شركة  أعلنت 
خدمة  إطالق  عن  لها  بيان  في  أمس،  سوناطراك 
عبر  الطائرة  تذاكر  وشراء  لحجز  االلكتروني  الدفع 
األنترنيت، مخصصة للجالية الوطنية المقيمة بأوروبا.

وأوضح بيان شركة "طيران الطاسيلي"، أنه "في إطار 
التواصل مع الزبائن، تقترح شركة طيران الطاسيلي 
 ،www.tassiliairlines.dz االلكتروني  موقعها  على 
من  االلكتروني  الدفع  خدمة  امس،  يوم  من  اعتبارا 

."IATA PAY" خالل الصيغة الدولية

و  "البسيطة  الجديدة  الخدمة  هذه  فان  البيان  وحسب 
بالتخلص  يسمح  حال  تمثل  الوقت  نفس  في  السريعة 
أيضا  يسمح  و  بأوروبا  البيع  نقاط  إلى  التنقل  من 
بحجز و شراء تذكرة الطائرة عبر االنترنيت في أي 
وقت و بالتالي عدم دفع مصاريف إضافية على سعر 
هذه  أن  إلى  الطيران  شركة  أشارت  كما  التذكرة"، 
الجزائرية  الجالية  ألفراد  خصوصا  "موجهة  الخدمة 

المقيمة في أوروبا الذين يملكون حسابا بنكيا".
وفي هذا السياق أكد ذات البيان، أنه يمكن للمسافرين 

من  الطائرة  لتذاكر  االلكتروني  الدفع  في  الشروع 
حسابهم  من  مباشرة  التذكرة  مبلغ  تحويل  خالل 
"تعتمد  أنها  الشركة, مؤكدة  البنكي, حسبما أوضحته 
الدفع االلكتروني علما أن  تأمين  حاليا أحدث معايير 
البيانات مشفرة من خالل بروتوكوالت مصدقة".من 
جهة أخرى, أشارت الشركة إلى أنها "وضعت مكتبا 
يضم فرقة للرد على أسئلة الزبائن حول هذه الخدمة 

الجديدة".
ق. و
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تعزيز املن�ساآت وحت�سني التكفل باملر�سى 

�شايحــي يك�شــف عن رهـان
 قطـــاع ال�شحــة يف 2023

اأكد وزير ال�سحة، عبد احلق �سايحي اأم�ش اأن قطاعه عرف ال�سنوات االأخرية اإ�سالحات هيكلية عميقة م�سريا اأنه مت و�سع جميع االإمكانيات املادية 

للنهو�ش به من خالل تعزيز املن�ساآت وحت�سني اخلدمة ل�سالح املري�ش، مربزا اأهمية هذا القطاع بالن�سبة للدولة والتي قررت خالل 2023 تخ�سي�ش 

ما يفوق 711 مليار دينار لتطوير امل�ست�سفيات من اأجل تكفل اأح�سن باملري�ش. 

�ش.زمو�ش

مدير التكوين والتعليم العايل بوزارة 

التعليم العايل الربوفي�سور جمال 

بوقزاطة يك�سف:

نحو اإ�شالح �شامل لنظام 
 "األ اأم دي" والعودة  لأربع 

�شنوات يف تكوين اللي�شان�س
كشف أمس مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة 
البروفيسور  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
شامل  إلصالح  مقترح  عن  بوقزاطة،  جمال 
لنظام "أل أم دي" يتضمن رفع سنوات التكوين 
في الليسانس من ثالث إلى أربع سنوات مثل ما 

كان معموال به في النظام الكالسيكي.
صيف  ببرنامج  خاصة  تصريحات  وفي 
جمال  قال  األولى  اإلذاعية  للقناة  الصباح 
بوقزاطة إن " نظام "أل أم دي" قابل للتحسين 
القوة  جوانب  إظهار  نحاول  ونحن  باستمرار 
التي ظهرت فيه السيما في مجال انفتاحه على 
وأضاف  واالجتماعي".،  االقتصادي  المجال 
جامعة  أن  اليوم  الجامعة  تكون  ألن  نسعى   "
وهذه  محيطها  النشغاالت  تستجيب  مواَطنة 
نعمل  نحن  وبالتالي  المرئية  تتطلب  االستجابة 
الداخلي  الجانب  من  المرئية  تحسين  على 
أن  إلى  البروفيسور  وأشار  والخارجي". 
بندا  أفرد  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
تعهداته األربع  الجزائرية في  بالجامعة  خاصا 
التزامات  بتسعة  يتعلق  إنه  وقال  وخمسين، 
يسعى قطاع التعليم العالي إلى تجسيدها ضمن 
تعهدات  من  المستمد  الحكومة  عمل  برنامج 

رئيس الجمهورية.
إلى  يسعى  القطاع  أن  المسؤول  ذات  وأوضح 
إضفاء بُعد ثالث للجامعة وهو البعد االقتصادي 
خلق  في  ُمساِهمة  الجامعة  جعل  خالل  من 
المثلث  ليتحقق  الشغل  مناصب  وخلق  الثروة 
الذهبي "التعليم والتكوين الجيدين وبحث علمي 
المواطنة  الجامعة  سياق  وفي  وتطبيقي".  نافع 
مدير  قال  العام،  الوطني  بالشأن  واهتمامها 
قطب  إنشاء  تم  إنه  العالي  والتعليم  التكوين 
وتم  البحر،  مياه  تحلية  بمسألة  يتكفل  جامعي 
تدعيمه بقطب آخر مختص في استعمال المياه 
المستعملة ألغراض السقي والصناعة. وانتهى 
بوقزاطة إلى أن المهمة األساسية للجامعة هي 
التكوين والتعليم الجيدين وفق المعايير الدولية، 
الجامعية  السنة  جعل  هدف  تحديد  بعد  خاصة 

2023 سنة للذكاء االصطناعي.
�ش.زمو�ش

ح�سب اإح�سائيات وزارة

 التجارة وترقية ال�سادرات 

ارتفاع عدد امل�شجلني 
يف ال�شجل التجاري

 بـ 13 باملائة 
التجاري  السجل  في  المسجلين  عدد  ارتفع 
خالل سنة 2022 بنسبة 12,81 بالمائة مقارنة 
بسنة 2021, حسبما افاد به أمس بيان لوزارة 
نفس  الصادرات.وأوضح  وترقية  التجارة 
الطبيعيين  االشخاص  تسجيالت  أن  المصدر 
بنسبة   2022 سنة  خالل  ارتفاعا  شهدت 
14,93 بالمائة, حيث بلغ عدد المقيدين بالسجل 
لهذه الفئة 150874 مقيدا خالل 2021 ليصل 
في سنة 2022 الى 152152 شخصا وبارتفاع 

قدره 0,85 بالمائة.
وعرفت عمليات التعديالت لذات الفئة ارتفاعا 
 73410 المعدلين  عدد  بلغ  بحيث  ملحوظا, 
الى   2022 سنة  خالل  ليرتفع   2021 خالل 
نسبة  بلغ  تطور  بمعدل  تعديل   105353
عرفت  كما  الوزارة،  حسب  بالمائة,   43,51
قدره  ارتفاعا  المعنويين  األشخاص  تسجيالت 
+ 1,77 بالمائة حيث بلغ عدد المقيدين بالسجل 
لهذه الفئة 17912 مقيد خالل 2021 ليصل في 
 6,50 بزيادة قدرها   19076 الى   2022 سنة 
بالمائة.وبالنسبة لعمليات التعديالت لذات الفئة, 
المعدلين  عدد  بلغ  حيث  انخفاضا,  عرفت  فقد 
سنة  خالل  لينخفض   2021 خالل   35206
بلغ  انخفاض  بمعدل   ,32458 الى   2022

7,81 بالمائة, وفقا للبيان.
ق. و

خم�س�سة للجالية الوطنية املقيمة باأوروبا

"طريان الطا�شيلي" تطلق خدمة 
الدفع اللكرتوين ل�شراء التذاكر



مبنا�سبة بطولة �أمم �إفريقيا

 لالعبني �ملحليني )�سان 2022(

اإمكانيات هامة ل�سمان اأف�سل ا�ستقبال
 لزوار املواقع ال�سياحية بق�سنطينة

تم بقسنطينة تسخير إمكانيات بشرية ولوجيستية هامة بالمواقع السياحية من 
أجل ضمان أفضل استقبال للزوار األفارقة بمناسبة بطولة أمم إفريقيا لالعبين 

المحليين )شان 2022(، التي ستحتضن هذه الوالية جزءا من منافساتها.
تم  أنه  التقليدية  الصناعة  و  للسياحة  المحلية  المديرية  األول  أمس  وكشفت 
تسخير وسائل مرافقة بالمواقع و المسارات السياحية بقسنطينة من أجل تمكين 
الزوار األفارقة من االستمتاع بجمال هذه المواقع في أحسن الظروف و التي 
من بينها نصب األموات و درب السياح و الجسور المعلقة. و في هذا الصدد, 
كذا  و  اآلثار  التاريخ و علم  في  تكليف خبراء  تم  قد  أنه  المصدر  ذات  أفاد 
مرشدين سياحيين تابعين للمديرية الوالئية للثقافة و الفنون باستقبال الزوار 
األفارقة و توجيههم و تزويدهم بالمعلومات المفيدة حول هذه المواقع المعبأة 
بالتاريخ. و تم أيضا وضع جهاز وقائي من طرف مصالح أمن والية قسنطينة 
و المديرية المحلية للحماية المدنية من أجل تأمين الزوار السيما على مستوى 
المواقع السياحية مثل درب السياح و جسر الشيطان. و أفاد في هذا اإلطار 
مسؤول خلية االتصال و العالقات العامة بأمن الوالية, محافظ الشرطة بالل 
بن خليفة, بأنه تم تسخير جهاز هام للوقاية المرافقة األمنية بالمواقع السياحية 

بقسنطينة لضمان استقبال أفضل للزوار.
�س.ز

ت�سم�سيلت:

انطالق اأ�سغال تهيئة 
منطقتي ن�ساطات م�سغرة

أشرف أمس والي والية تيسمسيلت نحيلة لعرج ، على إعطاء إشارة انطالق 
أشغال تهيئة منطقتي نشاطات ببلدية تيسمسيلت بحي النوادر ) خلف فاميلي 

شوب( و بمدخل بلدية خميستي. 
و قد  شدد  والي الوالية حسب بيان لمصالح الوالية على ضرورة احترام 
اآلجال التعاقدية لذات المشاريع والعمل على تقليص مدة اإلنجاز مع مراعاة 
معايير الجودة حتى يتسنى توزيعها على المستثمرين في أقرب اآلجال من 
أجل الشروع في تجسيد مختلف المشاريع التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية 
لإلشارة  العمل.  ومناصب  الثروة  استحداث  خالل  من  بالوالية  االقتصادية 
فان والي الوالية كان مرفوقا  خالل إعطاءه إشارة انطالق األشغال برئيس 
المجلس الشعبي الوالئي و كل من رئيس دائرة تيسمسيلت و خميستي و رئيس 
المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيسمسيلت و خميستي و عددا من مدراء الهيئة 

التنفيذية و مكاتب الدراسات.
�س.زمو�س

�لو�دي:

حملة حت�سي�سية مبخاطر الغاز 
 ت�ستهدف 54 األف عائلة 

تستفيد أزيد من 54 ألف عائلة لها امتيازات التموين بالغاز الطبيعي في 22 
بلدية بوالية الوادي من أنشطة تحسيسية حول أخطار االستعمال السيء للغاز 

الطبيعي وذلك في إطار برنامج القافلة التحسيسية لشتاء 2023-2022.
والغاز  الكهرباء  توزيع  بمديرية  باالتصال  المكلف  الصدد كشف   وفي هذا 
بالوالية والمشرف على الحملة الحبيب مسلم لواج أن هذه األنشطة تأتي في 
إطار تجسيد توصيات المصالح المركزية المتضمنة تنظيم حمالت تحسيسية 
نظرية  دروسا  بتلقينهم  وذلك  الطبيعي  الغاز  من  المستفيدين  الزبائن  لفائدة 
برنامج  ويتضمن  للغاز.  اآلمن  االستعمال  وطرق  كيفيات  حول  وتطبيقية 
سيما  بالبلديات  السكنية  األحياء  في عمق  لقاءات جوارية  التحسيسية  القافلة 
حديثة االستفادة بالغاز الطبيعي وذلك من خالل تنظيم أبواب مفتوحة وأيام 
استهداف  خالل  من  التعليمية  المؤسسات  مستوى  على  وأنشطة  إعالمية 
الثانوي. وتنظم ضمن  بالطور  الثالث سيما  التعليمية  باألطوار  المتمدرسين 
البرنامج المسطر بشكل دوري بالثانويات أنشطة تحسيسية ولقاءات جوارية 
لفائدة المتمدرسين يتلقوا خاللها شروحات وافية حول أخطار االستعمال غير 
الطاقة  لهذه  اآلمن  االستعمال  وآليات  تقديم طرق  مع  الطبيعي  للغاز  اآلمن 
كإجراءات وقائية، إلى جانب توزيع مطويات تحسيسية على تالميذ الطور 
االستعمال  أخطار  من  للوقاية  التحسيسية  الحملة  أن  بالذكر  جدير  الثانوي. 
السيء للغاز الطبيعي ينشطها إطارات من المصالح التقنية والتجارية إلدارة 

شركة سونلغاز.
�س.زمو�س/و�ج
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�س.زمو�س/و�ج

قطاع  أن  لواج  تصريحات  في  حمادي  وقال 
متنامية  حركية  جانت  بوالية  يعرف  السياحة 
التدريجي  التعافي  بعد  السنة  أشهر  مدار  على 
من تداعيات جائحة كورونا، حيث كانت الوالية 
قد أحصت خالل سنة 2021 ، توافد 1.200 
التصاعدي  المنحى  يبرز  مما  أجنبيا،  سائحا 
بفضل  المنطقة  إلى  الوافدين  السياح  لتعداد 
التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية 
الخط  فتح  غرار  على  الصحراوية  السياحة 
شارل  مطار  من  المباشر  األسبوعي  الجوي 
ديغول بباريس  )فرنسا( إلى مطار الشيخ أمود 
بن المختار بجانت )جنوب الجزائر(. وقد ساهم 
هذا  الخط الجوي في التخفيف من متاعب السياح 
تغيير  الجنسيات بخصوص  األجانب من شتى 
الرحالت الجوية ، مما حفز أعدادا كبيرة منهم 
على زيارة المنطقة لالستمتاع بمناظر الجنوب 
الجزائري، وفق ذات المسؤول. ويتعلق األمر 
أيضا بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة 

على  الوافدين  األجانب  السياح  يتمكن  حيث 
التأشيرة فور  الحصول على  البالد من  جنوب 
وصولهم إلى المعابر )مطارات ومعابر حدودية( 
التدابير  حسب  العادية،  اإلجراءات  من  بدال 
والجماعات  الداخلية  وزارة  عنها  أعلنت  التي 
المحلية والتهيئة العمرانية بهدف ترقية السياحة 
الصحراوية. وتعد المسالك السياحية "تادرارت 
الحمراء" و"إسنديلن"و"إهرير" و"سفار" من 
زوار  يفضلها  التي  السياحية  المناطق  أبرز 
الوطنيين  أو  األجانب  منهم  والية جانت سواء 
الالزمة  التسهيالت  كافة  لهم  تقدم  حيث   ،
مديرية  وتسهر  مريحة.  سياحية  إقامة  لضمان 
السياحة والصناعة التقليدية على راحة السياح 
وكاالت  أصحاب  مع  الدائم  بالتنسيق  وذلك 
الدورية  اللقاءات  خالل  من  واألسفار  السياحة 
حسبما  بالمنطقة،  السياحة  تطوير  إلى  الرامية 
جانت  والية  وتزخر  ذاته.  المسؤول  أوضح 
من  زاخر  ورصيد  هائلة  سياحية  بمؤهالت 

التراث الثقافي المادي والالمادي الذي يستقطب 
المنطقة  بثقافة  التعريف  في  ويساهم   ، السياح 
وتاريخها سيما من خالل تنظيم جوالت سياحية 
ومعارض الصناعات التقليدية التي تقام بشكل 
متواصل في مختلف األماكن من دور الشباب 
الصحيفة  وقد صنفت  شعبية.  وأسواق  وفنادق 
نشرته  تقرير  في  تايمز  نيويورك  األميركية 
مؤخرا بموقعها اإللكتروني بعنوان "52 وجهة 
ناجر"  "الطاسيلي  "موقع   2023 في  للزيارة 
الوجهات  أفضل  من  واحدا  الجزائر  بجنوب 
لما  بزيارتها،  ينصح  التي  العالم  في  السياحية 
يزخر به من مقومات سياحية هائلة. وتحتوي 
"الطاسيلي ناجر" وهي أكبر متحف على الهواء 
الطلق على رسومات ونقوش تعود إلى عهود 
قصة  تروي  خالبة   طبيعية  ومناظر  قديمة 
تمازج تلك الجبال الصخرية السوداء مع رمال 
حمراء لترسم بذلك لوحة فنية في غاية الجمال 

الطبيعي.

زراعيون  وخبراء  الفالحة  قطاع  في  مستثمرون  األول  أمس  دعا 
نظام  نحو  التوجه  لضرورة  تلمسان  بوالية  القطاع  في  ومسؤولون 
التعاونيات في السقي عبر المساحات الفالحية في الوالية معتبرين أنه 
من الضروري التوجه ايضا نحو استعمال و استغالل المياه المستعملة 
والمعالجة في السقي الفالحي خاصة في ظل شح تساقط األمطار المواسم 
استحدثتها  التي  الجديدة  الدعم  إطار  نهج صيغة  األخيرة.وفي  الفالحية 

وزارة الفالحة والتنمية الريفية،
الوالي كلمة أكد  ألقى  ومن قاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الوالئي 
فيها أن هذا اللقاء هو بمثابة فرصة سانحة أمام المشاركين لتدارس كافة 
اإلمكانيات المتاحة ذات البعد العلمي و التطبيقي و كذا الحلول المالئمة 
لتوفير مياه السقي و توسيع المساحات المسقية،  و ذلك من خالل العمل 
الموارد  بين قطاعي  الصلة خاصًة  القطاعات ذات  بين جميع  التنسيقي 
المائية و الفالحة، حيث أنه في هذه الشعبة يُرتكز على تثمين القدرات 
الحالية من المساحات المسقية عن طريق عمليات إعادة تأهيل و عصرنة 
أنظمة السقي المستعملة ، من جهة ، و خدمة األرض التسميد و الحرث 
العميق من جهة أخرى، و ذلك من أجل السماح لإلنتاج الفالحي ببلوغ 

معدالت نمو عالية و مستدامة من شأنها ضمان األمن الغذائي للبالد و 
تنمية االقتصاد  المساهمة في  فاتورة األغذية بشكل محسوس و  خفض 
آفاق  فتح  مع  للثروة،  خالق  و  منتج  اقتصاد  نحو  تحويله  و  الوطني 

للتصدير مستقبال.
و على هامش هذا اللقاء تم تنشيط جلسات علمية تضمنت عدة محاور 
و  اإلنتاج   تطوير   ، المسقية  المساحات  لرفع  التكثيف  برنامج  حول 
خريطة السقي على مستوى الوالية من طرف رئيس لجنة الفالحة ،مدير 

تعاونية الحبوب و كذا قسم الزراعة لجامعة تلمسان.
رفع  حول  مجملها  في  تصب  بتوصيات  التظاهرة  هذه  توجت  كما 
منها:  نذكر  تلمسان،  والية  إقليم  عبر  الحبوب  من  المسقية  المساحات 
نحو  التوجه  للمياه،  الباطنية  الثروة  على  المحافظة  المياه،  اقتصادية 
الفالحي،  السقي  في  المعالجة  و  المستعملة  المياه  استغالل  و  استعمال 
نظام  نحو  التوجه  تلمسان،  ساحل  مستوى  على  التحلية  مياه  استغالل 
التعاونيات في السقي، وضرورة مباشرة تجارب فالحية في األراضي 

الشاسعة بالمنطقة الجنوبية للوالية. 
�س.زمو�س

قامت السلطات المحلية ببئر غبالو )غرب البويرة( أمس األول بإطالق أشغال 
عبد  الوالي  المائية.وأشرف  األحياء  أعالف  إلنتاج  مصنع  انجاز  مشروع 
الكريم لعموري خالل زيارة عمل إلى هذه البلدية على وضع حجر األساس 
إلنجاز مصنع إلنتاج المكمالت المعدنية و الفيتامينات "اغروفاست", على 
أن يساهم لدى وضعه حيز الخدمة في تغطية نسبة 40 بالمائة من احتياجات 
السوق المحلية من أعالف األحياء المائية, وفقا للتفاصيل التي قدمها مسئولو 
مديرية المصالح الفالحية بعين المكان. وأوضح مسؤول المؤسسة العمومية 
العيساوي,  أمين  محمد  الحيوانية(,  التغذية  في  )المتخصصة  اغروفاست 

أن األمر يتعلق "بأول مشروع من نوعه على المستوى الوطني من شانه 
الطابع  ذات  المنطقة  لفائدة شباب هذه  200 فرصة شغل  يوفر حوالي  أن 
الفالحي.« وأعرب الوالي في تصريح للصحافة عن "سعادته" بإطالق هذا 
المشروع بعد رفع جميع العوائق التي سمحت باالستفادة من رخصة استغالل 
انجاز  ويتم  المائية.  األحياء  أعالف  إلنتاج  إلنجاز مصنع  بناء  و رخصة 
هذا المشروع "الهام" بقرية "راي عبد القادر" بالمخرج الغربي لمدينة بئر 
غبالو. وخالل زيارته لبلدية بئر غبالو, عاين الوالي أشغال مشروع تهيئة 
الوالي تعليمات صارمة  الفيضانات. وأعطى  لتفادي  الميت"  وتغطية "واد 

للمسؤولين المعنيين من اجل تسريع وتيرة األشغال بغرض تسليم المشروع 
في أسرع اآلجال. كما قام بزيارة مختلف مصالح العيادة المتعددة الخدمات, 
لتوسيع  دراسة  إعداد  المسؤولين  من  البلدي, حيث طلب  الملعب  تفقد  قبل 
المدرجات،  وبعدها توجه لعموري إلى بلدية عين بسام المجاورة, حيث تفقد 
بعض المشاريع من بينها مشروع تغطية الملعب البلدي بالعشب الصناعي و 
مشروع إعادة تهيئة سوق الجملة القديم للخضر والفواكه الذي يرتقب تسليمه 

في غضون ثالثة أشهر, وفق التوضيحات المقدمة خالل هذه الزيارة.
�س.ز

منحى ت�ساعدي للحركية �ل�سياحية بف�سل تد�بري �ل�سلطات �لعمومية 

2900 �سائحا اأجنبيا و17 األف 
وطنيا زاروا جانت خالل 2022 

ك�سف �أم�س مدير قطاع �ل�سياحة و�ل�سناعات �لتقليدية بوالية جانت �أملني حمادي ت�سجيل تو�فد 2.908 �سائحا �أجنبيا 

من 35 جن�سية و17.000 �آخر� وطنيا على والية جانت خالل �سنة 2022 �لذين ��ستمتعو� بجمال عرو�س �لطا�سيلي 

باجلنوب �جلز�ئري.

تلم�سان:

دعوة العتماد نظام التعاونيات يف �سقي احلبوب

�لبويرة:

 اإطــــــالق م�سروع م�سنع الإنتــــاج اأعــــالف االأحيـــاء املائيــــــة



 توجد عادات تطبق على الشعر وتتسبب بجفافه وتلفه، ويجب التوقف عن 
استعمالها وتغيرها للحصول على شعر ناعم ورطب، ومنها:

غسل الشعر باعتدال: حيث يجب التوقف عن كثرة غسل الشعر بشكل 
يومي، وغسله مرة أو مرتين في األسبوع.

مكوناته  تحتوي  الذي  الشامبو  تطبيق  يجب  إذ  خفيف:  شامبو  استعمال 
على مواد خفيفة مخصصة لتساعد الشعر على التجفيف من خالل احتوائه 

على كمية قليلة من المنظفات المجففة.
عن  االبتعاد  يجب  حيث  الكحول:  من  الخالية  الشعر  منتجات  وضع 
المنتجات التي تحتوي مكوناتها على الكحول لحماية الشعر من الجفاف. 
استخدام الشامبو مع بلسم ترطيب: وذلك لجعل الشعر ناعماً، ولتسهيل 

امتصاص الزيوت الطبيعية للشعر.
وذلك من  الرطوبة:  للحصول على  الطبيعية  الزيوت  تطبيق بعض من 
خالل تدليك فروة الرأس والشعر، بزيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند، 

لترطيب فروة الرأس والشعر.
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قوة  تعزيز  في  تساهم  التي  التمارين  بعض  توجد  الخاّصة:  التمارين 
قد  الذي  مثل  العضالت؛  في  ضعف  من  المعاناة  حال  في  العضالت 
يصاحب متالزمة النفق الرسغّي، كما تساهم بعض التمارين في التخفيف 
من أعراض داء الفقار الرقبيّة مثل تمارين التمّدد، والتمارين الوضعيّة، 

وتمارين التقوية. 
على  الرسغ  في  الدعامة  أو  الجبيرة  تساهم  والجبيرة:  الرسغ  دعامة 
على  الضغط  من  التخفيف  وبالتالي  الرسغ،  استقامة  على  المحافظة 
الرسغّي،  النفق  بمتالزمة  المصابين  األشخاص  لدى  المتوّسط  العصب 
حركات  إجراء  إلى  الحاجة  عند  أو  النوم،  قبل  الدعامة  ارتداء  ويمكن 

متكّررة في اليدين. 
تحتاج وصفة  التي ال  األدوية  استخدام بعض  يمكن  الدوائّية:  العالجات 

طبيّة للتخفيف من األلم وااللتهاب الذي يؤثر في منطقة الرقبة، اليدين، 
االلتهاب  مضاّدات  األدوية  هذه  ومن  الجسم،  من  األخرى  والمناطق 

الالستيرويديّة، مثل دواء األسبرين ودواء اآليبوبروفين.
دواء  على  المحتوية  الكريمات  استخدم  يمكن  الموضعّية:  العالجات 
من  للتخفيف  ليدوكائين  دواء  على  المحتوية  اللصاقات  أو  الكابسيسين، 

األلم المصاحب لالعتالل العصبّي المحيطّي واأللم المتوّسط.
الجراحة: يُلجأ إلى الجراحة في بعض الحاالت التي ال تستجيب للعالجات 
األخرى، وقد تساعد الجراحة على التخفيف من الضغط على األعصاب 
أقراص  انتفاخ  أو  العقدّي،  التكيّس  عن  الناجم  مثل  الدمويّة  األوعية  أو 
أو   ، TOSًواختصارا الصدر  مخرج  متالزمة  أو  الفقرّي،  العمود 

متالزمة النفق الرسغّي.

جمال ور�شاقة

الفرق بني حركة 
اجلنني الذكر والأنثى

أي  توجد  ال   
علمية  إثباتات 
أّن  تنفي  أو  تؤّكد 
الجنين  حركة 
المرأة  داخل رحم 
تتأثر  قد  الحامل 
نوع  باختالف 
الجنين،  جنس 
الجنين  كان  سواء 
أنثى،  أو  ذكراً 

ومن جهة أخرى قد تسمع األم بكثير من األقوال والخرافات واإلدعاءات 
القديمة حول موضوع التنبؤ بجنس الجنين وربطه بطبيعة حركته داخل رحم 
األم؛ حيث تعتبر هذه األقوال المنتشرة أّن شعور األم بحركة جنينها في وقت 
مبّكر من الحمل دليل على أنّها ستنجب موالداً ذكراً، أما إذا كانت حركة 
الجنين أقل وأضعف داخل رحم األم فإنّهم يعتبرون هذا األمر داللة على 
أّن الجنين الذي ستنجبه األم سيكون أنثى.  وبالنظر لألمر من ناحية علمية 
وطبية فلم يجد األخصائيون والباحثون أية أدلة أو براهين علمية تدعم صحة 
هذه المعلومات وتؤكدها، كما أّن حركة الجنين داخل الرحم وإحساس األم 
بها يتأثر بالعديد من العوامل المختلفة، مما يجعل الحكم على جنس الجنين 

اعتماداً على نمط حركته ومعدل ركالته أمراً غير مقبول علمياً.
و يجدر الحديث هنا عن أّن وجود دراسة واحدة تم نشرها في عام 2001، 
والتي أفادت بأّن حركة الجنين الذكر في داخل رحم المرأة الحامل تفوق 
حركة الجنين األنثى، حيث إّن معدل عدد حركات األرجل كان أعلى بكثير 
عند الذكور من األجنة مقارنة باإلناث، وذلك على وجه التحديد وفقاً لهذه 

الدراسة في األسبوع العشرين، واألسبوع 34، واألسبوع 37 من الحمل.
  ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أّن عدد العينات في هذه الدراسة كان قلياًل 
وغير كاٍف العتمادها، حيث تم إجرائها على 37 طفل فقط، مما جعل نتائج 
هذه الدراسة غير قابلة للتعميم أو اإلعالن عن وجود رابط حقيقي بين نوع 

الجنين، ونمط تحركه، وركالته في بطن األم.

ا�ستخدامات بيكربونات 
ودا للعناية ال�ّسخ�سية ال�سّ

األسنان:  معجون 
استبدال  يُمكن 
العادي  المعجون 
ت  نا بو ببيكر
ويُمكن  الّصودا، 
مع  خليط  تحضير 
من  صغيرة  ملعقٍة 
اللّيمون  عصير 
من  كافية  وكميّة 
بيكربونات الّصودا 

واستخدامها لتبييض األسنان مّرة واحدة في األسبوع.
 معّقم ومنعش للفم: خلط ملعقٍة صغيرة من الكربونات مع نصف كوب من 

الماء للمضمضة لفٍم أكثر انتعاشاً ونظافة. 
األسنان  فرشاة  نقع  طريق  عن  وذلك  الشخصّية:  العناية  أدوات  تعقيم 

والتقويم، وطقم ألسنان بمحلول من البيكربونات والماء.
 مقّشر للبشرة: وذلك بخلط ثالث مالعق صغيرة من البيكربونات مع ملعقٍة 
صغيرة من الماء، وفرك الوجه بهذا الخليط للتخلّص من الخاليا الميّتة ولمنح 

نضارة وصفاء للبشرة.
 مزيل لرائحة العرق: رش البيكربونات تحت اإلبط بداًل من مزيل العرق 
الموجود في األسواق، والمليء بالكثير من المواد الكيميائيّة الّضارة للجسم. 
والماء، ووضعها  البيكربونات  من  معجون  الحشرات: صنع  لدغة  عالج 

على مكان اللدغة.
استخدامات بيكربونات الّصودا للتنظيف 

ُمعّقم ومنظف متعدد االستعماالت: لتنظيٍف آمن وفعال لجميع أسطح البيت، 
يرش البيكربونات فوق الّسطح المراد تنظيفه ويترك لمّدة عشر دقائق، ثّم 

يفرك باإلسفنجة أو الفرشاة ثّم ينّظف بالماء.
 معّقم ومزيل للدهون: إضافة ملعقة صغيرة من البيكربونات إلى صابون 

الجلي يُخلّصه من الّدهون الّصعبة ويُعّقمه من الجراثيم.
 لتنظيف المايكرويف: مسح المايكرويف بإسفنجة مبلولة بمحلول البيكربونات 
والماء يُخلّص المايكرويف من الّدهون المتراكمة داخله، وال يترك أثراً ألّي 
رائحة غير مرغوبة فيه، على العكس من استعمال الّصابون أو المبيّضات 

التي تُخلف ورائها رائحًة كريهة.
األكواب،  في  والقهوة  الّشاي  خلفها  التي  التصبّغات  يزيل  البقع:  إزالة   
محلول  من  بالقليل  باإلسفنجة  فركها  خالل  من  منها،  البيضاء  سيّما  وال 

البيكربونات المذابة في الماء.
 ملّطف للغسيل: إضافة نصف كوب من بيكربونات الّصودا لدورة الغسيل 

يجعل المناشف والّشراشف أنظف وناعمة الملمس.
 يعّقم الخضار والفواكه: فرك القليل من البيكربونات على الخضار والفاكهة 

عند تنظيفها بالماء، يزيل أّي رواسب أو مبيدات عالقة فيها. 
لمّدة  وتركه  بالبيكربونات  البيت  في  السّجاد  الكريهة: رش  الروائح  يزيل 
فيه. العالق  والّدخان  الغبار  رائحة  من  التخلّص  على  يساعد  ساعة،   ربع 

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

�شحتك

ن�سائح عند الإ�سابة بالتهاب اللوزتني لدى الأطفال
من  الكثير  إلى  األطفال  يحتاج 
بالتهاب  اإلصابة  عند  العناية 
طريق  عن  وذلك  اللوزتين، 
لهم،  الّراحة  وتوفير  تغذيتهم 
واآلتي بعض النصائح التي يجب 

أن تؤخذ في الحسبان، ومنها:

بصعوبٍة  يشعر  الّطفل  كان  إذا 
السوائل  توفير  يجب  البلع  في 
واألطعمة الليّنة، مثل: الشوربات، 

والحليب، والعصائر، وغيرها الكثير.
يجب التأّكد من أّن الطفل يحصل على قدٍر كاٍف من السوائل.

يجب أن يحصل الطفل على الكثير من الّراحة والنوم.
استخدام مرطبات الجو لترطيب الهواء للتنفس.

يجب تجنّب المشروبات الغازيّة والشاي الساخن جداً.
الحار،  أو  الحامض جداً  الطعم  التي تحتوي على  تجنّب األطعمة  يجب 

مثل: الصلصات الحاّرة، واللبن، 
واألطعمة  الحامضة،  والقشدة 
تهيّج  من  تزيد  فجميعها  المقليّة؛ 
الحلق، ويمكن أن تتسبّب بالمزيد 

من االلتهاب واأللم.
حرارة  درجة  أخذ  يجب 
وتسجيلها  دورّي  بشكٍل  الطفل 

ومراقبتها.
 يجب تجنّب إعطاء األسبرين أو 
غيرها من المنتجات التي تحتوي 

على األسبرين.
باقي  باستخدامها عن  الطفل  يقوم  التي  المعّدات واألدوات   يجب فصل 
قاموا  حال  في  إليهم  العدوى  النتقال  منعاً  اآلخرين؛  وأدوات  معّدات 

باستخدام حاجياته الخاصة.
 يجب غسل يدي الطفل بالماء والصابون منعاً النتقال العدوى.

 يُنصح الغرغرة بالماء الدافئ والملح عّدة مرات في اليوم.

عالج تنميل اليدين اأثناء النوم
ا يف حال زوال التنميل مبجّرد تغيري و�ضعّية النوم، ويف  ال حتتاج جميع حاالت تنميل اليدين اأثناء النوم اخل�ضوع للعالج، وخ�ضو�ضً

احلاالت التي حتتاج اخل�ضوع للعالج يحدد العالج املنا�ضب بناًء على م�ضّبب التنميل، وقد ُيدمج بني العالج الطبّي مع الطرق املنزلّية 

للتخّل�ص من م�ضكلة التنميل اأثناء النوم، ومن العالجات االآتي:

ن�سائح للمحافظة على نعومة ال�سعر



توج برشلونة بكأس السوبر اإلسباني بفوزه على 
في  لواحد،  أهداف  بثالثة  مدريد  ريال  غريمه 
أمس  أول  سهرة  جمعتهما  التي  النهائية  المباراة 

على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وروبرت  غافي،  برشلونة،  ثالثية  وأحرز 
ليفاندوفسكي، وبيدري في الدقائق 33 و45 و69 
بن  كريم  الفرنسي  المهاجم  سجل  بينما  تواليا، 

زيمة هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتسب بدال من الضائع.

برشلونة  فيها  يتوج  التي  الـ14  المرة  هي  وهذه 
رقمه  بذلك  ليعزز  اإلسباني  السوبر  كأس  بلقب 
القياسي من حيث عدد مرات الفوز بهذه الكأس، 
بلقبه  الحفاظ  في  مدريد  ريال  فشل  المقابل،  في 

والتتويج بالكأس للمرة الـ13 في تاريخه.

التي  الثالثة  المرة  إلى هذه هي  اإلشارة  تجــــدر 
المملكة  في  اإلسباني  السوبر  كأس  فيها  تقام 
العربية السعودية وذلك كجزء من اتفاقية تستمر 
حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها االتحــــاد 
في  يورو  مليون   30 القـدم  لكــــرة  اإلسبـــاني 

المــــوسم.
الوكاالت
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مي�سي ونيمار بني االأ�سواأ يف مباراة رين

غالتييه: "كاأ�س العامل انتهت 
ولن اأخلق 1000 عذر للخ�سارة"

باريس  مدرب  غالتييه،  كريستوف  انتقد 
بعد  بشدة  العبيه  أداء  جيرمان،  سان 
الخسارة أمام رين، في الدوري الفرنسي، 
مؤكدا أن إيقاع فريقه تأثر كثيرا بمنافسات 

كأس العالم 2022 في قطر.
أول  بهدف،  الخسارة  عقب  غالتييه  وقال 
أمس: "بالطبع تأثر الالعبون بكأس العالم. 
لقد تشتت الفريق لمدة 8 أسابيع، وتدرب 
أمر  وهذا  بالدهم،  منتخبات  مع  مختلفة  أفكار  على  العب  كل 
استغالل  "يجب  فيديو":  "برايم  قناة  عبر  وشدد  تماما«،  طبيعي 
الذي حققنا به  الجماعي  الوقت الستعادة االنسجام واألداء  عامل 
أشار  الخسارة،  الموسم«.وعن  من  األول  بالنصف  رائعة  نتائج 
"أنا محبط جدا بسبب األداء. لم نخلق الفرص، وتعرضنا لخطورة 
شديدة. افتقدنا اللعب المباشر، ولجأ العبونا كثيرا للكرات العالية 
والطويلة. استحوذنا بال فاعلية، ولم نضغط على مدافعي المنافس 
بالشكل المطلوب، كما افتقدنا للتحرك بين الخطوط، مما اضطر 
ميسي ونيمار لالبتعاد كثيرا عن مناطق الخطورة«.وبسؤاله هل 
أنت قلق بعد الخسارة مرتين في أول أسبوعين من العام الجاري، 
وقبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونخ بدوري األبطال، رد: 
من  الموقف.  الالعبون  يعي  أن  البد  بل  القلق،  عن  أتحدث  "لن 
الممكن اختالق 1000 عذر، لكن كأس العالم انتهت، ويجب أن 
يستعيد الفريق إيقاعه وقوة األداء الجماعي، أما بشأن المنافسة على 
لقب الدوري، يوجد خلفنا فريقان أو 3 جمعوا عددا كبيرا من النقاط 
مع ختام الدور األول، بينما جمع بي إس جي 47 نقطة مقابل 46 
هذا  للغاية  قوية  الدوري  بطولة  لكن  الماضي،  الموسم  في  نقطة 
الموسم، وكل تركيزي على أداء فريقي".من جهة أخرى، حصل 
نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي، نجما باريس سان جيرمان، على 
تقييم ضعيف خالل الخسارة أمام رين، ومنحت صحيفة "ليكيب" 
متساويا  درجات(،   3( المباراة  في  تقييم  أسوأ  نيمار  الفرنسية 
الثانية بين  إيكيتيكي، وجاء ميسي في المرتبة  مع الجناح هوغو 
أصحاب التقييمات األقل في المباراة، ب4 درجات فقط، متساويا 

مع سيرجيو راموس وموكيلي ودانيلو بيريرا وفيتينيا.
الوكاالت 

حتدث عن الالعبني 

الذين �صريحلون يف ال�صيف املقبل

دورمتوند: "مل ي�سلنا اأي عر�س 
ر�سمي لبيع بيلينغهام"

الرياضي  المدير  كيل،  سيباستيان  حسم 
مصير  دورتموند،  بوروسيا  لنادي 
بيلينغهام  جود  اإلنجليزي  الوسط  العب 
برغبة  تفيد  أنباء  ظل  في  الموسم،  هذا 
ضمه.وخالل  في  الكبرى  األندية  بعض 
كيل عن  قال  "كيكر"،  لمجلة  تصريحات 
مستقبل بيلينغهام: "ال نشعر بالضغط في 
الوقت الراهن، ألن جود يركز تماما على 
كرة القدم، وبالمناسبة لم يصلنا أي عرض من أجله«.ويرتبط عقد 
اإلنجليزي جود بيلينغهام صاحب الـ19 عاما مع أسود الفيستيفال 
حتى 30 جوان 2025، وفيما يتعلق بمستقبله، قال سيباستيان كيل: 
"سأكون غبيا إذا سلمت برحيله، وسنتحدث إلى والديه في الوقت 
الدولي  مستوى  في  المذهل  التطور  إلى  كيل  المناسب«.وأشار 
إعجابه  عن  معبرا  األلماني،  للفريق  انضمامه  منذ  اإلنجليزي 
بأسلوبه في اللعب وروحه القتالية والتزامه.وفي سياق آخر، أكد 
سيباستيان كيل أن النادي األلماني ال ينوي التجديد لكافة الالعبين 
كوكبة  وهناك  القادم،  جوان  في  عقودهم  ستنتهي  الذين  الثمانية، 
من النجوم المحتمل رحيلهم مجانا بنهاية الموسم، أبرزهم "ماركو 
رويس، ماتس هوميلز، رافاييل جيريرو، محمود داوود ويوسوفا 

موكوكو".
الوكاالت 

عن  برشلونة،  مدرب  هيرنانديز  تشافي  أعرب 
سعادته البالغة بعد الفوز على الغريم ريال مدريد 
)3-1(، بنهائي كأس السوبر اإلسباني، الذي أقيم 
بالمملكة  الرياض  بمدينة  فهد  الملك  إستاد  على 

العربية السعودية.
المباراة:  بعد  المؤتمر الصحفي   وقال تشافي في 
قمنا  الذي  العمل  نتيجة  للغاية، وجاء  "اللقب مهم 
اآلن على  نحن  بها،  التي مررنا  والصعوبات  به 
"لقد  وتابع:  للغاية"،  وسعداء  الصحيح  المسار 
ومشاعري  النادي  هذا  في  عاًما   18 أمضيت 
األول  لقبي  حققت  ألنني  توصف،  ال  الحالية 

كمدرب، هذا الشعور ال يمكن وصفه«.
مثل  كبير  فريق  أمام  اللقب  "تحقيق   وأضاف: 
الدافع، واآلن  أمر مختلف ويعطينا  ريال مدريد، 
أن  ونريد  الموسم  هذا  في  بطوالت   3 لنا  متبقي 
لم يحقق  لقبها،  3 مواسم مضت والفريق  نحصد 
اللقب  يكون  أن  نريد  لذا  واحدة،  بطولة  إال  بها 
انطالقة لتحقيق المزيد بالفترة المقبلة"، وأوضح: 
وأنا  المشروع،  هذا  على  راهن  النادي  "رئيس 
سعيد ألجله وألجل النادي، وهذا اللقب لم يكن من 

السهل تحقيقه لذلك أنا راض بما قدمناه«.
"إنه  قائاًل:  غافي،  الشاب  بالعبه  تشافي  وأشاد 
فتى يثيرنا جميًعا، شخصية وقدرة قيادية بالفطرة، 
يبلغ من العمر 18 عاًما فقط لكن ليس لديه سقف، 
رائعة  ذكريات  "لدي  وأتم:  بالتطور"،  وسيستمر 

هنا أمام النصر والهالل، وأريد أن أشكر الجماهير 
دائماً  فهي  ومساندتها  حضورها  على  السعودية 

مميزة".
الوكاالت 

النادي الكتالوني يعزز رقمه القيا�صي في الفوز باللقب

 يف ظل تراجع �صعبيته 

يف احتاد جدة

نونو �سانتو على رادار 
وي�ست هام الإجنليزي

الفني  المدير  سانتو،  نونو  البرتغالي   دخل 
لتدريب  المرشحين  قائمة  الحالي التحاد جدة، 
للمدرب  خلًفا  اإلنجليزي،  هام  وست  فريق 

الحالي ديفيد مويس.
إن  البريطانية"  "الغارديان"  صحيفة  وقالت 
النادي اإلنجليزي بدأ البحث عن بديل لمويس، 
في ظل تراجع نتائج وست هام في البريميرليغ، 
المرشحين  قائمة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تضم سانتو ورافائيل بينيتيز بعد استبعاد فكرة 
وتوماس  بوكيتينو  ماوريسيو  الثنائي  ترشيح 

توخيل بسبب المقابل المادي الكبير.
الهبوط،  مراكز  أحد  حاليا  هام  وست  ويحتل 
الئحة  على  الـ18  المركز  في  يأتي  حيث 
الدوري اإلنجليزي برصيد 15 نقطة من 19 
مباراة، ولم يستطع الفوز إال في أربع مباريات 

وتعادل في 3 بينما تلقى 12 هزيمة.
جدة،  اتحاد  مدرب  سانتو  نونو  يخص  وفيما 
فيبدو أن شهر العسل بينه والجماهير االتحادية 
انتهى، في ظل تصاعد االنتقادات الموجه  قد 
الفريق  الملحوظ في مستوى  التراجع  له، بعد 
الذي  الطويل  التوقف  من  العودة  بعد  خاصة 
أن  2022.ورغم  قطر  مونديال  مع  تزامن 
الفريق يحتل المركز الثالث في دوري روشن 
السعودي بـ28 نقطة، خلف الهالل الثاني بـ29 
أداء  أن  إال  نقطة،  بـ30  المتصدر  والنصر 
الفريق االتحادي يثير قلق أنصاره، خاصة بعد 
أن اهتزت شباك الفريق في آخر 4 مباريات 
بأربعة أهداف، مقابل هدفين فقط منذ انطالق 

الدوري وحتى الجولة التاسعة.
الوكاالت

"م�ساعري ل تو�سف وغافي لي�س لديه �سقف"

بر�سلونة يهزم ريال مدريد بثالثية
 ويتوج بكاأ�س ال�سوبر الإ�سباني

بن زيمة ي�صجل هدفه رقم 400 وريال مدريد يح�صم م�صيره

اأن�سيلوتي: "منحنا الهدايا لبر�سلونة وعلينا اأن نتح�سن على الم�ستوى البدني"
قال اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه قدم هدايا لبرشلونة 
في اللقاء الذي خسره بنتيجة )3-1(، بنهائي كأس السوبر اإلسباني، في اللقاء الذي 

أقيم أول أمس على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
وقال أنشيلوتي، خالل تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اإلسبانية: "علينا أن نتعلم 
مما حدث، فهي لحظة صعبة، وكان معروفا قبل المباراة أن فريقنا ليس في أفضل 
المباراة ستساعدنا في  المقبلة، وهذه  للمباراة  نستعد  أن  حاالته«، وأضاف: "علينا 
إظهار بعض النواقص للفريق«.وتابع: "لقد منحناهم الهدايا، ولم يكن هناك الكثير من 
اإليقاع، لكننا منحناهم هديتين سجلوا منهما هدفين، وعلينا أن نتحسن على المستوى 
البدني«، وأتم: "علينا أن نعمل ونصحح األخطاء التي ارتكبناها، وأمام فالنسيا كنا 
أفضل دفاعيا، لكننا اليوم ارتكبنا أخطاء مرة أخرى".من جهته، تمكن النجم الفرنسي 
كريم بن زيمة، من تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في مباراة الكالسيكو، وبهذا 

الهدف، فإنه قد وصل لهدفه رقم 400 في مسيرته مع الساحرة المستديرة منذ بدايتها، 
حيث أنه نجح في تسجيل 334 هدفا بقميص الميرينغي، باإلضافة إلى 66 هدفا مع 
فريقه السابق ليون الفرنسي.وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أن ريال مدريد قرر 
تمديد عقد بن زيمة حتى 2024، وأوضح الراديو على موقعه الرسمي أن بن زيمة 
اتفق مع "الملكي" على استمراره مع الفريق حتى جوان 2024، مشيرة إلى أنه عقب 
بقميص  واالعتزال  مشواره  مواصلة  في  يرغب  فرنسا  مع  الدولي  اللعب  اعتزاله 
ريال مدريد.وأضاف أن الالعب ينتهي عقده في جوان المقبل، إذ يلعب في صفوف 
الفريق منذ 2009، وال يرى النجم الفرنسي نفسه مع أي فريق آخر غير الريال، 
وأشارت إلى أن بن زيمة رفض التعليق على مسألة تجديد عقده قبل خوض مباراة 
كأس السوبر اإلسباني، موضحة أنه الفترة المقبلة قد تشهد اإلعالن عن تمديد العقد.
الوكاالت

عرب عن �صعادته بتحقيق اأول لقب كمدرب للبار�صا، ت�صايف: 
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ريا�ضي
 اأكد ان الفوز ي�ستوجب الهجوم

 ب�سكل جيد، مدرب منتخب ليبيا

 "مواجهة الموزمبيق مباراة حياة
 او موت والفوز بها �ضروري"

 
اعتبر مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم 
للمحليين، الفرنسي كورانتان مارتينز، 
أن تحقيق الفوز أمام منتخب موزمبيق 

اليوم بملعب "نيلسون مانديال" في الجولة 
الثانية من المجموعة األولى للشان، يمر 

حتما عبر اعتماد طريقة لعب هجومية 
جيدة، لإلبقاء على االحتفاظ على 

حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.
وأوضح مارتينز، خالل الندوة الصحفية 

التي نشطها أمس: "األكيد أن المهمة 
ستكون صعبة، لقد قدمنا ردودا طيبا في 

المباراة األولى من الناحية الدفاعية وسنسعى في المقابلة الثانية إلى تقديم مردود 
هجومي أحسن من اجل تحقيق الفوز ".

وأضاف: " في مواجهة الجزائر لم نحسن استعمال الكرة خاصة في الشوط األول، 
وفي مواجهة موزمبيق يتعين علينا اللعب جيدا بالكرة واعتماد طريقة لعب هجومية 

وأهم من هذا، ضرورة العمل على تجنب األخطاء الفنية التي قد تكلفنا غاليا«.
ويرى التقني الفرنسي أن مقابلة موزمبيق مقابلة "حياة أو موت"، وقال " ليس 
أمامنا خيارا آخرا سوى الفوز والظفر بالنقاط الثالثة. من أجل ذلك يتعين علينا 

تقديم مقابلة جيدة من اجل الطموح للفوز، عاينا جيدا منتخب موزمبيق ونعي جيدا 
انه منتخب صعب المراس. فهو يحسن جيدا الدفاع عن شباكه، األمر الذي يجبرنا 

على التحلي بالثقة واليقظة في نفس الوقت ".
ويبقى حلم المنتخب الليبي في الذهاب بعيدا في المنافسة وارد، حسب مدربه الذي 
أوضح:" صحيح أنه في كرة القدم كل األمور واردة وصحيح أيضا أنه ليس كل 
من يلعب جيدا يفوز في آخر المطاف. لذا فنحن لدينا أمل في الذهاب بعيدا خالل 
هذه المنافسة خاصة وأن الضغط ليس كبيرا في مباراتنا الثانية، عكس المباريات 

األولى"
ق.ر

 مدرب منتخب الموزمبيق يوؤكد 

جاهزية العبيه لمباراة اليوم وي�سرح

 "مواجهة ليبيا م�ضيرية ون�ضعى 
لكتابة التاريخ في دورة الجزائر"

 
أكد مدرب منتخب الموزمبيق فرانسيشكو 

كوندي أمس أن فريقه مطالب بتقديم 
مباراة كبيرة ضد ليبيا بهدف الفوز 

واإلبقاء على حظوظه في التأهل إلى ربع 
نهائي بطولة إفريقيا لالعبين المحليين اليو 

لحساب الجولة الثانية.
وصرح كوندي خالل الندوة الصحفية 
التي نشطها بملعب "نيلسون مانديال": 
"سوف نخوض مقابلة مهمة للغاية بما 
انها ستحدد مصيرينا في هذه البطولة 

ولهذا سنعمل كل بوسعنا للفوز بها. درسنا 
طريقة لعب المنتخب الليبي الذي يمتلك تجربة في الشان ونحن جاهزون لتأدية 

المهمة على أكمل وجه«.
وأضاف المدرب: "هدفنا أن نكون في مستوى هذه المنافسة القارية، وإن كان 

بمقدورنا اللعب بطريقة جميلة وتحقيق الفوز سيكون األمر رائعا. صحيح أنا العبينا 
خاضوا المباراة األولى تحت الضغط وهذا أمر عادي. سنحاول خالل المقابلة الثانية 

التأدية بأفضل طريقة ممكنة من أجل النجاح في كتابة التاريخ في هذه البطولة 
بالجزائر«.

وبخصوص التغييرات التي أجراها في اللقاء األول أفاد المدرب كوندي أن ثنائي 
خط الهجوم إسحاق كارفالو و جواو بوندي هما قاطرة الفريق و قدما اإلضافة 
المرجوة: "إسحاق هو رجلنا والعبنا األساسي، بالفعل التغييرات التي قمنا بها 

منحت انتعاشا في الشوط الثاني ضد إثيوبيا، فكل الالعبين معنيين بالبطولة 
وجاهزين للمشاركة، في المقابلة ضد ليبيا "

وأضاف الالعب: "لقد عاينا مباريات الفريق الليبي وحللنا طريقة لعبه حيث يمتلك 
فريقا قويا ولهذا علينا توخي الحذر والتركيز في سبيل كتابة التاريخ في هذه 

المنافسة التي حضرنا لها بطريقة جيدة".
ق.ر

بطولة العالم لكرة اليد

 قطر تلحق ثاني هزيمة
 بالمنتخب الوطني

 
مني المنتخب الوطني لكرة اليد 

رجال بالهزيمة أمام نظيره القطري 
بنتيجة )29-24(، أول أمس بقاعة 
سبوديك بمدينة كاتوفيتسي لحساب 

الجولة الثانية عن المجموعة االولى 
لبطولة العالم ببولونيا والدانمارك.
وتعد هذه الهزيمة هي الثانية بعد 

تلك المسجلة أمام صربيا يوم 
الجمعة الماضي، وفي المباراة 

االولى عن نفس المجموعة فاز في 
وقت سابق المنتخب االلماني على 

صربيا.
وبعد هذه الجولة يحتل المنتخب األلماني المركز األول بمجموع 4 نقاط، متقدما 

كل من صربيا و قطر بينما تحتل الجزائر المركز الرابع بدون رصيد، وفي 
الجولة الثالثة المقررة يوم غد يواجه المنتخب الوطني نظيره األلماني فيما 

تالقي صربيا منتخب قطر.
ق.ر

ق.ر/واج

يواجه المنتخب المحلي بداية 
من الساعة الثامنة من سهرة 
اليوم نظيره اإلثيوبي بملعب 

"نيلسون مانديال" لحساب الجولة 
الثانية للمجموعة األولى، من 

بطولة إفريقيا لالعبين المحليين 
بالجزائر )بنية تحقيق الفوز 

وترسيم تأهله إلى الدور ربع 
النهائي.

ويسعى "الخضر" الذين افتتحوا 
شان-2022 بفوز مهم أمام 

منتخب ليبيا للحفاظ على نفس 
الديناميكية عبر حصد االنتصار 

الثاني تواليا وهو ما يفتح لهم 
بوابة التأهل إلى الدور الثاني 

على مصراعيها.
ويتوجب على أشبال الناخب 
الوطني مجيد بوقرة تصحيح 

بعض النقائص خاصة من ناحية 
الفعالية الهجومية بهدف تجاوز 
عقبة المنتخب اإلثيوبي، الذي 

اكتفى بالتعادل السلبي ضد 
موزمبيق في الجولة األولى.
ومن ناحية التعداد، سيتمكن 

الطاقم الفني الوطني من 
االعتماد على خدمات المهاجم 

أيمن محيوص الذي سجل 

أول هدف ضد ليبيا، قبل أن 
يصاب على مستوى الكاحل 

ويغادر الميدان، بالمقابل سيكون 
المهاجم شعيب دبيح غائبا عن 

مباراة اليوم بسبب اإلصابة 
التي تعرض لها خالل اللقاء 

االفتتاحي.
من جانبه، يحاول منتخب 

إثيوبيا الغائب عن بطولة إفريقيا 
لالعبين المحليين منذ طبعة 
2016 على صنع المفاجأة 

بملعب براقي ضد منتخب البلد 
المضيف وبالتالي إعادة بعث 

حظوظه للعبور إلى الدور 

الثاني.
وأهدر فريق >واليا ابيكس< 

فرصة سانحة لنيل النقاط 
الثالث خالل مقابلته األولى 

أمام موزمبيق )0-0(، وذلك 
عقب عجزه عن تجسيد سيطرته 
على مجمل أطوار اللقاء بسبب 

التسرع ونقص النجاعة أمام 
الشباك.

وسيجمع اللقاء الثاني لهذه 
المجموعة األولى اليوم بين 

منتخب ليبيا ونظيره الموزمبيقي 
بملعب "نيلسون مانديال" ببراقي 
بداية من الساعة الخامسة زواال.

شدد مجيد بوقرة مدرب المنتخب 
المحلي أمس على ضرورة تحقيق 

االنتصار ضد إثيوبيا وضمان 
التأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا 

لالعبين المحليين اليوم بملعب 
"نيلسون مانديال".

وأكد الناخب الوطني، خالل الندوة 
الصحفية التي نشطها بملعب 

براقي: "نحن نخوض كل مواجهة 
في هذه البطولة بطابع اللقاء 

النهائي، المأمورية ستكون صعبة 
على الفريقين. نطمح لتحقيق الفوز 

وضمان التأهل إلى الدور ربع 
النهائي. المشوار ال يزال طويال 

ومحفوفا بالمخاطر وال شيء مضمون 
لحد اآلن. يجب علينا تفادي التراخي وبدل 

كل جهدنا للفوز بهذه المقابلة الثانية أمام 
جمهورنا«.

وأضاف مجيد بوقرة: "من المتوقع أن نشاهد 
العبين أكثر تحررا فوق أرضية الميدان 

للظهور بكل إمكانياتهم. اشتغلنا على تصحيح 
بعض النقائص التي عانينا منها. لكن األهم 

هو روح المجموعة ألن المباراة االفتتاحية 
جرت تحت ضغط كبير. أنا واثق من قدرتنا 
حيث أتمنى أن نلعب بطريقة أكثر هجومية 

وأحسن جودة في التمريرة األخيرة«.
وتابع: "أدعو جميع الالعبين لالستمتاع 

بهذه المناسبات بتقديم المجهودات الجماعية 
واالبتعاد عن الضغط النفسي للمباراة. أتوفر 

على العبين جيدين وإن كانوا في أفضل 
حاالتهم سوف نكون في الموعد خاصة من 

ناحية تطبيق الخطة التكتيكية. أكيد أن 
الجمهور الجزائري سيدعمنا إلى غاية 

الرمق األخير من أجل بلوغ هدفنا«.
كما أثنى بوقرة على إمكانيات 

المنتخب اإلثيوبي: "إثيوبيا تمتلك 
فريقا متجانسا ويطبق كرة جميلة فإذا 

تركنا له مجال اللعب سيكسب الثقة 
ويستطيع مباغتتنا. نحن على دراية 
بماذا ينتظرنا حيث درسنا خصمنا 
جيدا وسنعمل على احترامه. أالهم 
هو المحافظة على الروح المعنوية 

اإليجابية«.
وفي رده عن سؤال يخص تواجد 

الناخب الوطني جمال بلماضي 
بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، أكد 
بوقرة أنه يمثل سندا مهما بالنسبة لالعبين 
وكذا الطاقم الفني: "جمال متواجد بسيدي 
موسى وهو يشجعنا وهذا أمر رائع فهو 

يمنح الدعم المعنوي لالعبين والطاقم الفني. 
ان شاء الله سنفوز بهذه المقابلة ونواصل 

المغامرة القارية"
 ق.ر

شدد ووبيتو أباتي، مدرب منتخب إثيوبيا 
لالعبين المحليين، على أن مواجهة الجزائر 
في "شان 2022" لن تكون سهلة، لكنه أكد 
أن كتيبة "غزالن بواليا" ستُقّدم كل ما لديها 

من أجل الفوز على محاربي الصحراء.
وأكد أباتي في المؤتمر الصحفي التقديمي 

للمباراة أن االستعدادات بدأت لمواجهة 
الجزائر بمجرد االنتهاء من مباراة 

موزمبيق، حيث قال: "مباشرة بعد لقاء 
موزمبيق، دخلنا أجواء التحضير للقاء 
الجزائر خاصة من ناحية االسترجاع 

واالستشفاء لنكون جاهزين لهذه المباراة«.
وأضاف: "مواجهة الجزائر تحد كبير جدا؛ ألننا سنلعب أمام البلد 

المضيف، ومع وجود جماهير بأعداد كبيرة، هي بالطبع عوامل تخدم 

المنتخب الجزائري، ومن ناحيتنا، سنركز 
على االستشفاء، ألن الجزائر استفادت من 
يوم راحة إضافي، سنحاول القيام بأفضل 

ما لدينا من أجل تقديم مباراة كبيرة، 
ومستعدون للعب بكل ثقة من أجل التأهل 

إلى الدور المقبل، هايلو بونارو لن يشارك 
في المباراة ألنه يُعاني من إصابة، أّما باقي 

الالعبين فهم جاهزون"
وختم المدرب تصريحاته: "الشان فرصة 

لالعبين المحليين من أجل التألق والبروز، 
صحيح أن بعضهم شارك مع المنتخب 

األول في كأس أمم أفريقيا 2021، لكنهم ال يلعبون أدوارا قيادية في 
المنتخب األول، والمشاركة في الشان فرصة بالنسبة لهم للتطور«.

ق.ر

يواجه  االإثيوبيا اليوم في ثاني جوالت �سان 2023

اأكد ا�ستعداد منتخب المحليين لمواجهة اإثيوبيا، بوقرة:

مدرب اإثيوبيا يرفع راية التحدي قبل مواجهة الخ�سر ويوؤكد:

 المنتخب الوطني المحلي م�ضمم 
على الفوز وال�ضعود لربع النهائي

"الفوز �ضروري من اأجل التاأهل للربع النهائي"

"م�ضتعدون للعب بكل ثقة من اأجل التاأهل اإلى الدور المقبل"
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وأبرز الضابط الرئيسي للشرطة تواتي محمد 
إطار بخلية االتصال والعالقات العامة أمس، 
بذات المركب األولمبي في تصريح لـ "وأج" 

أنه تم وضع تشكيلة أمنية ومخطط تحويل 
حركة المرور ابتداء من مفترق الطرق 
عند المركب االولمبي المحاذي للطريق 

اإلجتنابي الرابع إلى غاية مفترق الطرق 
المؤدي إلى القطب الجامعي ببلقايد لتسهيل 

دخول الجمهور خالل مباريات هذه التظاهرة 
الكروية.

ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى تفادي 
هذا المسلك وعدم التوقف العشوائي 

للمركبات لتجنب عرقلة حركة المرور . كما 
سيتم أيضا تحويل حركة المرور من محور 
دوران المركب األولمبي المؤدي إلى نهج 
األلفية عبر النفق إلى غاية مفترق الطرق 

للجهة العلوية للملعب المؤدية إلى األمن الحضري 
ببلقايد.

وسيتم أيضا خالل المباريات تحويل حركة المرور 
من حي الصباح عبر الطريق االجتنابي رقم 4 نحو 

محور دوران كناستال والتوجه مباشرة نحو النفق في 
االتجاهين, مثلما أشير إليه.

كما تم وضع تشكيالت أمنية ثابتة ومتحركة عبر 

المحاور المؤدية إلى المركب األولمبي "ميلود هدفي" 
من أجل تأمين جميع المسالك والمحاور خاصة تلك 

المعنية بمرور الوفود والشخصيات الرسمية مع 
تنظيم وتسهيل حركة المرور على مستوى ملتقيات 

الطرق لضمان االنسيابية المرورية وتحرير الطريق 
للمنتخبات الرياضية انطالقا من مقر إقامتهم إلى ذات 

المرفق الرياضي.
و تم أيضا منع توافد الجمهور غير الحائزين على 

التذاكر االلكترونية للدخول إلى 
الملعب مع إخضاع الجمهور 

للتفتيش الدقيق قبل الدخول إلى 
الملعب.

لإلشارة فقد سخرت مصالح 
الشرطة إمكانات مادية وبشرية 

بتعداد إجمالي يتجاوز2.000 
شرطي من مختلف الرتب 

للمساهمة في إنجاح هذا الموعد 
القاري وفقا لمخططات  خاصة 
بتأمين الملعب وبحركة المرور 
وبمرافقة الوفود المشاركة من 

المطار الدولي لوهران "أحمد بن 
بلة" إلى أماكن االقامة والمركب 

األولمبي وملعب كاستور مع 
استخدام الوسائل التقنية على 

غرار حوامات األمن الوطني.
يذكر أن ملعب المركب الرياضي ><ميلود هدفي<< 

لوهران سيحتضن في إطار بطولة إفريقيا لكرة 
القدم لالعبين المحليين "شان" 10 لقاءات منها سبع 
مباريات خاصة بالدور األول, فضال عن مباراة من 

الدور ربع النهائي وأخرى عن نصف النهائي, إضافة 
إلى المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث.

تمكنت شرطة يسر ببومرداس من استرجاع 
مستلزمات وآالت خياطة سرقت من داخل مستودع 

بالمدينة، وتم تقديم المتورطين أمام العدالة .
وذكرت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها 

استلمت جريدة "الرائد" نسخة منه، بأن القضية، التي 
عالجتها مصالح أمن دائرة يسر ببومرداس والمتعلقة 
بسرقة لوازم ومعدات تستعمل في الخياطة من داخل 

مستودع الكائن بالتعاونية العقارية وسط مدينة يسر، 
أفضت لتوقيف المشتبه فيه واسترجاع المسروقات، 

التي تم إخفاؤها في أماكن رمي النفايات لتمويه مصالح 
األمن.

وأضافت، بأن قيام عناصر الشرطة القضائية بالتحري 
والتحقيق لمعرفة مالبسات الحادثة ولتوقيف الفاعلين 
المتورطين في جرم السرقة، من خالل تكليف فرق 

عملياتية، سمح بضبط المسروقات المتمثلة في 
علب تبريد كهربائية، محركات خاصة بآالت غسل 

المالبس، محركات ماكينات خياطة، آلة تلحيم، ثالثة 
بطاريات ومستلزمات أخرى سرقت من المستودع، 

مشيرة بأن المشتبه فيهم تم إنجاز ملفات قضائية ضدهم 
وإستكماال إلجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام العدالة.

ف. م

تمكنت مصالح أمن دائرة تماسين بأمن والية توقرت، 
خالل األيام الفارطة، من توقيف شخصين )جنس 

أنثى( في العقد الثاني من العمر ومعالجة قضية جنحة 
السرقة من داخل مسكن في حالة تلبس بتوافر ظرفي 

الكسروالتعدد، وكذا استرجاع المسروقات.
حيثيات القضية تعود إلى تقدم احد المواطنين )جنس 
أنثى( بخصوص تعرض مسكنها للسرقة من طرف 

مجهولين والتي استهدفت مصوغات من المعدن 
األصفر والبالكيور  ومبلغ مالي قدره 23000.00 

دج، لتباشر عناصر مصالحنا فور تلقي البالغ 
عمليات البحث والتحري واإلستعالم، ليتم تحديد 

هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظرف قياسي مع 
استرجاع المسروقات.

بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية تم انجاز ملف 

جزائي قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى 
محكمة توقرت، وبعد إجراءات المثول الفوري، صدر 

في حق المشتبه فيها األولى ستة أشهر حبسا نافذة 
وغرامة مالية قدرها عشرون ألف)20.000 دج(، 
فيما سقطت التهمة عن المشتبه فيها الثانية بصفح 

الضحية.
ع. ط

الن�سخة ال�سابعة لبطولة اإفريقيا لالأمم لكرة القدم لالعبني املحليني

�ضبط خمطط حتويل حركة املرور على 
م�ضتوى ملعب "ميلود هديف" بوهران

�سبطت م�سالح الأمن الولئي لوهران خمطط حتويل حركة املرور على م�ستوى املركب الأوملبي 

"هديف ميلود" خالل مباريات الن�سخة ال�سابعة لبطولة اإفريقيا لالأمم لكرة القدم لالعبني 
املحليني )�سان 2022( التي حتت�سن الولية جانبا من مناف�ساتها.

مل يتم ت�سجيل اأية خ�سائر ب�سرية

ن�ضوب حريق مبخزن ملادة 
 البولي�ضرت باملنطقة

ال�ضناعية لوادي ال�ضمار
شب أمس حريق في مخزن لمادة البوليستر بمصنع 

يقع بالمنطقة الصناعية لوادي السمار)الجزائر 
العاصمة( دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ما 
علم لدى مصالح الحماية المدنية.وأوضح المكلف 

باإلعالم بالمديرية الوالئية للحماية المدنية, المالزم 
األول بن خلف هللا خالد, في تصريح لوأج, أنه "تم 

في حدود الساعة الثانية و40 دقيقة من بعد ظهر 
اليوم تسجيل نشوب حريق بمخزن لمادة البوليستر 

يتربع على مساحة تقدر ب 1600 متر مربع بمصنع 
يقع بالمنطقة الصناعية لوادي السمار, دون تسجيل, 
لحسن الحظ, خسائر بشرية".وأضاف أنه تم تسخير 
5 شاحنات إطفاء وشاحنة ذات سلم ميكانيكي، الى 

جانب سيارة إسعاف, إلخماد هذا الحريق.
ع. ط

خالل الـ 24 �ساعة الأخرية

 عدم ت�ضجيل اأي اإ�ضابة 
جديدة بكورونا

لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا 
)كوفيد-19( وال حالة وفاة خالل ال 24 ساعة 
األخيرة في الجزائر، فيما تماثل مريض واحد 

للشفاء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة، أمس.
ويبقى إجمالي اإلصابات بذلك مستقرا عند 

271287 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 
182688 حالة, بينما استقر عدد الوفيات عند 

6881 حالة. كما تم أيضا تسجيل مريض واحد في 
العناية المركزة, حسب المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة 
االلتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد 

الوقاية والمسافة الجسدية واالرتداء اإللزامي للقناع 
الواقي، كما تشدد أيضا على أن االلتزام الصارم من 
قبل المواطنين بهذه اإلجراءات الوقائية, إلى جانب 

أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية 
القضاء نهائيا على هذا الوباء.

ق. و بومردا�س

�ضرطة ي�ضر ت�ضع حدا جلماعة اإجرامية حترتف ال�ضرقة

تقرت

توقيف امراتني متورطتان يف ق�ضية �ضرقة 

ANEP : 2323000168  الرائد: 2023/01/17

اإ�سـهـــار

اإعالن

يعلن ال�سيد موزعيكة بالل عن تغيري 

لقبه العائلي من موزعيكة بالل 

)MOUZAIKA Bilal( اإىل موزايكة 
بالل )MOUZAIKA Bilal( ولأبنائه 

الثالثة :

 MOUZAIKA( موزعيكة و�سام   -

Wissam( اإىل موزايكة و�سام 
،)MOUZAIKA Wissam(

 MOUZAIKA( موزعيكة مروة  -

Maroua( اإىل موزايكة مروة 
،)MOUZAIKA Maroua(

-   موزعيكة حممد اأمني 

 MOUZAIKA Mohamed(

Amine( اإىل موزايكة حممد اأمني 
 MOUZAIKA Mohamed(

.)Amine



القاهرة الدولي  تتأهب مصر الحتضان معرض 
للكتاب 2023 في دورته الـ 54 وذلك في الفترة 
بين 25 جانفي وإلى غاية 6 فيفري المقبل، وذلك 
السياق،  هذا  نشر.وفي  دار   1047 بمشاركة 
المضرية،  الثقافة  وزيرة  الكيالنى،  نيفين  قالت 
في   ،2023 للكتاب  الدولى  القاهرة  معرض  إن 
فعالية،   500 إقامة  يشهد  سوف  الـ54،  دورته 
وعربية  مصرية  نشر  دار   1047 ومشاركة 
وأجنبية. وأوضحت الكيالني، أن البرنامج الثقافي 
ترسخ  متنوعة  ثقافية  فعالية  الـ500  قرابة  يضم 

للهوية الثقافية المصرية، وتؤكد على مكانة مصر 
الثقافية في الحضارة اإلنسانية والدور الذي قدمته 
على  اإلنساني  الوعي  وتكوين  المعرفة  لتاريخ 
مر التاريخ.وأشارت إلى أن المعرض هذا العام 
يشهد مشاركة ما يقرب من 1047 ناشًرا مصرًيا 
بينها  وعربًيا وأجنبًيا، وبمشاركة 53 دولة، من 
دول تشارك ألول مرة، وهي: المجر- جمهورية 

الدومينيكان – وعدد من المؤسسات العربية.
الهاشمية  األردنية  المملكة  اختيرت  فقد  لالشارة 
المبدع  اسم  واختيار  المعرض،  شرف  ضيف 

والكاتب  المعرض،  شخصية  جاهين  صالح 
والدول  الطفل،  لمعرض  كامل كيالني شخصية 

المشاركة في دورة هذا العام 53 دولة.
وذكر أن الدورة 54 تقام على مساحة 80 ألف 
صاالت   5 تضم  مساحة  بإجمالي  مربع،  متر 
والجهات  الناشرين  عدد  ويصل  للعرض، 
دار   1047 إلى  واألجنبية  المصرية  الرسمية 
نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي، تنقسم إلى 
707 توكيالت وناشرين مصريين، و340 توكياًل 

وناشًرا أجنبًيا.

هاللي  نسرين  التشكيلية  الفنانة  تعرض 
باب  برواق  الحديثة  الفنية  أعمالها  عساس 
فسيفساء  تقدم  حيث  بالعاصمة  الزوار 
المرأة  تشمل  التي  المواضيع  من  متنوعة 
من  ثرية  تشكيلة  على  اعتمادا  والطبيعة 
تعج  سحرية  عوالم  تعكس  الدافئة  األلوان 
بالمشاعر واألحاسيس اإليجابية كما أرفقت 
اللون  جماليات  تعكس  بقصائد  لوحاتها 

والحرف.
نسرين  العصامية  الفنانة  معرض  ويضم 
بالكلمات  "التحليق  الموسوم  هاللي عساس 
لها,  معرض  أول  وهو  اللوحات",  في   ..
وفق  مختلف  تأطير  و  بأحجام  لوحة   15
المجتمع  من  مستلهمة  وتقنية  جمالية  رؤية 

والطبيعة حيث وظفت عناصرها على غرار 
األزهار والبحر واألشجار والعصافير وكذا 

المرأة في كل حاالتها.
أشعارا  أنيق  وبشكل  األعمال  حملت  كما 
رسائل  بمثابة  وهي  اللوحات  أسفل  مرفقة 
وعشقها  موهبتها  تؤكد  األعماق  من  نابعة 
للمزج بين اللون والحرف في توليفة بديعة 
تترجم الجانب الروحي لها ورصدها لشالل 
وهي  األم  مالمح  من  المتدفق  العاطفة 
وجمال  حيرة  أو  الصغير  ابنها  تحتضن 
وذلك  الورود  مالمحها  تشبه  التي  المرأة 

بطريقة تجريدية.
اللوحات  هذه  خالل  من  أيضا  ويتجلى 
واألزهار  بالطبيعة  وولعها  الفنانة  انشغال 

وبالمناظر الساحلية التي تعج بزرقة البحر 
حيث رسمت براءة الطفل وهو في حضن 
امرأة  الباسقة ويوميات  الحياة  األم وشجرة 
الصيد  تمارس  وهي  زورق  في  وحيدة 
حركة  أيضا  وترصد  الغروب  عند  وحيدة 
والعصافير  والبنفسج  اللوتس  زهرة  تماوج 

والفراشات والشمس.
أساسيا  محورا  المرأة  موضوع  وشكل 
وهي  عساس,  هاللي  نسرين  أعمال  في 
أمراض  مجال  في  مختصة  طبيبة  أيضا 
نفسيات  رسم  في  تفننت  حيث  السرطان, 
بالعاطفة  المضيء  وتفاصيل وجهها  المرأة 
امتداد  لها  بالنسبة  فهي  والتحدي  واألمومة 
أرجاء  من  تنبعث  كما  والجمال,  للطبيعة 

األعمال رائحة الماضي والتراث والذكريات 
وتنعكس  تؤرقها  التي  والهواجس  واألحالم 
وبألوان  متماوجة  دقيقة  فنية  أشكال  في 

زاهية مدروسة بعناية.
رغم  أنه  الفنانة  أشارت  اإلطار  هذا  وفي 
أنها  غير  ومهنتها  العلمي  تخصصها 
التشكيلي  الفن  بعالم  طفولتها  منذ  "مرتبطة 
باأللوان  وشغفها  موهبتها  اكتشفت  حيث 
موهبتها  "صقل  على  عملت  كما  مبكرا", 

وقدراتها الفنية على مر السنوات".
أن  ثانية  جهة  من  التشكيلية  وأوضحت 
مواضيع أعمالها "استلهمتها واستوحتها من 
بناء  تقوم  حيث  فيه,  تعيش  الذي  المجتمع 
على ما تالحظه وتعيشه من مشاعر يومية 

غرار  على  تشدها  مواضيع  اختيار  على 
"تستوقفها  كما  الطبيعة",  وجمال  المرأة 
والتي  السرطان  لمرضى  النفسية  المعاناة 
تلمسها لدى المرضى الذين تقوم بعالجهم".
جاءت  الفنية  أعمالها  أن  الفنانة  وأشارت 
"مرفقة بقصائد شعرية أبدعتها لتمازج بين 
الحرف  وبين  الجمالية  ودالالتها  األلوان 
أنها "تستخدم  بالعاطفة", مضيفة  المشحون 
الباستيل  تقنيات  الفنية  لوحاتها  بناء  في 

الجاف والقلم الجاف باأللوان المختلفة".
غاية  إلى  المعرض  هذا  فعاليات  وتستمر 
الفن  لعشاق  فرصة  وهو  القادم  فبراير   2
التشكيلي لزيارة المعرض واكتشاف تجربة 

فنية جديدة وموهبة تعد بالكثير.

هذا  من  الثانية  الطبعة  وتعتبر 
أمس،  أول  افتتح  الذي  المعرض 
القادم  فيفري   5 غاية  إلى  ويمتد 
برواق الفن "فرانتز فانون" بديوان 
أعماق  في  انغماسا  الفتح،  رياض 
تكللت  مهنية  لتجربة  وتقييما  الذات 
خالل  من  وناجح،  وفير  بإنتاج 
األعمال  من  مختارة  مجموعة 
مختلفة،  معارض  من  المستمدة 
الثري  المسار  من  توليفة  تشكل 

للرسام.

العنان  أطلق  الذي  الفنان  واختار 
قرابة  عرض  المتزايد،  إلبداعه 
صغيرة  بأشكال  لوحة  ثالثين 
بين  تجمع  وكبيرة،  ومتوسطة 
العراقة والحداثة، ومقسمة إلى سبعة 
أساسي  بشكل  تستحضر  مواضيع 
األجداد  وتقاليد  والروحانية  التراث 
العاصمة  الجزائر  قصبة  حتى  أو 

من خالل بناياتها وأبوابها.
"باب  نجد  المعروضات،  بين  فمن 
القصبة" و"حرة 2" "وتكريم محمد 

كحالن"،  طاهر  و"تكريم  رسيم" 
الصامت  "الِشعر  إلى  إضافة 

الجميل". 
مصنوعة  أخرى  ألواح  تبرز  كما 
الذهبية  واألوراق  األكريليك  من 
تقاطعا في تيارات الرسم ومدارسه 

لدى الفنان.
 وفي هذا الصدد، يقول الرسام "ال 
أنتمي إلى أي تيار فني، بل أستمد 
الفنون  مدارس  جميع  من  إبداعي 

البصرية".

عبد  التشكيلي  الفنان  وتعرف  هذا 
في سن  الفن  الرحمن كحالن على 
مغامراته  له  سمحت  إذ  مبكرة. 
العديدة بالتعرف على ثقافات أخرى 
واكتساب رؤى جديدة وإنتاج أعمال 
ومن  موطنه  من  مستوحاة  رائعة 
الرحمن  عبد  وقدم  أخرى.  مواطن 
في  المعارض  عشرات  كحالن 
عمله  ويعتبر  وخارجها،  الجزائر 
بجميع  الجمال  عن  دائما  بحثا 

أشكاله.
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الكاتب علي مغازي ي�شدد

"الكتابة بالن�شبة يل م�شروع بناء ذائقة"

وصنع  لبناء  مشروع  هي  الكتابة  أّن  على  مغازي  علي  الكاتب  شّدد 
ذائقة، من شأنها أن تساهم في مستقبل المجتمع، منتقداً الساحة الشعرية 

داعياً إلى مساءلة الشعرية العربية.
أكد  الوطنية،  لإلذاعة  "مسميات"،  برنامج  على  ضيفا  حلوله  ولدى 
للعالم،  واألمومي  األنثوي  للجانب  انتصاره  على  ُمصّر  أنّه  مغازي 
منتقداً النزعة الذكورية الطاغية على المجتمع. وحول مفهوم الكتابة، 
قال مغازي إّن بدايته مع الكتابة بدأت مع الرسائل الغرامية لتتحول إلى 

لعبة كبيرة، مضيفاً أنه وجد نفسه فجأة في عالم الكتابة.
الكتابة هو  يعنيه في  إّن ما  الجزائرية  وقال ضيف ميلتيميديا اإلذاعة 
المستقبل، مضيفاً:  في صناعة  المساهمة  شأنها  من  أدبية  ذائقة  صنع 
"أريد أن أساهم بشكل بسيط في بناء مستقبل المجتمع الذي أعيش فيه.« 
له أن يصنع مالمح  للكاتب سلطة رمزية تسمح  أّن  وأضاف مغازي 
مشروع صغير، إذا لم يستعجل المجد، كما دعا مغازي إلى ضرورة 

مساءلة الشعرية السائدة.

 يوم درا�شي حتت �شعار

 "َيناير يجمعنا يف جزائر واحدة ُموحدة" 

مولوجي: "ن�شعى لفهم يّناير وتف�شريه 
ب�شبغة البحث واملعرفة"

احتضن أمس، المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ علم 
تحت  دراسيا  يوما  زكرياء"  "مفدي  الثقافة  بقصر  والتاريخ،  اإلنسان 
شعار "َيناير يجمعنا في جزائر واحدة ُموحدة"، وهذا بحضور إطارات 

من الوزارة، باحثين ومهتمين بالمجال
أشرفت، أمس، وزيرة الثقافة والفنون ُصورية ُمولوجي، بقصر الثقافة 
التاريخ  للبحث في عصور ما قبل  الوطني  المركز  "مفدي زكرياء"، 

علم اإلنسان والتاريخ، على افتتاح. 
الثقافة  وزارة  ديوان  رئيس  موسى،  سيدي  محمد  ألقاها  كلمة  وفي 
والفنون نيابة عن الوزيرة صورية مولوجي، أكدت أن تنظيم هذا اليوم 
ولكن  أبعاده،  بكل  وتفسيره  ينّاير  لفهم  القطاع  مسعى  ضمن  يندرج 
لممارساته  والداللية  الرمزية  الناحية  ومن  والمعرفة،  البحث  بصبغة 
وطقوسه، وكذا الناحية المشهدية من حيث الفولكلور والعادات، عالوًة 

على جوانبه اإلقتصادية واإلجتماعية.
البروفيسور  إفتتاحية من طرف  تقديم محاضرة  الدراسي  اليوم  وشهد 
سليمان حاشي مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ 
علم اإلنسان والتاريخ، تلتها مداخالت ألساتذة وباحثين في المجال من 
مختلف الجامعات الجزائرية، حول أهمية، طريقة وأبعاد اإلحتفال بهذا 
اليوم في مختلف ربوع الوطن، تبعها نقاش مفتوح حول الموضوع بين 

المتدخلين والحاضرين.

الثالثاء  17 جانفي 2023 املـوافق لـ 25 جمادى الثانية 1444هـ

الفنان ي�شتح�شر من خالله جتربة ثالثني عاما من احلياة املهنية

معر�ض للر�شام عبد الرحمان كحالن
 بعنوان "الألوان والذكريات"

يحت�شن ديوان ريا�ض الفتح بالعا�شمة معر�شا للفنان الر�شام عبد الرحمن كحالن بعنوان "الألوان والذكريات"

 ي�شتح�شر من خالله الفنان جتربة ثالثني عاما من احلياة املهنية التي تكللت بالنجاح.

ينطلق بداية من 25 جانفي اجلاري

1047 دار ن�شر منتظرة 
يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب

تقدم ف�شيف�شاء متنوعة من املوا�شيع التي ت�شمل املراأة والطبيعة

الفنانة الت�شكيلية ن�شرين هاليل ع�شا�ض تعر�ض اأعمالها برواق باب الزوار



 www.elraed.dz

دويلالثالثاء  17 جانفي 2023 املـوافق لـ 25 جمادى الثانية 1444هـ12
هدم م�صاكن املدنيني ال�صحراويني 

العزل ب�صمال مدينة ال�صمارة املحتلة

الأ�صر ال�صحراوية يف البوادي 
مل ت�سلم من اعتداءات
 اأزالم االحتالل املغربي

التي  الحرب  وجرائم  االنسانية  ضد  االنتهاكات  تتوالى 
يرتكبها االحتالل المغربي بحق المدنيين الصحراويين العزل 
المخزن  ازالم  اقدام  إثر  المحتلة،  الصحراوية  باألراضي 
الهجوم وهدم مساكن  الماضي على  الجمعة  يوم  منذ  الغاشم 
السمارة  مدينة  بشمال  )الخيم(  العزل  الصحراويين  المدنيين 

المحتلة.
التواصل االجتماعي  نقلت عبر مواقع  فيديوهات  وأظهرات 
)فايسبوك وتويتر(، صور تجلي االعتداء الذي نفذته القوات 
االحتالل  جرافات  أقدمت  الظالم،  جنح  المغربية.وتحت 
المختطفة  عائلة  خيام  على  الغادر  الهجوم  على  المغربية 
وحطمت  خيامها  انتزعت  حيث  أهلو،  جد  سكينة  السابقة 
صهاريج المياه واسطبل المواشي تاركة العائلة المتكونة من 
نسوة واطفال وكهول في العراء في ظروف مناخية جد قاسية 

تعرفها المناطق الصحراوية في فصل الشتاء.
وواجهت المناضلة التي أمضت سنوات من عمرها في خمس 
سجون سرية مغربية، بإرادة صلبة هذا االعتداء مؤكدة في 
تصريح مسجل لها نشرته عبر مواقع التواصل االجتماعي أن 
االنتهاكات الجديدة التي أقدمت عليها السلطات المغربية تعد 
المنظمات  الدولي االنساني" داعية  للقانون  "انتهاكا صارخا 
الدولية لحقوق االنسان للقدوم الى عين المكان واالطالع على 
"جرائم ضد االنسانية التي ما فتئت ترتكبها القوات المغربية 

االمبريالية".
وتساءلت المناضلة الصحراوية عن السبب الذي دفع بقوات 
االحتالل مالحقة ومحاربة مدنيين عزل تركوا أغلى ما لديهم 
في المدن فرارا من  التضييق البوليسي المستمر ضدهم وضد 
أسرهم ليلجؤوا الى ضفاف البادية بحثا عن األمن واألمان، 
داخل خيم بالية ليس لديهم سوى بعض المواشي لتأمين شيء 

من قوتهم.
اال  تزدها  لم  االعتداءات  هذه  ان  السابقة  المختطفة  وشددت 
عزيمة على مواصلة الكفاح والنضال ورفعت من معنوياتها 
ضد  كلمتهم  لتوحيد  الصحراوية  االسر  كل  ومعنويات 
والوحيد,  الشرعي  ممثلهم  حول  وااللتفاف  الغاشم  االحتالل 
الذهب،  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  العشبية  الجبهة 
"سيتكلل  انه  قالت  الذي  مؤتمرهم  حول  صفوفهم  ووحدت 
بانتخاب قيادات قادرة على توصيل السفينة الى بر االمان" .

واستطردت المناضلة الصحراوية تقول ان محاولة االحتالل 
بها  أدلت  التي  التصريحات  على  كرد  الخيام  هدم  تبرير 
البوليساريو،  لجبهة   16 الـ  المؤتمر  انعقاد  قبيل  المناضلة 
التي تجري اشغاله بمخيمات الالجئين الصحراويين، ما هي 
والتهجير  الواقع  االمر  فرض  سياسية  إلخفاء  "محاولة  اال 
ووطنها  شعبها  قضية  لصالح  تناضل  أنها  مبرزة  القسري" 
لم  المخزني،  البوليس  قبل  من  اختطافها  سنة.ومنذ   19 منذ 
الالإنسانية  بالممارسات  والتنديد  التصريح  عن  يوما  تتوقف 

واالنتهاكات الجسيمة لالحتالل المغربي ضد ابناء شعبها.
بصور  الدولي  المجتمع  لتذكر  جديد  من  الحادثة  هذه  وتعيد 
االجزاء  في  الغربية  الصحراء  شعب  يعيشها  التي  المعاناة 
المحتلة وترسم لوحة واضحة  لحقوق االنسان في االراضي 
المحتلة والطريقة التي تعامل بها القوات المغربية كل فئات 
او  والكهول  النساء  بين  تمييز  دون  الصحراوي  المجتمع 

االطفال.
الصحراوية  المناضلة  عاشتها  التي  المعاناة  كانت  لإلشارة 
سكينة جد أهلوا في سجون االحتالل المغربي موضع اهتمام 
من قبل العديد من وسائل االعالم الدولية التي سلطت الضوء 
على فترة اعتقال المناضلة الصحراوية وأبرزت 4.400 يوم 

التي قضتهم سكينة في غياهب سجون االحتالل.

الدولة  وزير  أكد  االطار,  هذا  وفي 
المكلف  الخارجية  للشؤون  األوغندي 
موليمبا,  جون  اإلقليمي,  بالتعاون 
لجبهة  الـ16  المؤتمر  في  يشارك  الذي 
بمخيمات  الداخلة  بوالية  البوليساريو 
الالجئين الصحراويين )13-17 يناير(, 
"بفطرة  بالده شعبا وحكومة مجندة  أن 
الشعوب  حق  عن  بالدفاع  االلتزام 
أنه  مضيفا  االستقالل",  و  الحرية  في 
برسالة  محمال  الموعد  هذا  في  يشارك 
من الرئيس األوغندي مفادها أن "بالده 
الصحراوي  الشعب  بدعم  متمسكة 
الحرية و  العادلة", وبحقه في  وقضيته 

االستقالل.
وأبرز في السياق أن الحزب الحاكم في 
أوغندا برئاسة يوري موسيفيني, "يؤمن 

الشعب  حق  عن  الدفاع  حيال  بالتزاماته  بالوفاء  مطالب  االفريقي  االتحاد  بأن 
الصحراوي في تقرير المصير وتكريس دولته التي تعتبر عضوا مؤسسا لإلتحاد 
االفريقي".ولفت الى أن شعار المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو "تصعيد القتال 
من اجل طرد االحتالل و بسط السيادة" يحمل رسالة قوة وصمود وعزيمة على 
انتزاع النصر وتكريس الدولة الصحراوية.بدورها, طالبت مندوبة دولة جنوب 
افريقيا الى المؤتمر, هلينغيوي بانغو, األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتكريس 
المينورسو  صالحيات  ضمن  الغربية  الصحراء  في  وحمايتها  اإلنسان  حقوق 
)بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية(, كما طالبت باإلسراع في 
تصفية االحتالل من آخر مستعمرة في افريقيا, مؤكدة أن "المشروع اإلمبريالي 
جانب  إلى  بالتواجد  متمسكون  ألننا  العهد  به  يطول  لن  الغربية  الصحراء  في 

الشعب الصحراوي ومرافقة كفاحه من أجل الحرية واالستقالل".
وأكدت عضو قيادة المؤتمر الوطني االفريقي أن مشاركتها في المؤتمر الـ 16 
لجبهة البوليساريو بمثابة "رسالة دعم قوية لكفاح الشعب الصحراوي", مشيرة 
الى أن الشعبين الصحراوي والجنوب إفريقي يحتفظان بعالقات "متميزة"، كما 

أشارت الى التجربة النضالية المشتركة 
للشعبين الصحراوي والجنوب إفريقي, 
قائلة أن عهد مانديال وتجربته النضالية 
هي امتداد لتجربة أبناء القارة المؤمنين 
المستقبل  وفتح  اإلستعمار  بمحاربة 
اعتزازها  القارة, معبرة عن  أبناء  أمام 
بالجزائر التي احتضنت الزعيم الراحل 
نيلسون مانديال وفخرها بدعمها للثورة 

الصحراوية.
من جانبه, اعتبر الوزير األول السابق 
الخاص  الممثل  الموزمبيق,  لجمهورية 
بالده  مشاركة  نيوزي,  فيليب  للرئيس 
البوليساريو,  لجبهة  ال16  المؤتمر  في 
الشعب  لكفاح  قوية  دعم  "رسالة 
المغربي  االحتالل  ضد  الصحراوي 
ولحقه في تكريس دولته المستقلة ضمن 
الدفاع  منسوب  "رفع  الى  دعا  كما  فيها"،  رجعة  ال  كحقيقة  االفريقي  عمقها 
عن حقه في الحرية واالستقالل", مضيفا: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين 
ونتعهد  الدولية,  الشرعية  دعم  قاعدة  على  والموزمبيقي  الصحراوي  الشعبين 
كامل  على  الصحراوية  الدولة  سيادة  استكمال  و  النصر  حتى  الدعم  بمواصلة 
ترابها الوطني".من جهته, أكد مندوب جمهورية زيمبابوي, ممثل األمين العام 
للحزب الحاكم في البالد ووزير الخارجية السابق, سيمباراشي منينقيقفي على 
"ضرورة أن يرحل االستعمار نهائيا من القارة االفريقية, تحت ضغط الشعوب 
المشروع  ولكفاحه  الصحراوي  للشعب  القوي  بالده  دعم  مؤكدا  االفريقية", 
من أجل الحرية و االستقالل. وأضاف أن مشاركة زيمبابوي في فعاليات هذا 
المؤتمر "رسالة قوية من أجل التأكيد على أن عمق العالقات بين البلدين يمتد إلى 
زمن مكافحة وتصفية االستعمار و انتصار حركات التحرر اإلفريقية", مؤكدا 
أن "تطاول االحتالل المغربي على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية لن 
يطول به العهد ألن الجيل الجديد في إفريقيا يرفض العودة بالقارة إلى اإلمبريالية 

والتوسع".

أكدت الناشطة الحقوقية واإلعالمية الصحراوية الصالحة بوتنكيزة, أن االحتالل 
المغربي يراقب المناضلين والنشطاء و االعالميين عن كثب ب" مراقبة أمنية 

جد لصيقة ", وعبر " برامج تجسس جد متطورة ", لكبح نضالهم .
أوضحت الصالحة بوتنكيزة في تصريحات اعالمية,  ما يتعرض له اإلعالميون 
وقمع   و سجن  تضييق   " من  الصحراويون  والمناضلون  الحقوقيون  والنشطاء 
", مضيفة بأن " االحتالل المغربي عمد الى تحويل األرض المحتلة إلى ثكنة 
منازل  ومراقبة  الكاميرات  بزرع  )االحتالل(   قام  لقد   " عسكرية".وأردفت 
المناضلين والنشطاء, حيث نشر وال يزال ينشر االالف من جنوده وقواته من 
مختلف االسالك في كل المدن المحتلة وأحيائها وأزقتها وحتى في البوادي ", 
مشيرة الى أنه " يتابع النشطاء اإلعالمين متابعة لصيقة عبر المراقبة الدائمة 
االحتالل  أن  كما  االلكتروني,  التجسس  وعبر  المختلفة,  بقواته  والمستمرة 
الصحراويين  المناضلين  لمراقبة  متطورة  جد  تجسس  وبرامج  أجهزة  يستعمل 

واإلعالميين".
ونبهت الى أن اإلعالم الصحراوي " يبذل جهودا مضنية لفضح واقع االحتالل 
 " تضيف,  الغاصب,  المحتل  أن  و  خاصة  المحتلة",  الصحراوية  باألراضي 

يعمل على تنفيذ سياساته االستعمارية في صمت دون شهود ودون إعالم ودون 
االساليب  هذه  لمثل  دفعه  ما  هذا  و  المقاوم",  االعالم  افشله  ما  معلومات وهو 
في  الصحراويون  له  تتعرض  ما  صلة,  ذي  سياق  في  أبرزت,  كما  القمعية، 
انتفاضة  المحتلة من قمع وقتل واعتقال وترهيب خاصة بعد انطالق  المناطق 

االستقالل السلمية 2005 بمدينة العيون المحتلة.
طرق  في  وعميقة  جذرية  تحول  نقطة  تعتبر    2005 انتفاضة  أن  الى  يشار 
لدولة  الرهيبة  القمعية  االساليب  مواجهة  في  الصحراوية  المقاومة  وأساليب 
العالمية لحقوق االنسان  العهود والمواثيق  تنتهك كل  المغربية والتي  االحتالل 
االحتالل   " ان  الى  االخير   في  الصحراوية  االعالمية  وخلصت  والشعوب. 
مزيف  واقع  المحتلة,  األرض  في  منفصلين  واقعين  إلى صنع  عمد   المغربي 
يضم األحياء المركزية وأحياء المستوطنين, وبه إدارات ومؤسسات االحتالل 
المغربي وفيه الفنادق التي يستقبل فيها المستدمر الوفود األجنبية إلظهار الواقع 
يتعرض  حيث  الصحراويون,  يعيشه  أخر  موازي  واقع  هناك  بينما  المكذوب, 
الصحراويين عموما والمناضلين خصوصا لالغتيال والقمع والبطش واالعتقال 

والتهجير وقطع األرزاق".

ما فتئ الخناق يشتد اكثر فاكثر على نظام 
الفساد  فضيحة  في  المتورط  المخزن, 
المدوية في البرلمان االوروبي, في الوقت 
الذي سيعكف فيه النواب االوروبيون, ابتداء 
مناقشة  علنية,  جلسة  في  االسبوع  هذا  من 

موضوع حقوق االنسان في المغرب.
صحيفة  اوضحت  الصدد,  هذا  في 
"لوسوار", انه بعد شهر من تفجير فضيحة 
البرلمان  نواب  سيعكف  غايت",  "ماروك 
االوروبي اليوم, وألول مرة منذ 25 سنة, 
موضوع  مناقشة  على  علنية,  جلسة  في 
حقوق االنسان في المغرب وسيتم تخصيص 

الئحة للتصويت.
بان  االوروبية,  بالهيئة  مصدر  واوضح 
فضيحة الفساد "قد مهدت الطريق امام هذا 
النقاش حول المغرب )...( و فتحت الباب 

واسعا لمناقشة اإلنتهاكات التي حدثت حتى 
االن". وأشارت بعض وسائل االعالم, نقال 
الالئحة  اوروبية, ان مشروع  عن مصادر 
حول حقوق االنسان في المغرب, كان "قيد 
قضية  ان  اال  الوقت,  بعض  منذ  االعداد 

)الفساد( قد عجلت بها".
كما أكدت ذات المصادر بان كتلة اليسار في 
وايدت  قد طلبت  كانت  االوروبي  البرلمان 
بخصوص  االستعجالية  القرارات  عديد 
مشيرين  االخيرة,  السنوات  خالل  المغرب 
الى حالة الصحفي المغربي, عمر الراضي, 
المسجون تعسفا, و كذلك المؤرخ و المناضل 
في مجال حقوق االنسان, معاطي منجب, و 

كذا ازمة الهجرة في سبتة و مليلية.
بعد  غايت"  "ماروك  فضيحة  تفجرت  وقد 
النائب  بانزيري,  انطونيو  بيار  توقيف, 

اطار  في  بلجيكا  في  السابق  االوروبي 
اتهم  وقد  االوروبي.  البرلمان  هز  تحقيق 
اخرين  اوروبيين  نواب  مع  سياسيا  بتدخله 
وستعلن  اموال.  مقابل  المغرب  لصالح 
روبيرتا  االوروبي,  البرلمان  رئيسة 
بستراسبورغ  علنية  جلسة  خالل  ميتسوال, 
رفع  طلب  يخص  اجراء  بداية  عن  أمس, 
اوروبيين,  نائبين  عن  البرلمانية  الحصانة 
في  تحقق  التي  البلجيكية  العدالة  به  تقدمت 
البرلمانية  اللجنة  الفضيحة.وستقوم  هذه 
للشؤون القانونية فيما بعد, في جلسة مغلقة 
في  سيشكل  قرار  مقترح  تقدم  و  بدراسته 
النواب  جميع  تصويت  موضوع  النهاية 
سيقرر  و  علنية,  جلسة  في  االوروبيين 
شهر  منتصف  في  االوروبي  البرلمان 
بعض  حسب  الحصانة,  رفع  حول  فبراير 

بهذا  االول  المعني  أما  الوسائل االعالمية، 
االيطالي,  االوروبي  النائب  هو  االجراء 
االجتماعية  الكتلة  من  كوزولينو,  اندريا 
الديمقراطية ,عالوة عن اثنين من زمالئه و 
يتعلق االمر بكل من بيار انطونيو بانزيري 
فهو  الثاني  اما  جيورجي,  فرانشيسكو  و 
البلجيكي, مارك تارابيال, المنتمي ايضا الى 
الكتلة االجتماعية الديمقراطية.وبعد تضييق 
كوزولينو,  اندريا  اضطر  عليه,  الخناق 
الى االستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة 
التجسس  )برنامج  بيغاسوس  برنامج  حول 
اللجنة  من  كذا  و  المغرب(,  استعمله  الذي 
المغرب-االتحاد  المختلطة  البرلمانية 
طلب  االحداث,  هذه  االوروبي.وفي خضم 
النائب االوروبي االيطالي من لجنة التنمية 
سحب  الى  االوروبي  بالبرلمان  الجهوية 

اثنين منها  التعديالت, تخص  مجموعة من 
المغرب, و كما جاء في الموقع االلكتروني 
"ايلفاتوكوتيديانو" و وكالة االنباء االيطالية 
في  عشر  بثالثة  يتعلق  االمر  فان  "انزا" 

المجموع.
ديسمبر   16 في  كوزولينو  تعليق  تم  كما 
من سجل االعضاء و الناخبين في الحزب 
المناصب  جميع  من  كذا  و  الديمقراطي 
اسمه  ذكر  ان  بعد  الحزب  مستوى  على 
في تحقيق النائب العام البلجيكي. وفي هذه 
االوروبي,  البرلمان  رئيسة  قدمت  االثناء, 
السياسية,  الكتل  الى  ميتزوال,  روبيرتا 
تجسيدها  يجب  ملموسا  عمال  عشر  اربعة 
بشكل استعجالي من اجل محاولة الحد من 
قبل  اولى  مرحلة  هي  و  الفساد,  اخطار 

اجراء اصالح عميق.

توا�صل فعاليات املوؤمتر الـ 16 جلبهة البولي�صاريو:

 م�سوؤولون اأفارقة يطالبون بالتعجيل 
بت�سفية اال�ستعمار من ال�سحراء الغربية
طالب م�صوؤولون اأفارقة ب�صرورة التعجيل بت�صفية اال�صتعمار من ال�صحراء الغربية ومنح ال�صعب ال�صحراوي حقه يف تقرير 

امل�صري, حمملني االحتالل املغربي م�صوؤولية الت�صعيد يف االأرا�صي ال�صحراوية جراء متاديه يف القفز على ال�صرعية الدولية.

 الوكاالت

النا�صطة احلقوقية واالإعالمية ال�صحراوية ال�صاحلة بوتنكيزة تندد بت�صرفات نظام املخزن

 االحتالل املغربي يراقب املنا�سلني واالإعالميني بربامج جت�س�س

بعد �صهر من تفجري ف�صيحة "ماروك غايت"     اخلناق ي�ستد على نظام املخزن



من املقرر الإفراج عن عميد الأ�سرى الفل�سطينيني بعد 40 عاما من الأ�سر 

ماهر يون�س..اأ�صري فل�صطيني �صاهد على اجلرائم واالنتهاكات ال�صهيونية
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دويل

الصهيوني  االحتالل  سلطات  تفرج  أن  المقرر  من 
والعرب  الفلسطينيين  األسرى  عميد  عن  اليوم، 

المناضل ماهر يونس بعد 40 عاًما من األسر.
ولد الثائر القائد األسير ماهر يونس في السادس من 
المحتلة  األراضي  في  عارة  قرية  في   ،1958 يناير 
وشقيق،  شقيقات،  خمس  يونس  لألسير   ،1948 عام 
درس في المدرسة االبتدائية، والثانوية في قرية عارة، 
وفي المدرسة الّصناعية في الخضيرة، وخالل سنوات 
السياسية. العلوم  البكالوريوس في  أسره حصل على 

اُعتقل في الثامن عشر من يناير 1983، وذلك على 
خلفية مقاومته لالحتالل وانتمائه لحركة )فتح(، وذلك 

كريم  القائد  عمه  ابن  اعتقال  من  وجيزة  فترة  بعد 
يونس، باإلضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج 
عنه في صفقة )وفاء األحرار( عام 2011، وكان في 
حينه أكبر األسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من 

تحرره.
وقد  تعرض ماهر يونس لتحقيٍق قاٍس في حينه، وحكم 
عليه االحتالل باإلعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، 
الحياة،  مدى  المؤبد  بالّسجن  ُحكًما  االحتالل  أصدر 
وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ 40 عاًما.وعلى 
بصموده،  ماهر  شّكل   ،40 الـ  اعتقاله  سنوات  مدار 
كافة  في  وشارك  المستمر،  للعطاء  نموذًجا  وفعاليته 

فقد  اعتقاله  األسيرة، وخالل سنوات  الحركة  معارك 
والده عام 2008، وحرمه االحتالل من وداعه، علًما 

أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في األسر.
األسير يونس هو أقدم أسير معتقل منذ ما قبل توقيع 
اتفاقية أوسلو، بعد أّن أُفرج عن القائد كريم يونس يوم 
االحتالل  رفض  حيث  الجاري،  جانفي  من  الخامس 
واإلفراجات  التبادل،  صفقات  كافة  في  عنه  اإلفراج 
التي جرت منذ أن اُعتقل، وكان آخرها عام 2014، 
إلى جانب )30(  حيث رفض االحتالل اإلفراج عنه 
ضمن  حريتهم  ينالوا  أن  المفترض  من  كان  أسيًرا، 
ما عرفت في حينه )بالدفعة الرابعة(، إال أن سلطات 

واليوم  حينه،  في  تم  الذي  لالتفاق  تنكرت  االحتالل 
أمضوا  منهم  أسيًرا   20 أسيًرا،   )24( منهم  تبقى 
أكثر من 30 عاًما، وإضافة لهم، هناك مجموعة من 
 ،2014 عام  اعتقالهم  االحتالل  أعاد  الذين  األسرى 
وأبرزهم  األحرار"،  "وفاء  محرري صفقة  من  وهم 
سجون  في  الـ43  عامه  دخل  الذي  البرغوثي  نائل 
االحتالل، وعالء البازيان، وسامر المحروم، ونضال 
زلوم، وآخرون.وتحتفي فلسطين بحرية األسير ماهر 
اعتقال  فترة  أطول  عاًما، وهي   40 بعد  اليوم  يونس 
يقضيها أسير في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة 

إلى جانب القائد كريم يونس.

جراء اإ�سابته بر�سا�ص قوات الحتالل 

خالل اقتحامها خميم الدهي�سة

  ا�صت�صهاد الطفل عمر خمور 
من بيت حلم متاأثراأ بجراحه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الطفل عمر 
خالد لطفي خمور )14 عاما( متأثراً بإصابته بجروح خطيرة 
الطفل  لحم.وأصيب  ببيت  الدهيشة  مخيم  في  أمس  صباح 
قوات  برصاص  إصابته  جراء  خطيرة،  بجراح  "خمور" 
جنوبي  الدهيشة  مخيم  اقتحامها  خالل  الصهيوني  االحتالل 

بيت لحم.
أصيب  الطفل  أن  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأفادت 
برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود االحتالل خالل اقتحام 
المخيم.واقتحمت قوات االحتالل مخيم الدهيشة في بيت لحم 
فجر أمس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر 
الذين تمكنوا من استهداف اآلليات العسكرية بعبوات متفجرة 

محلية الصنع.
مستشفى  في  الحرجة  إصابته  من  خمور  الشهيد  وعولج 
التدخل  بيت جاال، ولم يستطع األطباء  العربية في  الجمعية 
الجراحي له نظرا لخطورة مكان اإلصابة في الرأس، وبقي 
على جهاز التنفس االصطناعي، إلى أن أعلن عن استشهاده 

أمس.
يذكر أن الشهيد عمر خمور هو الثالث في مخيم الدهيشة في 
بينهم  الجرحى  من  العديد  إلى  إضافة  واحد،  شهر  غضون 
إصابات بالغة.وبارتقاء الشهيد "خمور" يرتفع عدد الشهداء 
الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2023، إلى 14 شهيداً، 
الفلسطينية  المدن  قائمة  جنين  تتصدر  فيما  أطفال،   4 بينهم 

األكثر تقديما للشهداء بواقع 7 شهداء.

ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون باحة 

امل�سجد وهيئة مقد�سية حتّذر

 املقد�صيون يوا�صلون دعواتهم
 اإىل �صرورة الرباط يف االأق�صى
أمس،  صباح  المتطرفين،  المستوطنين  عشرات  اقتحم 
المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة 
األوقاف  دائرة  الصهيوني.وذكرت  االحتالل  شرطة  من 
اإلسالمية في القدس المحتلة في بيان صحفي أن مجموعات 
جوالت  ونفذوا  األقصى،  المسجد  اقتحموا  المستوطنين  من 
الجهة  في  تلمودية  طقوًسا  وأدوا  باحاته،  في  استفزازية 
قيودها على  الشرقية منه.وواصلت شرطة االحتالل فرض 
هوياتهم  في  ودققت  لألقصى،  الفلسطينيين  المصلين  دخول 

الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
والرباط  الحشد  إلى ضرورة  دعواتهم  المقدسيون  ويواصل 
االحتالل  مخططات  كل  إلفشال  األقصى،  المسجد  في 
و"جماعات الهيكل" المزعوم. ويتعرض األقصى يومًيّا عدا 
المستوطنين، ضمن  اقتحامات من  الجمعة والسبت، لسلسلة 

محاوالت االحتالل لتقسيمه زمانًيّا ومكانًيّا.
من  التهويد  لمناهضة  المقدسية  الهيئة  حّذرت  جهتها،  من 
األقصى  المسجد  باحات  تشهدها  التي  األوضاع  مخاطر 
واقتحاماتهم  ومستوطنيه  االحتالل  ممارسات  من  المبارك، 
لمناهضة  المقدسية  الهيئة  رئيس  للمسجد.ودعا  المتواصلة 
التهويد ناصر الهدمي، األمتين العربية واإلسالمية إلى الدفاع 
عن المسجد األقصى، أمام ممارسات االحتالل ومستوطنيه.

وأشار إلى أن االحتالل يحاول فرض السيطرة على األقصى، 
المقدسيين  أنَّ  مؤكًدا  والمكاني،  الزماني  التقسيم  وتمرير 
المسجد  عن  دحره  حتى  االحتالل  مع  مستمرة  مواجهة  في 
األقصى. ولفت إلى أنَّ استيالء سلطات االحتالل على "أرض 
يأتي ضمن محاوالت السيطرة  الحمراء" وأراضي سلوان، 
االستيطانية  "إلعاد"  منظمة  أعلنت  أن  األقصى.وسبق  على 
أرض  في  التهويدية  الحفريات  بدء  الرسمية،  عبر صفحتها 

بركة الحمراء التي تم االستيالء عليها بالقوة.

اخلارجية تندد بت�ساعد النتهاكات يف حق الفل�سطينيني وا�ستية ي�سّدد

"على حماة االحتالل فتح اأعينهم 
وقلوبهم على اجلرائم ال�صهيونية" 

قال رئي�ص الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية، اإن جنود الحتالل ال�سهيوين وامل�ستوطنني �سيوا�سلون ارتكاب جرائمهم بحق اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني، يف جميع املدن والبلدات واملخيمات، طاملا ظلوا مبناأى عن امل�ساءلة والعقاب.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل 
الكيان  "حماة"  أمس،  رام هللا  في  الحكومة  جلسة 
الصهيوني في األمم المتحدة، والمنصات الدولية، 
إلى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم 
"هذه  أن  مؤكدا  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  بحق 
حقوقنا  خلف  التمترس  عن  تثنينا  لن  الجرائم 
ببالغ  "ننظر  تحقيقها".وأضاف:  حتى  الوطنية 
على  الصهيوني،  الكنيست  لمصادقة  الخطورة، 
مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس 
الحقوق  عن  الشرعية  ونزع  والضم،  االحتالل، 
تمديد  خاصة  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 
المسمى  العنصري،  االستعماري  القانون  سريان 
"قانون الطوارىء" الذي من شأنه تعزيز منظومة 

واألبرتهايد،  والعنصري،  العسكري  االستعمار 
للضفة  التدريجي  الضم  لتشريع  محاولة  ويشكل 
األولى،  بالقراءة  المصادقة  وكذلك  الغربية، 
األسرى،  من  واإلقامة  المواطنة  سحب  على 
الدولية،  واألعراف  للمواثيق  صارخ  انتهاك  في 
الوزراء  مجلس  اإلنسان.وأدان  حقوق  ومواثيق 
االحتالل  سلطات  حكومة  محاوالت  الفلسطيني، 
من  واسعة  مساحات  المستوطنين  تسليم  الجديدة، 
منزاًل  على70  واالستيالء  الفلسطينية،  األراضي 
في  الخليل،  من  القديمة  البلدة  في  تجاريا  ومحاًل 
الوجود  على  والممنهجة  المفتوحة  الحرب  إطار 
الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم 

أمام هذا العدوان اإلجرامي.

ضرورة  الفلسطينية،  الخارجية  أكدت  جهتها  من 
تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة 
بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار 
االلتزام  على  المختلفة  وأذرعها  االحتالل  حكومة 

بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق اإلنسان.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، إن 
ردود الفعل الدولية ال ترتقي حتى اآلن لمستوى ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في 
ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل 
بما  الصراع،  ساحة  على  الدموي  المشهد  فرض 
العنف  من  بدوامة  وإدخالها  بتفجيرها،  يهدد 
أطماعها  لتمرير  كغطاء  عليها،  السيطرة  يصعب 
فرصة  أية  تقويض  بهدف  التوسعية  االستعمارية 
بعاصمتها  األرض  على  فلسطين  دولة  لتجسيد 

القدس الشرقية.
التي  الدولي  للقانون  وأدانت االنتهاكات الصارخة 
المسلحة  والمستوطنين  االحتالل  قوات  ترتكبها 
ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، 
بالغة  بخطورة  وتنظر  ومقدساتهم،  وممتلكاتهم، 
أية  من  المستوطنين  إفالت  في  الحاصل  للتصعيد 
قانون، أو عقاب، واستباحتهم ألراضي المواطنين 
)ج(،  مصنفة  مناطق  أنها  بحجة  الفلسطينيين، 
ولالتفاقيات  جنيف،  التفاقيات  مخالفة  وبطريقة 
الموقعة بين الجانبين، إضافة لمسلسل االقتحامات 
للمدن  االحتالل  قوات  تنفذه  الذي  اليومي  الدموية 
والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطالق كثيف 
للنار، تخلف في أغلب األحيان المزيد من الشهداء 

في صفوف أبناء شعبنا.

قال سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 
دياب اللوح، إن عقد القمة الثالثية الفلسطينية المصرية األردنية، اليوم، مهمة 
إن  له، أمس،  اللوح في تصريح  السفير  الراهنة.وأضاف  التحديات  لمواجهة 
الفتاح  عبد  المصري  ونظيره  عبّاس  محمود  الرئيس  بين  ستعقد  التي  القمة 
السيسي، وملك األردن عبد هللا الثاني، تأتي في سياق بلورة رؤية وإستراتيجية 
عربية، لطرحـها على المجالـس الوزارية، واالنطـالق إلى المجتمع الدولي، 

لخلق جبـهة دولية عريضة مساندة.
وأشار إلى أن انعقاد القمة الثالثية يأتي في وقت يشهد فيه النظام السياسي لدى 
الكيان الصهيوني تغييرا جذريا، والذي أصبح محكوما بمنهجية دينية متطرفة، 
الصهيونية،  المخططات  تخدم  جديدة  وقوانين  تشريعات  ووضع  سن  ويتم 

وتتناقض مع التشريعات والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي محورية ومركزية بالنسبة للرئيس المصري، 
اإلسالمية  المقدسات  على  الوصاية  صاحب  بصفته  األردني،  والعاهل 
والمسيحية، التي تتعرض لالستهداف واالنتهاك اليومي من قبل المستوطنين 
بهذه  المنطقة  إشعال  تريد  الدينية  الصهيونية  إن  إلى  مشيرا  المتطرفين، 
اقتحام  آخرها  كان  والتي  األقصى،  للمسجد  اليومية  واالقتحامات  االنتهاكات 
بن عفير لباحاته. وطالب السفير اللوح، العالم بسرعة التحرك الفوري إلنقاذ 

عملية السالم، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء ال يتجزأ من أمن واستقرار العالم. 
وأعرب عن تقديره لمواقف مصر واألردن، الثابتة في دعم الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني.إلى ذلك، وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر 
الرئيس  لدعوة  تلبية  رسمية،  زيارة  في  العربية  جمهورية مصر  إلى  أمس، 
األردنية  المصرية  الثالثية  القمة  أعمال  في  للمشاركة  السيسي،  الفتاح  عبد 

الفلسطينية.
ثالثية  قمة  لقاء  في  المشاركة  هدفها  الرئيس  زيارة  إن  اللوح،  السفير  وقال 
هللا  عبد  الملك  األردني  والعاهل  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  مع  ستجمعه 
الثاني، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على 

المستويات العربية واإلقليمية والدولية.
وأضاف اللوح: أن هذه القمة تأتي من أجل تنسيق المواقف، ولتوحيد الرؤى 
من  والدولية،  واإلقليمية  السياسية  التحركات  مع  للتعامل  الثالثة،  القادة  بين 
منذ  المحتلة  والعربية  الفلسطينية  لألراضي  الصهيوني  االحتالل  إنهاء  أجل 
العام 1967، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب 
وإقامة  مصيره  تقرير  حق  وإنجاز  للتصرف  القابلة  غير  لحقوقه  الفلسطيني 
دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين 

التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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استعمل هللا في القرآن كلمات مختلفة لمعنى واحد، مثل 
كلمة الخوف والخشية، فلماذا استخدم هللا كلمات مختلفة 
لمعنى واحد في القرآن؟ إذا تأملنا اآليات وسياقها الذي 
لنا  ينكشف  الواحد  بمعنى  المختلفة  الكلمات  فيها  ذكر 
سر من أسرار القرآن، فقد استخدم هللا كل كلمة بمعنى 
خاص كل يتميز عن غيره. ولذا أمر هللا تعالى بالتدبر 
في كّل اآليات بداية من حروفها وكلماتها إلى مناسباتها. 
َيَتَدبَّروَن  أََفال   ( القرآن:-   في  تعالى  سبحانه  هللا  قال 
قال  ما  يستنتج  يتدبر  من  ألن   ]82 ]النساء:  الُقرآَن( 
﴿ آَلَياٍت  أنها  عمران  آل  سورة  في  تعالى  سبحانه  هللا 
نتدبر عن  إذا  لذا   .]190 ]آل عمران:   أِلُولِي  اأْلَْلَباِب﴾ 
من  إلخ..  اآلية  أو  الكلمة  عن  كان  سواء  الشيء  أي 
المؤكد أنه سينفتح أمامنا آفاق متنوعة تأسر القلوب من 
إعجازها و عظمتها . أكثر األلفاظ في القرآن له معنى 
في الظاهر ولكن  المقصود قد يختلف عن ظاهره. ومن 
والخشية  الخوف  أّن  والخشية.  الخوف  كلمة  أمثالها، 
بينهما.  ترادف  ال  عموما  المعنى  في  متقاربان  لفظان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من غيره، فعند ذلك نصف النّصّ بأنّه مضطرب ومتهافت.
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الصحة  لوزارة  بيان  وحسب 
ستنظم  التكوينية  األيام  هذه  فأن 
بكل من والية سطيف )يوم 19 
فيفري(,   16( وهران  جانفي(, 
والجزائر  فيفري(   23( ورقلة 

العاصمة )9 مارس(. 
في  التكوينية  األيام  هذه  وتندرج 
إطار تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية 
المتواصل  بالتكوين  المتعلقة 
لمستخدمي  الكفاءات  وتحسين 
وشبه  الممرضين  فئة  الصحة, 
“تحسين  إلى  والرامية  الطبيين, 
للمرضى”.  الصحية  الرعاية 
وكذا “تعزيز مهارات الممرضين 
ومراقبة  الوقاية  مجال  في 
وكذا  بالعالج  المرتبطة  العدوى 
مستوى  على  العالج  تسيير 
كما  االستعجاالت”.  مصالح 
ترمي كذلك -يضيف البيان- إلى 

والتوجيهات  بالقواعد  “التذكير 
الوطنية بشأن النظافة البيئية في 
والخاصة  العمومية  المؤسسات 
و  أدوار  تحديد  مع  للصحة, 
والعمل  الطبيين  شبه  مسؤوليات 
على تنمية مهاراتهم في مواجهة 

المختلفة”،  االستعجالية  الحاالت 
التظاهرة   هذه  ستعرف  كما 
من  العديد  مشاركة   العلمية 
إلبراز  والخبراء  التقنيين 

معارفهم في هذا المجال.
�ش.زمو�ش

وذوي  المجاهدين  وزير  ربيقة  العيد  أمس،  أعلن 
تاريخي  فيلم  انطالق  إشارة  إعطاء  عن  الحقوق، 
بعد  وذلك  بلوزداد”،  “محمد  الرمز  المناضل  حول 
للدراسات  الوطني  للمركز  المشاهدة  لجنة  مصادقة 
نوفمبر  أول  وثورة  الوطنية  الحركة  في  والبحث 
جانبه  من  الفيلم  سيناريو  مضمون  على   ،1954

التاريخي.
وجاء هذا خالل استقباله أمس، ابني عضو مجموعة 
عثمان  المرحوم  الرمز  المجاهد  التاريخية   22 الـ 
المناضل محمد بلوزداد، وذلك قبيل  بلوزداد شقيق 
اعطاء اشارة إطالق الفيلم التاريخي “بلوزداد” بعد 
للدراسات  الوطني  للمركز  المشاهدة  لجنة  مصادقة 

نوفمبر  أول  وثورة  الوطنية  الحركة  في  والبحث 
جانبه  من  الفيلم  سيناريو  مضمون  على    ،1954

التاريخي.
وذوي  المجاهدين  وزير  أكد  الصدد،  هذا  وفي 
الدولة  بلوزداد، حرص  بعائلة  لقائه  خالل  الحقوق 
رموزا  التاريخية  المآثر  كل  تخليد  على  الجزائرية 
في  الجمهورية  رئيس  لتعليمات  تجسيدا  وأحداثا، 
مراحل  كل  سيتابع  القطاع  أن  مضيفا  الشأن،  هذا 
التي  التاريخية  الفيلم، على غرار كل األفالم  إنتاج 
،من  الحقوق  وذوي  المجاهدين  وزارة  انتجهتها 
خالل مرافقة أساتذة  مختصين من المجالس العلمية 
كل  البراز  الوصاية،  تحت  للمؤسسات  التابعة 

مراحل المسار النضالي لمحمد بلوزداد.
التي كرست  الوزير-  الفذة، يضيف  الشخصية  هذه 
حياتها ضد التعسف والممارسات االستعمارية على  
الشعب الجزائري، من خالل نشاطه النضالي ضمن 
الخاصة  المنظمة  على  واشرافه  الوطنية  الحركة 
والتحضير الكفاح المسلح، وصوال إلى وفاته وعمره 
نموذجا  مسعود  ليبقى سي  عاما،  ال28  يتجاوز  لم 
للشاب الجزائري المناضل والمكافح والمحب لوطنه 
إلى حد التضحية من أجل استرجاع سيادته وحريته 

المسلوبة.
ع. ط
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وزير املجاهدين ي�ستقبل اأفرادا من عائلة » �شي م�شعود«

خالل ندوة علمية بعنوان 

"يناير يجمعنا يف جزائر واحدة موحدة"

بلمهدي ي�ؤكد �أهمية
 �لتم�سك باملنا�سبات 

�لتي تعزز �ل�حدة �ل�طنية
 أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف, يوسف بلمهدي, 
عنوان  تحت  علمية  ندوة  على  امس،  إشرافه  خالل 
أهمية دور  "يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة" 
مثل هذه المناسبات في إبراز تمسك المجتمع الجزائري 

بقيمه وعاداته وتشبثه بتراثه المتعدد.
بهذه  التمسك  أهمية  إلى  بلمهدي  دعا  وبالمناسبة 
المناسبات التي تحمل "قيما وعادات من شأنها تعزيز 
"التشبث  ضرورة  على  مشددا  الوطنية"،  الروابط 
بهذا  الحضاري".ودعا  وانتمائنا  وتاريخنا  بأصولنا 
الخصوص الى "التركيز على الجوانب اإليجابية في 
االحتفال بهذه المناسبات التي من شأنها المساهمة في 
بناء جزائر موحدة".من جانبهم, أشار المشاركون في 
هذه الندوة إلى "عالمية اإلسالم التي جاءت محترمة 
غرار  على  والشعوب،  المجتمعات  لخصوصيات 
العادات واللباس وألسنة الناس عبر البلدان المختلفة", 
من  جعلوا  الذين  باألجداد  "االقتداء  إلى  باإلضافة 
رسالة اإلسالم دافعا للعمل والبذل والتمسك باألرض 
واإلنتاج"، محذرين من "بعض األطراف التي تعمل 
على تهديد المجتمعات عن طريق المساس بمكوناتها".
ق. و

وهران

�سبط �سخ�ص حمل بحث 
و�سريك له متلب�سان مبمار�سة 

�ل�سخر و�ل�سع�ذة
بالفرقة  بالممتلكات  المساس  ضبطت عناصر فصيلة 
القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  الجنائية 
بأمن والية وهران، شخصا محل بحث قضائي رفقة 
شريك له متلبسان في ممارسة السحر والشعوذة عن 
طريق النصب واالحتيال، حسبما أفاد به أمس، بيان 
لذات المصالح.وجاء في البيان “تمكن عناصر فصيلة 
المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة 
من  وهران،  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
اإلطاحة بشخص محل بحث قضائي رفقة شريك له 
السحر  ممارسة  يمتهنان  سنة   50 العمر  من  يبلغان 
والشعوذة عن طريق النصب واالحتيال في حالة تلبس.
وجاءت العملية – يضيف ذات البيان- إثر معلومات 
ميدانية متحصل عليها من قبل عناصر الفصيلة  حول 
األخيرين  هذا  قيام  مفادها  فيهما،  المشتبه  النشاط 
النصب  أجل  من  والشعوذة  السحر  طقوس  بممارسة 
واالحتيال  من داخل أحد السكنات الهشة، بعد إستيفاء 
لدى  الجمهورية  وكيل  مع  القانونية  اإلجراءات  كافة 
محكمة  وهران ،أسفرت العملية عن توقيف المشتبه 
أدوات  وحجز  زبونتين  رفقة  تلبس  حالة  في  فيهما 
تبين  أنه،  البيان  ذات  الشعوذة.وأضاف  في  تستعمل 
بحث قضائي ألمرين  الرئيسي محل  فيه  المشتبه  أن 
قضائي  إجراء  هما   ضد  تحرير  ليتم   ، قضائيين 
موضوعه:” جنحة المساس بالمعلوم من الدين ،جنحة 
تدنيس مصحف الشريف ، جنحة النصب واالحتيال ، 
وإعطاء مواد مضرة بصحة اإلنسان”، أحيل بموجبه 

أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.
ع. ط

خالل الثالثي

 الأخري من �سنة 2022

�لأمن �لعم�مي بتقرت 
يك�سف ح�سيلة ن�ساطاته

حوادث  يف  اأخرون   62 وجرح  م�سرعه  �سح�ص  لقي 

عنه  اعلنت  ح�سبما  تقرت،  ولية  اقليم  عرب  مرور 

اأم�ص، م�سالح الأمن بالولية يف بيان لها، وذلك خالل 

الثالثي الأخري من ال�سنة املن�سرمة.

منه،  ن�سخة  »الرائد«  تلقت  البيان  ذات  يف  وجاء 

خالل  العمومي  لالأمن  الولئية  امل�سلحة  »قامت 
نوفمرب«   « اأكتوبر    2022 �سنة  من  الأخري  الثالثي 

دورية  و2552  مركبة   11562 مبراقبة  دي�سمرب  

ت�سجيل  مت  حيث  راكبة،  دورية   3153 وكذا  راجلة 

�سد  مرورية  خمالفة   3045 مرورية،  جنحة   912
مراقبة   3470 �سجلت  حني  يف  املركبات،  �سائقي 

لالأ�سخا�ص، وو�سع 11 مركبة يف احل�سرية ب�سبب نقل 

الأ�سخا�ص بدون ترخي�ص، كما مت ت�سجيل خمالفتني 

جهاز  طريق  عن  بالإ�سارة  املحددة  ال�سرعة  جتاوز 

الرادار«. ويف اإطار احلملة الوطنية ملجابهة ال�سلوكات 

النارية  الدراجات  �سائقي  طرف  من  القانونية  غري 

ولية  وايل  طرف  من  ال�سادر  للقرار  تطبيقا  وكذا 

دراجة   )669( بو�سع  امل�سالح  ذات  قامت  توقرت، 

خمالفة   )423( وت�سجيل  احل�سرية،   يف  نارية 

مرورية، تتعلق بعدم تقدمي الوثائق، وعدم ارتداء 

ت�سجيل  مت  فقد  املرور  جنح  جمال  يف  اأما  اخلوذة 

)430( جنحة مرورية، تتعلق بانعدام �سهادة التاأمني 

و قيادة بدون رخ�سة و تورط يف حوادث املرور.

امل�سلحة  طرف  من  املبذولة  اجلهود  من  وبالرغم 

ال�سواق  حماية  ق�سد  العمومي  لالأمن  الولئية 

التطبيق  خالل  من  ملرور  حوادث  من  والراجلني 

ال�سارم للقوانني التي تنظم حركة ال�سري،  مت خالل 

حادث   )53( وخم�سون  ثالثة  ت�سجيل  الفرتة  نف�ص 

 )62( و�ستون  اإثنان  �سحيتها  راح  ج�سماين  مرور 

مع  قا�سر،  ذكر   )1( واحدة  وفاة  و�سجل  جريحا، 

تورط اإثنا ع�سرة )12( دراجة نارية.

توقرت  ولية  اأمن  م�سالح  دعت  ال�سدد  هذا  ويف 

الأمنية  العملية  يف  اأكرث  امل�ساهمة  اإىل  املواطنني 

ب�سفتهم اأ�سا�ص الأمان، وت�سع حتت ت�سرفهم الأرقام 

48-( الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  اخل�سراء 

 )104( اخلط  اإىل  اإ�سافة   )17( النجدة  وخط   )15
«، و�سفحة الفاي�سبوك لأمن  األو �سرطة   « وتطبيقة 

كل  عن  للتبليغ  توقرت«  »�سرطة  توقرت  ولية 

ممتلكاتهم  و�سالمة  ب�سالمتهم  امل�سا�ص  �ساأنه  من  ما 

24�شا/24�شا.
اإميان. �ش

ح�سب ن�سرية لالأر�ساد اجلوية

��ستمر�ر هب�ب 
رياح ق�ية بعدة 

وليات من �ل�طن �لي�م
وو�سط  بغرب  الوليات  عديد  وعرب  اليوم  ي�ستمر 

اأحيانا بعوا�سف  البالد، هبوب رياح قوية م�سحوبة 

اأم�ص،  اأفادت به  90 كلم/�سا، ح�سب ما  تفوق �شرعتها 

ن�سرية خا�سة �سادرة عن الديوان الوطني لالأر�ساد 

اأن  اجلوية،  الأر�ساد  م�سالح  اجلوية.واأو�سحت 

م�سنفة  بعوا�سف،  اأحيانا  م�سحوبة  قوية  رياحا 

الهبوب  يف  ت�ستمر  »الربتقالية«،  اليقظة  درجة 

الوليات  اأن  امل�سدر،  اليوم.واأ�ساف  م�ساء  غاية  اإىل 

عني  تلم�سان،  هي:  اخلا�سة  بالن�سرية  املعنية 

متو�سنت، وهران، م�ستغامن، ال�سلف تيبازة، اجلزائر، 

مع�سكر،  بلعبا�ص،  �سيدي  وزو،  تيزي  بومردا�ص، 

الدفلى،  عني  تي�سم�سيلت،  �سعيدة،  تيارت،  غليزان، 

ولية  و�سمال  امل�سيلة  البويرة،  البليدة،  املدية، 

وجنوبية  غربية  املتوقعة،  الرياح  اجللفة.و�ستكون 

ال�ساعة  يف  كلم   60/70 بني  �سرعتها  ترتاوح  غربية 

80/90 كلم يف ال�ساعة م�سحوبة  وقد تتجاوز اأحيانا 

اأحيانا بعوا�سف، وفق ذات امل�سدر.

ق. و

الكونغو الدميقراطية:

  17 قتيال يف هج�م 
�إرهابي على كني�سة

ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  الهجوم  ح�سيلة  ارتفعت 

 17 اإىل  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  كني�سة 

قتيال واإ�سابة 20 اآخرين بجروح خطرية، ح�سب ما 

افادت ال�سلطات املحلية.وقال املتحدث با�سم احلكومة 

الهجوم  ب�سدة  تدين  »احلكومة  اإن  مويايا  باتريك 

الذي نفذه اإرهابيو قوات التحالف الدميقراطي �سد 

يف  مويايا  واأ�ساف  كني�سة«.  يف  يتعبدون  مواطنني 

بيان له اأن احل�سيلة بلغت حتى �سباح اليوم الإثنني 

17 قتيال و20 م�سابا بجروح خطرية.من جهته، اأدان 
الرئي�ص فيليك�ص ت�سي�سيكيدي الهجوم الذي وقع يف 

اأم�ص الأحد، بولية كيفو ال�سمالية،  بلدة كا�سيندي 

وفق بيان اأ�سدرته رئا�سة اجلمهورية.

اجلرمية  ب�سبب  عميق  بحزن  ن�سعر   : البيان  وقال 

ال�سحايا،  لعائالت  تعازيه  خال�ص  مقدما  النكراء«، 

وحماكمتهم  اجلناة  اعتقال  �سيتم  اأنه  على  وموؤكدا 

ومعاقبتهم. يذكر اأن احل�سيلة ال�سابقة اأفادت مبقتل 

12 �سخ�سا و اإ�سابة 50 اآخرين.
الوكالت

بكل من اجللفة و�سوق اأهرا�ص

�جلمارك حتجز �أكرث من 10 �آلف قر�ص مهل��ص

نظمها وزارة ال�سحة عرب اأربع وليات

�أيــام تك�ينيــــة حــــ�ل
 »�لنظافة �ل�ست�سفائية وت�سيري 
�لعالج مب�سالح �ل�ستعجالت«

اأعلنت وزارة ال�سحة اأم�ص اأنه �سيتم  يف الفرتة ما بني الـ 19 من ال�سهر اجلاري والتا�سع من مار�ص 

املقبل تنظيم اأياما تكوينية للتمري�ص حول مو�سوع »النظافة ال�ست�سفائية وت�سيري العالج 

مب�سالح ال�ستعجالت«.

 فيلم تاريخي ح�ل �ملنا�سل 
�لرمـــز  »حممــد بلــ�زد�د«

»القاتل ال�سامت«
 يوا�سل ح�سد الأرواح

وفاة 6 �أفر�د 
من عائلة و�حدة �ختناقا 

بالغاز يف �لعا�سمة
لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة بالشراربة 
اثر  حتفهم  العاصمة(  )الجزائر  بالكاليتوس 
الكربون،  اكسيد  احادي  لغاز  محتمل  تسرب 
حسبما علم أمس، لدى مصالح الحماية المدنية.
خالد  هللا  خلف  بن  االول  المالزم  وأوضح 
المكلف باالعالم لدى المديرية الوالئية للحماية 
المدنية في تصريح لواج انه تم تسجيل تدخل 
ليلة االحد الى االثنين في حدود الساعة الحادية 
أشخاص  ستة  النتشال جثث  النصف  و  عشر 
من عائلة واحدة على مستوى حي 917 مسكن 

)االمير(  بالشراربة  الكاليتوس.  
باالبوين  يتعلق  االمر  ان  المتحدث  وأضاف 
بنات(  وثالث  )طفل  ابنائهم  من  اربعة  و 
سنوات   7 بين  الضحايا  اعمار  تتراوح  فيما 
المحتمل  السبب  ان  الى  مشيرا  سنة،   47 و 
اكسيد  احادي  بغاز  اإلختناق  هو  العائلة  لوفاة 
الكربون. وفتحت المصالح االمنية تحقيقا حول 

الحادث.
اإ. �ش

المهام للجمارك بقطارة  المتعددة  الفرقة  تمكن أعوان 
التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم 
اختصاص المديرية الجهوية للجمارك باألغواط، من 
حجز 2985 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 
ملغ تم ضبطها على متن سيارة سياحية، مع توقيف 
المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، 

حسبما أكده بيان للمديرية العامة للجمارك، أمس.
الرئيسية  المفتشية  أعوان  تمكن  ثانية،  عملية  وفي 
لفحص المسافرين بالمركز الحدودي البري بالحدادة، 
بسوق  للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح  التابعة 
أهراس، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك 

بعنابة، من حجز 7437 وحدة من مختلف األقراص 
ضبطها  تم  المهلوسة،  الخصائص  ذات  والكبسوالت 
على إثر تفتيش سيارة سياحية تقل ثالثة أشخاص تم 

توقيفهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
وفي هذا الصدد يؤكد ذات البيان أن العمليتين تندرجان 
في سياق الجهود الميدانية المتواصلة ألعوان الجمارك 
المساهمة  سبيل  في  الدوام  على  المجندين  الجزائرية 
ومكافحة  المواطن،  وسالمة  صحة  على  الحفاظ  في 
الشرعية  غير  التجارة  السيما  التهريب  أشكال  كل 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ع. ط


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

