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 الجزائر لمقومات النجاح

 في كرة القدم وي�سرح

"تكريــــــم الجي�ش 
الوطني ال�ضعبي �ضرف 
يل وم�سوؤولية ثقيلة "

اأوغلو يوؤكد على هام�ش 

ا�ستقباله من قبل الرئي�ش تبون

 تركيـــــا عازمــة 
على تعزيــــــــز 
التعاون الثنــائي 
مع الجزائـــــــر

 في عملية نوعية لمفارز

 الجي�ش الوطني ال�سعبي

 الق�ســـــــاء على 3 اإرهابييـن
  وتوقيـــــــــف اآخر بجبـــــــل 
قواريـــــــة في تيبــــــــــازة
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"الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة تغيير المفاهيم وت�سويبها"
مجمع �سوناطراك يعلن:

ا�ستكمـــــال عمليات بدء 
 الإنتــــــاج للحقــــــــول 
 الغازيــــــــــة بتينرهرت 

نحو اأوهانت باإليــــــزي

اأعلنت عن جمع 12 األف وثيقة تت�سمن �سهادات حية حول الثورة التحريرية

م�سوؤولة بوزارة المجاهدين: رقمنة الوثائق الخا�سة بالثورة ت�سهد تقدما كبيرا
16

ثلث �سنوات متر على انتخاب عبد املجيد تبون رئي�سا للجمهورية

اإجنازات وحتديات كربى ل�ستكمال 
اإر�ســـاء ركــائز اجلزائر اجلديدة
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وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، "ترأس 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء 

تناول مشاريع قوانين تخص حماية أراضي 
الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، 
الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها 

وممارسة حق اإلضراب، باإلضافة إلى عرض 
في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات 

رئيس الجمهورية لفائدة األساتذة والمعلمين".

الرئي�س تبون ياأمر بالرت�سيم الفوري لـ 

59987 اأ�ستاذ متقاعد
وفي هذا السياق أمر الرئيس تبون بالترسيم 
الفوري لكل المعلّمين واألساتذة المتعاقدين 
في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما 

وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر 
فيفري 2023 كأقصى تقدير، مشددا على إنهاء 
مشروع قانون األستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.

وخالل اجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس 
تبون على تشجيع المعلمين واألساتذة على 

أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، 
وتعزيز مكانتهم االجتماعية والمهنية، بعيدا 

عن كل استغالل حفاظا على قدسية هذه المهنة 
النبيلة،اضافة الى التقييم والتقويم المستمرين 

لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس 
موظفا إداريا، كونه حامال لرسالة ومكلفا بمهمة 

تكوين األجيال.
وبخصوص مشروع قانون ممارسة الحق 

النقابي الذي يهدف إلى تكريس الحق النقابي 
والحق في اإلضراب كركيزتين أساسيتين 
في بناء الديمقراطية، وتفادي االنحرافات 

واالختالالت في المجال المهني، إلصالح هذه 
المنظومة، شدد رئيس الجمهورية على إصدار 

النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب 
اآلجال.

أما بشأن مشروع قانون الوقاية من النزاعات 
الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق 

اإلضراب، فقد أمر الرئيس تبون بإصدار 
النصوص التنظيمية في أقرب وقت، إسهاما 
في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات 

المهنية.
وبخصوص ملف حماية أراضي الدولة 

والمحافظة عليها، أسدى الرئيس تبون توجيهات 
إلى الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون مع 

مراعاة أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية 
على أراضي الدولة واألراضي المسترجعة في 
البلديات، السيما األوعية العقارية التي تُسترجع 

من عمليات الترحيل المختلفة، إضافة إلى 
مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني 
حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، 

حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبال، 
خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، 

باألخص في المدن.

 الرئي�س تبون ياأمر 

با�ستحداث �سرطة العمران 

وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية وزيري 
الداخلية والسكن بالحرص على استحداث 
شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة 

قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، 
وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن، مؤكدا 

على ضرورة أن يتضمن مشروع مراجعة 
القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات 
على حاالت التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو 

تساهله من المسؤولين على كل المستويات، 
في استمرار تشويه البناء والتعمير، اضافة 
الى التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج 
الخاصة، بحاالت إعادة اإلسكان وحاالت 

البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق 
قانون التعمير.

 اإعداد م�سروع قانون 

اإطار حول الغ�س والتزوير

من جهة أخرى أمر الرئيس تبون وزير 
الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية 

المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني 
خالل االجتماع المقبل لمجلس الوزراء، 

ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة، 
كما أسدى تعليمات إلى وزير الصناعات 

الصيدالنية بإعداد عرض شامل حول القطاع 
وخطة العمل المستقبلية واآلفاق، كما أمر 

وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار، حول 
الغش والتزوير بكل أشكاله، التزاما بأخلقة 

الحياة االجتماعية.

�سكلت الإ�سالحات الهيكلية واملوؤ�س�ساتية التي 

تعرفها البالد خطوة هامة وثابتة يف م�سار بناء 

جزائر جديدة, وهذا جت�سيدا لاللتزامات التي 

تعهد بها عبد املجيد تبون منذ انتخابه رئي�سا 

للجمهورية يوم 12 دي�سمرب 2019.

واج

وقد تجسد هذا المسعى في مواصلة اإلصالحات 
السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها الرئيس 

تبون بموجب دستور 2020, السيما من خالل إعداد 
النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة األجهزة 

والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل 
قوانينها األساسية.

وتتمثل هذه االجهزة على وجه الخصوص في المجلس 
االعلى للشباب, المرصد الوطني للمجتمع المدني, 
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 

وكذا المحكمة الدستورية.
وتجسيدا لهذه االهداف، تم خالل شهر يونيو الماضي 

تنصيب المجلس االعلى للشباب الذي يضم 348 
عضوا من بينهم 232 عضوا منتخبا بعنوان تمثيل 

شباب الواليات يمارسون عهدتهم لمدة 4 سنوات غير 
قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين.

ويعتبر المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئاسة 
الجمهورية )المادة 214 من الدستور(, تقدم آراء 

وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة 
بحاجات الشباب وازدهاره في المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.
كما تساهم هذه الهيئة في ترقية القيم الوطنية 
والضمير الوطني والحس المدني والتضامن 

االجتماعي في أوساط الشباب, وتشارك بهذه الصفة 
في تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات 

واالستراتيجيات والبرامج واألجهزة العمومية المتعلقة 
بالشباب.

ويأتي تنصيب هذه الهيئة تجسيدا ألحد أهم االلتزامات 
ال54 التي تعهد بها الرئيس تبون أمام الشعب 

الجزائري وحرصه على تنفيذها في وقت وجيز, ضمن 
أولويات اإلصالح السياسي واالقتصادي والمجتمعي.

وبهذا الخصوص، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة 
أن يكون المجلس األعلى للشباب بمثابة "برلمان 

حقيقي" لهذه الشريحة من المجتمع و"مشتلة" للتكوين 

السياسي, خاصة الجامعيين منهم ليشاركوا فعال في 
صناعة القرارات المصيرية للبالد.     

وتعزيزا لقيم المواطنة والديمقراطية ومبادئ المشاركة 
في قضايا البالد واهتماماتها، تم أيضا مع نهاية سنة 

2021 استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني ) 
المادة 213 من الدستور(, يمثل هو اآلخر إطارا 

للحوار والتشاور واالقتراح والتحليل واالستشراف في 
كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه, 
باإلضافة الى مشاركته مع المؤسسات االخرى في 

تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
ومن هذا المنظور, يتولى المرصد تقييم أداء المجتمع 

المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع 
واإلمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في 
التنمية الوطنية المستدامة ورصد االختالالت التي 
تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة.كما 

يضطلع بإبداء التوصيات واالقتراحات في مجال ترقية 
مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية 

و تنفيذها وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.
وتجسيدا لدور ومهام هذه الهيئة على أرض الواقع, 
تم خالل شهر نوفمبر المنصرم عقد جلسات وطنية 

حول المجتمع المدني, حيث اعتبر الوزير االول, 
السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنها بمثابة "تتويج لمسار 
طويل صقلته التجربة ومكن بالدنا من تعزيز نسيجها 

المؤسساتي ألول مرة في تاريخها ولبنة أخرى لتجسيد 
تصور رئيس الجمهورية لدور ومكانة المجتمع المدني 

ضمن المشروع النهضوي".
وقد عرفت تلك الجلسات التي حملت شعار "المجتمع 
المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة", مشاركة 700 

ممثل عن الجمعيات الوطنية والمحلية, المنظمات 
والنقابات والجالية الوطنية بالخارج, مشكلة بذلك 

فرصة للحوار والتشاور بين الناشطين والفاعلين في 
المجال حول سبل ترقية أداء المجتمع المدني وتفعيل 

دوره في بناء الجزائر الجديدة.
كما شهدت السنة الجارية أيضا وتيرة متسارعة في 

مسار استكمال هذه الهياكل, السيما في مجال محاربة 
الفساد بكل أوجهه, ترجمت  بإنشاء وتنصيب السلطة 

العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته )المادة 
204 من الدستور( بهدف تحقيق أعلى مؤشرات 

النزاهة في تسيير الشؤون العمومية وذلك بالنظر إلى 
جملة من الصالحيات المخولة لها.

جميد. ذ
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 "اجلوهر احلقيقي للجزائر 
اجلديدة تغيري املفاهيم وت�صويبها"

قال رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون خالل تروؤ�سه اأم�س, اجتماعا ملجل�س الوزراء, اإن 

اجلوهر احلقيقي للجزائر اجلديدة, هو تغيري املفاهيم وت�سويبها والعمل على جت�سيدها 

يف امليدان, موؤكدا اأن "العربة مل تكن اأبدا يف تغيري الأ�سخا�س وح�سب".

 ثالث �سنوات متر على انتخاب

 عبد املجيد تبون رئي�سا للجمهورية

اإجنازات وحتديات كربى ال�صتكمال 
اإر�صاء ركائز اجلزائر اجلديدة

مرت ثالث �سنوات على انتخاب رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون من قبل ال�سعب اجلزائري, ومّيزت هذه الفرتة 

ح�سيلة اإيجابية من الجنازات واملكت�سبات كانت مدرجة 

يف ال�سابق �سمن قائمة اللتزامات الـ54 التي اأعلن عنها 

الرئي�س تبون لدى فوزه بالنتخابات الرئا�سية, فو�سع 

قاطرة البناء على ال�سكة ال�سحيحة وقطع بها م�سافة 

معتربة معلنا عن "جزائر جديدة" اأ�سا�سها الدميقراطية 

احلقة والإقالع القت�سادي, كما جنت بالدنا يف العودة اإىل 

ال�ساحة الدولية من بابها الوا�سع.

اإميان. �س

يُِتم، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثالث سنوات كاملة على انتخابه 
من قبل الشعب لتولي زمام الحكم بالبالد، وبانقضاء هذه الفترة، نجد أنفسنا امام 
حتمية تقييم الحصيلة المنجزة على جميع األصعدة، وقبل ذلك يستوجب من باب 
اإلنصاف والموضوعية التذكير بأن العهدة االنتخابية للرئيس تبون قد تصادفت 

في بدايتها بوضع وبائي حرج جراء تفشي جائحة "كورونا"، انجر عنه مناخ 
جيو-سياسي واقتصادي عصيب، تسبب إلى حد كبير في تعطيل انطالق قاطرة 

االصالحات، غير أن االستراتيجية التي سطرها الرئيس تبون، والتي أعلن عنها 
في اول خطاب له لألمة، رتبّت األولويات بشكل مّكن الجزائر من تحقيق تجربة 

ديمقراطية رائدة، وإعادة الحياة للقطاع االقتصادي الذي تآكلت قواعده بسبب 
ممارسات بعض الفاسدين، فيما جعل الرئيس تبون كرامة ومصلحة المواطن 
الجزائري على رأس أولوياته فكان استرجاع ثقة الشعب في مؤسسات الدولة 

حجر أساس بناء قواعد الجزائر الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتف 
حولها الشعب الجزائري.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس الجمهورية وحديثه عن "تجسيد أزيد من 80 
بالمائة من التزاماته الـ54"، تكون لنا وقفة امام التجربة الديمقراطية البارزة التي 
عاشتها بالدنا خالل السنة المنقضية، فعلى مدار مختلف المحطات االنتخابية التي 
نظمتها بالدنا، حرص رئيس الجمهورية على تغليب كلمة الشعب واالحتكام إلى 

خياراته، لينجح بذلك في ترسيخ منطق انتخابي جديد قائم على قطع يد الفساد، 
فنجحت الجزائر في استكمال بناء مؤسساتها، وكان للشعب كامل الحرية في 

اختيار ممثليه في البرلمان والمجالس المنتخبة، لتنتقل بعدها بالدنا إلى مرحلة 
تنصيب الهيئات الدستورية، فكانت المحكمة الدستورية التي احتفلت مؤخرا 

بمرور سنة على تنصيبها، تالها المرصد الوطني للمجتمع المدني، فالمجلس 
األعلى للشباب، والمجلس األعلى للطاقة، باإلضافة إلى تنصيب المفتشية العامة 

لرئاسة الجمهورية.
ويقودنا الحديث عما تحقق في الشق االقتصادي إلى االحتكام إلى التزامات 

رئيس الجمهورية التي أعلن من خاللها أن سنة 2022 ستكون "سنة اإلقالع 
االقتصادي"، ولقد عكست ارقام وساطة الجمهورية الدورية حجم المشاريع 

المعطلة التي أعيد بعثها ومدى تطبيق اإلجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية 
للحد من الممارسات البيروقراطية التي عطلت عجلة التنمية، كما ميّز السنوات 
الثالث االولى من حكم الرئيس تبون تنامي حجم الصادرات خارج المحروقات 

وتسجيل فائض في السجل التجاري، كما أعلنت الجزائر عن عزمها دخول 
"نادي االقتصاديات الكبرى" بترشحها لولوج "البريكس" الذي ظل دوما حكرا 
على الدول صاحبة أعلى معدالت النمو في العالم، يضاف إلى كل ذلك النجاح 

الذي حققته بالدنا من الجانب التشريعي خاصة فيما يتعلق بالنص الجديد لقانون 
االستثمار والذي تضمن أنظمة تحفيزية للمستثمرين، كما نجحت بالدنا خالل 

السنة الجارية في الوصول إلى حل ألزمة السيارات التي بقيت حبيسة تعديالت 
دفاتر الشروط منذ سنة 2019، فأمر رئيس مطلع شهر ديسمبر 2021 بمراجعة 

دفتر شروط االستيراد واإلفراج السريع عن الرخص للمتعاملين، لتعلن وزارة 
الصناعة بداية نوفمبر المنصرم عن جاهزية دفتري شروط االستيراد وحتى 

التصنيع، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية.
وفي الشق االجتماعي، عكست اإلجراءات المتخذة والنصوص القانونية المدرجة 
حرص الرئيس على الحفاظ على الطابع االجتماعي للدولة، حيث اتخذ جملة من 

التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، عززها مشروع قانون المالية لسنة 
2023 من خالل إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم 

المواد ذات االستهالك الواسع، ورفع األجور دون أن يتضمن إدراج أي ضرائب 
جديدة، حيث أمر الرئيس تبون بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع 
األجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة، للشروع في صب الزيادات المالية بداية من 

جانفي المقبل.

الإ�سالحات الهيكلية واملوؤ�س�ساتية

خطوة هامة يف م�صار بناء اجلزائر اجلديدة



قال ربيقة في حديث لوكالة األنباء 
الجزائرية، بمناسبة احياء الذكرى الـ 
62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، 
"أننا نقف عند واحدة من المحطات 

والمالحم البطولية التي أسست 
لتاريخنا المعاصر، والتي أشهر فيها 
الشعب الجزائري عزمه على تقرير 

مصيره وانتزاع سيادته وحريته 
مهما كان الثمن"، مشيرا الى أن هذه 
المظاهرات "ستبقى حدثا مميزا في 
تاريخ  الثورة ومعلما بارزا  يجسد 

بحق بطوالت شعبنا األبي".
وأوضح أن مظاهرات 11 ديسمبر 
1960 "خرجت من رحم الشعب 
الجزائري" وأنه "من خالل إحياء 
هذه المناسبات التاريخية واألعياد 

الوطنية, فإننا نعمل على إبراز 
جوانب عدة من تاريخنا وفق 

مقاربات علمية تعتمد على وقائع 
تاريخية، كما  نناقش إشكاليات 

أكاديمية للعديد من المواضيع ذات 
الصلة بتاريخ المقاومة الشعبية 

والحركة الوطنية وثورة التحرير 
الوطني".

وجدد التأكيد بالمناسبة على أن 
اإلصدارات في هذا المجال "جد 

معتبرة" من طبع وإعادة طبع 
وترجمة كتب ومذكرات لرموز 

تاريخية من قادة وشخصيات، إلى 
جانب أعمال المؤرخين والباحثين 

والصحفيين من دول شقيقة وصديقة 
عن تاريخ الجزائر.

وأضاف أنه "ال يمكن االستغناء عن 
الشهادات الحية في تدوين التاريخ 

الوطني مع العمل على ضمان تعدد 
وسائط التسجيل السمعية والبصرية 

لتوسيع دائرة االستخدام وتمكين 
الباحثين من الولوج إلى الحقائق 
التاريخية من خالل التقصي في 
مضامينها والتوصل إلى حقائق 

قد تكون في ذاكرة من صنعوا أو 
عايشوا الحدث".

وذكر اربيقة في هذا الصدد أن وزارة 
المجاهدين وذوي الحقوق تعمل منذ 
سنوات على "جمع الشهادات الحية 
من المجاهدين والمجاهدات أو من 

عايشوا األحداث التاريخية ويمكنهم 
اإلدالء بمعلومات وحقائق قد تساهم 

في إماطة اللثام عن بعض الجوانب 
التي بقيت في طي النسيان، وهو ما 

نجحنا في تحقيقه إلى حد بعيد من 
خالل الرصيد الهام للشهادات الحية 

التي هي قيد التصنيف والترتيب 
والرقمنة لتصبح قاعدة بيانات يتم 
استغاللها والرجوع اليها في كل 

األعمال ذات الصلة بمجال البحث في 
التاريخ الوطني".

وكشف الوزير في ذات السياق عن 
إطالق المكتبة الرقمية التاريخية 
في االيام القادمة لفهرسة مختلف 

الكتب واألعمال العلمية والمنشورات 
والمذكرات واألطروحات المتعلقة 

بتاريخ الجزائر وكذا الشهادات الحية  
التي يحوز عليها القطاع.

من جانب آخر، تطرق الوزير الى 
ملف الذاكرة، مشيرا الى أن اللجنة 

المشتركة للمؤرخين الجزائريين 
والفرنسيين سيكون لها "دور هام في 

وضع تصور مشترك لكل الملفات 
المتعلقة بالذاكرة الوطنية".

وسيتناول عمل هذه اللجنة التي 
تضم خمسة مؤرخين جزائريين تم 

استقبالهم مؤخرا من طرف رئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون -يضيف 

الوزير- "معالجة جميع المسائل 
المتعلقة بفتح واستعادة األرشيف 

والممتلكات واسترجاع رفات 
شهداء المقاومة الشعبية ودراسة 

ملفي ضحايا التجارب النووية 
والمفقودين".

وذكر في هذا السياق بالنتائج التي 
توصلت إليها اللجنة العلمية المشتركة 
الجزائرية - الفرنسية المكلفة بتحديد 

هوية رفات الجزائريين بالمتحف 
الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس, 

عقب استرجاع 24 من جماجم 
أبطال المقاومة الشعبية في جويلية 

2020, مؤكدا بالمناسبة عزم الدولة 
الجزائرية على "الحصول على كل 
النسخ الرقمية لألرشيف الجزائري 
للفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 
1962".وشدد في هذا االطار على 
أن "االهتمام بالذاكرة بكل ملفاتها 

ومواضيعها في هذا الظرف بالذات 
واجب وطني مقدس من أجل صيانة 
شخصيتنا الوطنية وتحصين األجيال 

بالوعي التاريخي".
ولفت الوزير في سياق حديثه الى 

ان "أهم مؤشر يمكن االرتكاز عليه 
إلبراز عزم الدولة على المضي قدما 

في مسعى تخليد تضحيات الشهداء 
األبرار وحماية الذاكرة الوطنية, هو 
تعليمات رئيس الجمهورية بتأسيس 

لجنة من المؤرخين لدراسة ملف 
الذاكرة، بعيدا عن العالقات السياسية 

بين الجزائر وفرنسا, وتأكيده على 
أهمية االضطالع بهذا الملف بأقصى 

درجات الجدية والمثابرة".
كما أعرب عن يقينه بأن تصريحات 

رئيس الجمهورية "كانت واضحة 
في هذا الشأن, خاصة عند تأكيده بأن 

تعاطي الجزائر مع ملفات التاريخ 
والذاكرة ينبغي أن يكون بروح 

المسؤولية التي تتطلبها المعالجة 
الموضوعية والنزيهة المسألة بهدف 
ربط الحاضر بالماضي واستشراف 

المستقبل عبر تواصل األجيال ضمن 
المحددات الكبرى للهوية ومكونات 

الشخصية الوطنية".
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اأ�سار اإىل اأهمية هذه املحطة التاريخية يف ذكراها الـ 62، ربيقة يوؤكد

 مظاهرات 11 دي�سمرب 1960 
اأنهت وهم اجلزائر فرن�سية

اأكد وزير املجاهدين وذوي احلقوق، العيد ربيقة، اأن مظاهرات 11 دي�سمرب 

1960 �سكلت حمطة حا�سمة يف تاريخ الكفاح امل�سلح لل�سعب اجلزائري وحطمت 
نهائيا وهم "اجلزائر فرن�سية" داخل وخارج الرتاب الوطني.

ع.ط

 قال اإن اجلزائر بقيادة الرئي�س تبون

 ما�سية يف ا�سرتجاع مكانتها املرموقة 

بوغايل يربز املغزى التاريخي والعمق 
ال�شعبي ملظاهرات 11 دي�سمرب 

أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, أمس، 
بالجزائر العاصمة, المغزى التاريخي والعمق الشعبي لمظاهرات 

11 ديسمبر 1960, مؤكدا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، ماضية في استرجاع مكانتها المرموقة.

ر.ن
وخالل وقفة ترحم نظمت بالمعلم التاريخي المخلد للذكرى ال62 
لمظاهرات 11 ديسمبر بالمركز الثقافي لخضر رباح ببلدية محمد 

بلوزداد )العاصمة(, ذكر السيد بوغالي بالسياق التاريخي لهذه 
المظاهرات التي شكلت --كما قال-- "منعرجا هاما" في تاريخ 

الجزائر، بالنظر إلى"الدفع القوي الذي منحته للقضية الجزائرية على 
المستوى الدولي".

كما أبرز "العمق الشعبي لهذه المظاهرات التي أعطت درسا تاريخيا 
للعدو, لكونها ترجمت مدى احتضان الشعب الجزائري بمختلف 
شرائحه وعبر ربوع الوطن لهذه الثورة الشعبية التي مكنت من 

استرجاع السيادة الوطنية".
وبعد أن شدد على ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء, أكد السيد 

بوغالي أن "الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون, تمكنت من تحقيق انطالقة جديدة من شأنها استرجاع 

مكانتها المرموقة على الساحة الدولية وذلك بفضل تضافر جهود كل 
المخلصين لهذا الوطن".

لإلشارة, فقد استهلت هذه الوقفة باالستماع إلى النشيد الوطني ورفع 
الراية الوطنية وتالوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء، 

وذلك بحضور أعضاء من األسرة الثورية ونواب بالمجلس الشعبي 
الوطني وكذا والي والية الجزائر, رابحي عبد النور، والسلطات 

المحلية وجمع من المواطنين.

الذكرى الـ 62 ملظاهرات 11 دي�سمرب 1960: 

تظاهرات احتفالية متنوعة 
بواليات جنوب الوطن  

أحيت واليات جنوب الوطن أمس الذكرى الثانية والستين لمظاهرات 
11 ديسمبر 1960 بتنظيم احتفاالت متنوعة تخليدا لهذه الذكرى 

التاريخية المخلدة للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من 
أجل استرجاع سيادته.

وتميزت االحتفاالت الرسمية بوقفات ترحم بمقابر الشهداء بتلك 
الواليات بحضور السلطات المحلية مرفوقة بجموع من أعضاء 

األسرة الثورية و المواطنين، ووضع باقات من الزهور على 
النصب التذكارية للشهداء و قراءة فاتحة الكتاب ترحما على 

أرواحهم الزكية.
ونظم ببلدية أنقوسة بوالية ورقلة التي احتضنت االحتفاالت 

الرسمية معرض للورشات بساحة 11 ديسمبر 1960، إلى جانب 
تكريم السلطات الوالئية للمجاهد محمد السايح مخلوفي بقرية أفران 

بذات البلدية.
وشهدت من جهتها والية جانت تظاهرات متنوعة من بينها تنظيم 

حملة للتشجير بمؤسستين تربويتين بعاصمة الوالية و معارض 
تاريخية بثانوية برج الحواس، وتقديم ندوة تاريخية بذات المؤسسة 

التعليمية، إلى جانب تكريم الفائزين في مختلف المنافسات 
والمسابقات الرياضية.

ونظمت بالمكتبة العمومية للمطالعة بوالية أدرار ندوة تاريخية 
وافتتاح فعاليات الصالون الوطني األول للصورة الفوتوغرافية 

بمشاركة مصورين محترفين من مختلف جهات الوطن.
كما انطلقت بديوان المركب الرياضي 18 فبراير منافسات البطولة 

الجهوية الجامعية لكرة اليد بمشاركة 200 طالب جامعي يمثلون 
ثماني جامعات من واليات الجنوب.وشهدت من جهتها جامعة 

عمار ثليجي باألغواط ملتقى حول التاريخ ودور اإلعالم في توثيق 
األحداث التاريخية ومآثر الثورة التحريرية المظفرة.

ودائما ضمن االحتفاالت بالذكرى الـ 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 
1960، أشرفت السلطات الوالئية ببشار على إعطاء إشارة انطالق 

أشغال إنجاز منشأة فنية فوق مجرى وادي ملياس وإطالق أشغال 
إنجاز مدرسة ابتدائية ب200 مقعد بيداغوجي على مستوى تجزئة 

لحمر شمال بلدية بشار، و متوسطة )قاعدة 7( بحي بشار الجديد 
جنوب ذات الجماعة المحلية و كذا إطالق أسماء شهداء الثورة 

التحريرية المباركة على مكتبي بريد ببشار.
ع.ط

اأحيت وزارة ال�سوؤون اخلارجية 

واجلالية الوطنية باخلارج، اأم�س، 

باجلزائر العا�سمة، الذكرى الـ 62 

ملظاهرات 11 دي�سمرب 1960 املخلدة 

للت�سحيات اجل�سام لل�سعب اجلزائري 

يف �سبيل نيل ا�ستقالله.

ر.ن

وبعد رفع العلم الوطني وقراءة الفاتحة 
على األرواح الطاهرة للشهداء, قام 

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج, رمطان لعمامرة, بوضع إكليل 
من الزهور على النصب التذكاري بمقر 

الوزارة, تخليدا ألرواح الشهداء الذين 
سقطوا في مثل هذا اليوم.

وفي كلمة بالمناسبة, قال المدير العام 
لالتصال واإلعالم والتوثيق بوزارة 
الخارجية, عبد الحميد عبداوي : إن 

مظاهرات 11 ديسمبر 1960, "أبانت قوة 
الثورة الجزائرية وحتمية نهاية الظلم وعهد 

الطغيان واالستبداد, حيث فرض الشعب 
الجزائري األبي على غالة االحتالل إرادته 

في انتزاع حريته واسترجاع سيادته رغم 
تعنت المستعمر الذي بالرغم من الدعم الذي 
لقيه من حلفائه عسكريا وسياسيا وإعالميا, 
لم يستطع إسكات ثورة بلغ صداها أرجاء 

العالم كله".
وعلى الصعيد الدبلوماسي واإلعالمي, 
أكد عبداوي, أن هذه الملحمة الشعبية 

ساهمت في "تعزيز موقف الحكومة المؤقتة 

للجمهورية الجزائرية, وإعادة بعث األمل 
لدى الشعوب المضطهدة, بعدما تبنت 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 
ال15 القرار الداعي إلى تصفية االستعمار 

واعتبرت أن اخضاع الشعوب لالستعباد 
األجنبي وسيطرته واستغالله, انكار 

لحقوق اإلنسان األساسية, يناقض ميثاق 
األمم المتحدة ويعيق مسار السلم والتعاون 

الدوليين وساهمت بذلك المظاهرات في 
صدور اللوائح األممية المتعلقة بتصفية 

االستعمار" .
ووفاء منها لتضحيات الشعب الجسام, 

يضيف عبداوي, "انخرطت الدبلوماسية 
الجزائرية, منذ االستقالل في مساع الدفاع 
عن حقوق الشعوب المستضعفة والوقوف 

إلى جانب القضايا العادلة في جميع أنحاء 
العالم على غرار القضيتين الفلسطينية 

والصحراوية العادلتين", مشيرا إلى أن 
الدبلوماسية الجزائرية اليوم "تواصل على 

نفس النهج بذل الجهود من أجل الدفع 
بمسارات التعاون في محيطها المباشر 

واالنخراط في جميع المبادرات األممية 
الهادفة لتحقيق السلم واألمن واالستقرار في 
العالم في ظل ما يشهده من توترات متزايدة 

و استقطاب متصاعد".
وبذلك, أصبحت الدبلوماسية الجزائرية, 

يؤكد عبداوي, "محل ثقة وجعلت من 
الجزائر مصدر أمن و سلم في المحيط 

العربي واإلفريقي وفي العالم, فمن 
المصالحة الفلسطينية إلى لم شمل العرب 

تأخذ اليوم الدبلوماسية الجزائرية على 
عاتقها تنسيق العمل اإلفريقي خاصة في 
مجال ترقية السلم واألمن في إفريقيا في 

ظل ما تعانيه القارة من مشاكل بنيوية 
تهدد كيانات الدول".وذلك, يضيف السيد 
عبداوي, "يفرض مضاعفة الجهود من 

أجل تنسيق العمل اإلفريقي في المسارات 
األممية خاصة توحيد صوت إفريقيا داخل 

مجلس األمن للوصول إلى تنفيذ الحلول 
اإلفريقية للمشاكل اإلفريقية, وهو ما جسده 
مؤخرا مسار وهران", مؤكدا أن "حصول 

الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس 
األمن سيساهم بفعالية في إيصال صوت 

إفريقيا داخل هذه الهيئة األممية والدفاع عن 
مصالحها الحيوية".

وزارة اخلارجية حتيي الذكرى الـ 62 لهذا احلدث التاريخي الهام

مظاهرات 11 دي�شمرب اأبانت قوة الثورة اجلزائرية وحتمية نهاية الظلم 



وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون, أوضح رئيس 

الدبلوماسية التركية أنه تم خالل هذا اللقاء التطرق 
إلى القضايا االقليمية، ومن بينها الوضع في ليبيا، 
مؤكدا بالقول: "نحن عازمون على تعزيز تعاوننا 

واالرتقاء بعالقاتنا الثنائية إلى أرفع مستوى, خاصة 
فيما يتعلق بتكريس السلم واالستقرار في المنطقة". 
وبهذا الخصوص, أشار أوغلو إلى أنه استمع إلى 

آراء الرئيس تبون بخصوص الملف الليبي, مبرزا 
"االسهامات اإليجابية التي قدمتها الجزائر فيما يتعلق 

بمختلف القضايا اإلقليمية".
من جهة أخرى, أفاد وزير الخارجية التركي بأنه 

نقل الى الرئيس تبون التحيات الحارة للرئيس رجب 
طيب أردوغان, كما قدم له أيضا تهانيه بنجاح 

الجزائر في استضافة القمة العربية مطلع نوفمبر 
الفارط.

كما ثمن, في سياق ذي صلة, الجهود التي تبذلها 
الجزائر في سبيل القضية الفلسطينية, مؤكدا بهذا 

الصدد أن تركيا "لديها توافق تام مع الجزائر بهذا 
الخصوص".وتم التطرق خالل اللقاء أيضا --يضيف 

وزير الشؤون الخارجية التركي- إلى االجتماع 
األول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة 
بين الجزائر وتركيا الذي انعقد أول أمس السبت.

وبالمناسبة, وجه رئيس الجمهورية الدعوة لنظيره 
التركي للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر, مثلما أشار 

إليه جاويش أوغلو.
وقد استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 

أمس، بالجزائر العاصمة, وزير الشؤون الخارجية 
لجمهورية تركيا, مولود جاويش أوغلو.و جرى 

اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان 

لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد 
العزيز خلف.

اأكد وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 

باخلارج رمطان لعمامرة، �أول �أم�س، على �أن 

�لدورة �لأوىل للجنة �لتخطيط و�لتعاون 

و�ل�شر�كة �ل�شاملة بني �جلز�ئر وتركيا كانت 

متميزة، معترب� �أنها و�شعت لبنة �شحيحة يف 

�شرح هذه �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية �مل�شتد�مة 

و�ملتكاملة �جلو�نب.

ق. و

قال لعمامرة في ندوة صحفية عقب اجتماع ضم 
مسؤولي جميع القطاعات, إن أرقام التبادالت 

االقتصادية بين البلدين "تدل على ان للشراكة بين 
بلدينا مستقبل واعد وأن الوتيرة التي وصلنا اليها 

والمطلوب تسريعها هي عالمة من العالمات التي 
يجب توظيفها للوصول الى االهداف االستراتيجية 
بين بلدينا, سواء تعلق االمر بالتجارة او االستثمار 

او النقل أو التكنولوجيا أو التعاون في مختلف 
المجاالت".

كما ركز االجتماع, يضيف لعمامرة, على األبعاد 
الثقافية المرتبطة بالتاريخ المشترك وبمختلف االبعاد 

االخرى, مؤكدا أن "الشراكة الجزائرية-التركية 
تحمل في طياتها انجازات ال يستهان بها وتكرس 
ابعادا قوية بين البلدين".وتابع رئيس الدبلوماسية 
الجزائرية قائال: "مخرجات هذه الدورة االولى 

ساهمت في تحسين العالقة االستراتيجية بين البلدين 
في ظل التحوالت اآلنية التي يعرفها العالم, وتساعدنا 

على تأدية دورنا كامال غير منقوص بعد جائحة 
كورونا".

وبخصوص التنسيق الثنائي في ما يتعلق بالقضايا 
الدولية, "ايدنا التوافقات بين البلدين وقمنا بتبادل 

التحاليل و االستشارات وتعميق موقفنا تجاه مجمل 

هذه القضايا"، كما أبرز لعمامرة ان الطرفين توقفا 
عند مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر, 

مشيرا الى االتفاق على مواصلة التشاور بين البلدين 
حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

وبخصوص القضية الليبية, اكد الوزير على توافق 
الطرفين على "دعم حل ليبي-ليبي و اجراء انتخابات 
شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار 

مسؤوليه".وفي حديثه عن الدبلوماسية متعددة 
االطراف, اكد ان الجزائر وتركيا اتفقتا على "دعم 

السلم والحلول المبنية على القانون الدولي", الفتا الى 
التوافق الحاصل حول الدعم المتبادل لترشيحاتهما 
على المستوى الدولي, وكذا التفاهم حول القضايا 
الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون بين دول 

الجنوب والشمال, مهما كان مستواها االقتصادي.
من جهته, قال وزير الخارجية التركي, مولود 

تشاووش اوغلو انه تم خالل االجتماع بحث فرص 
التعاون بين البلدين في عدد من المجاالت التجارية 
والزراعية والصناعية, الى جانب قطاعات الصيد 

البحري والطاقة والتعليم وغيرها.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين, أبرز 

الوزير التركي أنه "تم تسجيل في األشهر الماضية 
زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبا مقارنة بالعام السابق", 

معربا عن اعتقاده بأنه سيتم "في وقت قصير 
الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق 10 ماليير 

دوالر من حجم التبادل التجاري بين البلدين".
ويرى أوغلو أنه بالنظر الى اهمية قطاع الزراعة, 

"تقدم الجزائر فرصا كبيرة في القطاع الفالحي" 
وبدون شك -يضيف- "فإننا اآلن في مرحلة حرجة 

جدا على المستوى العالمي في ما يتعلق باألمن 
الغذائي, وعليه فإن التعاون بين البلدين ليس مهما 

فقط لشعبي الجزائر وتركيا و انما للشعوب االخرى 

ايضا".
وخالل تطرقه الى الجانب الصناعي, ذكر الوزير 
أن عدد الشركات التركية في الجزائر تجاوز لحد 
اآلن 1400, كما تجاوز اجمالي استثمارات تركيا 

في الجزائر خمسة ماليير دوالر.وأشار أوغلو الى 
أنه باإلضافة الى أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم, 
"هناك ازمة الطاقة وهو المجال الذي تسعى كل من 

تركيا والجزائر لتعزيزه", مبرزا أن التعاون بين 
البلدين في هذا القطاع له ابعاد مختلفة ويتم وفق 

توجيهات رئيسي البلدين.
وحسب المتحدث, تم في مجال النقل البحري 

بحث موضوع البناء المشترك للسفن, الى جانب 
بحث امكانية تقييم خطوات التعاون في الصناعات 
العسكرية والدفاعية.وأشار الى أن الثقافة والتعليم 

يحظيان كذلك باهتمام خاص وهما من المجاالت التي 
تستدعي تعزيز التعاون بشأنها, الفتا في السياق انه 
لتجسيد التعاون في هذا المجال, يتم العمل على فتح 

مراكز للثقافة والتعليم في كال البلدين, معربا عن امله 
في ان يكون المركز الثقافي التركي جاهزا للعمل في 

.2023
كما تطرق المسؤول التركي الى الشؤون القنصلية 

التي يعمل البلدان على تعزيز التعاون بشأنها, 
موضحا انه سيتم تعيين القنصل التركي في وهران 
مع دخول العام الجديد.من جهة اخرى, ابرز أوغلو 

أنه تم خالل اللقاء الثنائي الذي جمعه مع السيد 
لعمامرة, تناول العديد من المواضيع الدولية, على 

رأسها القضية الفلسطينية كقضية مشتركة بين 
البلدين, مبرزا في السياق وجود توافق تام بين 

الجزائر و أنقرة بشأنها، كما أكد أوغلو ان هناك 
تطابق في الرؤى في ما يتعلق باالستقرار ووحدة 

االراضي في ليبيا.

تمكنت مفاز الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف إرهابي 
آخر، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية في والية تيبازة.

وفي هذا السياق أوكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، أنه "في إطار مكافحة 
اإلرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية  بالقطاع العسكري تيبازة 
بالناحية العسكرية األولى، تمكنت يوم األحد 11 ديسمبر 2022، مفارز من 

الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثالثة إرهابيين وتوقيف إرهابي  آخر". 

وأوضح ذات البيان أن "هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع مسدسين 
رشاشين من نوع كالشنيكوف وبندقيتين مضخيتين، أربعة مخازن ذخيرة، 

ثالثة نظارات ميدان، هاتف نقال وأغراض أخرى.و تأتي هذه النتائج اإليجابية 
والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار 

قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة اإلرهاب في بالدنا- يؤكد ذات البيان-.
�إ. �س

عزيز. ط
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�شي�شهد ح�شور ما يقارب 200 م�شارك

عرقاب يفتتح امللتقى اخلام�س 
جلمعيات حماية امل�ستهلك 

ومدراء الطاقة 
يفتتح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، 

الملتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء 
الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط، حسبما أفاد به، بيان 
للوزارة.ووفقا لذات المصدر، فان هذا الملتقى، الذي 

تنظمه لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بالجزائر العاصمة، 
على غرار الملتقيات الجهوية التي نظمت في 2021، 
سيشهد حضور ما يقارب 200 مشارك، منهم رؤساء 

الجمعيات الوطنية السبع لحماية المستهلك ومدراء الطاقة 
والمناجم ومدراء التوزيع لسونلغاز في 11 والية لوسط 

البالد.
وأضاف البيان أن هذه االجتماعات تعتبر "فرصة لجميع 

األطراف المعنية لعرض وطرح انشغاالتهم وتطلعاتهم 
فيما يخص تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء 

والغاز المقدمة للمستهلكين"، كما تهدف، حسب بيان 
الوزارة، إلى "اتخاذ إجراءات مشتركة في مختلف 
المجاالت، ذات االهتمام المشترك، من أجل تجسيد 

القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز 
عن طريق القنوات".

ع. ط

�نطالقا من موؤ�ش�شة خا�شة بق�شنطينة

 ت�سدير 120 طنا من مواد 
البناء نحو ليبيا 

انطلقت اليوم األحد من والية قسنطينة شحنة تضم 120 
طنا من مواد البناء منتجة من طرف مؤسسة خاصة 
ببلدية الخروب باتجاه ليبيا.ويتعلق األمر, حسب ما 

أوضحه إسالم ذيب مسير شركة "ريتال" إلنتاج مواد 
البناء ببلدية الخروب التي قامت بعملية التصدير, أن هذه 
الشحنة تتوزع على 85 طنا من اإلسمنت الالصق و 35 
طنا من عجينة الفواصل )مضادة للتسربات(, مشيرا إلى 

أن هذه العملية تهدف إلى ولوج أسواق دولية جديدة.
وقد تم إبرام هذه الصفقة التجارية مع الشريك الليبي بقيمة 

21 ألف أورو, حسب ما أفاد به مسير هذه الشركة التي 
بدأت في اإلنتاج سنة 2019, مؤكدا أن طلبية أخرى 
بنفس الكمية سيتم توريدها لنفس الشريك الليبي خالل 

األيام القليلة القادمة.
من جهتها, أكدت أسماء مكي, المكلفة بتسيير المفتشية 
اإلقليمية للتجارة و ترقية الصادرات بدائرة عين عبيد, 

على ><ضرورة االستغالل األمثل لكل الطاقات و 
القدرات التي تتمتع بها مثل هذه المؤسسات بهدف خلق 

منافسة و ضمان استقرار األسعار و كذا ترقية جودة 
المنتوج المحلي إلنجاح عمليات تصدير هذا النوع 
من المنتجات الصناعية لولوج المزيد من األسواق 

الخارجية<<.
وتندرج هذه العملية ضمن مساعي المديرية المحلية 

للتجارة و ترقية الصادرات لحث المستثمرين االقتصاديين 
على توجيه منتجاتهم الصناعية إلى األسواق الخارجية  

وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المنتج والمتعامل 
االقتصادي األجنبي.

هذه اأبرز خمرجات الدورة 
التكوينية الثانية حول 

االت�سال املوؤ�س�ساتي
أكدت وزارة االتصال في بيان لها أمس، أن أشغال الدورة 

التكوينية الثانية حول االتصال المؤسساتي التي اختتمت 
فعالياتها أمس بوالية تامنغست قد توجت بمجوعة من 

المخرجات ومن أبرز هذه المخرجات- يقول ذات البيان- آن 
االتصال المؤسساتي نشاط إستراتيجي مشترك بين مختلف 

القطاعات، على المستوى المحلي، إضافة إلى أن العمل 
االعالمي المؤسساتي محكوم بضوابط أخالقية وقانونية تحكم 

الفضاء المهني.
ومن بين المخرجات أيضا أن االتصال المؤسساتي يقتضي 

التخطيط المنسق لتفادي العمل العشوائي و كذا إرساء 
قواعد إتصال مؤسساتي مخطط يمكن من إعادة النظر في 

المنظومة التشريعية إلقرار أشكال تعاون جديدة بين الخبراء 
و المؤسسات الرسمية قصد تحسين و تطوير مخطاطات 

االتصال على مستوى اإلدارات العمومية.
وفي هذا السياق تابع البيان "إنتهاج مقاربة تعتمد على 
التكفل القبلي والبعدي لترقية السياسات العمومية على 

المستوى المحلي، لشرح محتوى هذه السياسات وترقيتها 
قبل المصادقة عليها ثم شرح و تعميم كل التدابير واآلليات 

المتعلقة بتفعيلها بغية تبنيها من طرف كل الفاعلين في إطار 
تساهمي جامع، إضافة إلى بروز عالقة مباشرة بين اإلتصال 

المؤسساتي والحوكمة الرشيدة".
وأضاف ذات البيان "تتمثل الفجوة الرقمية اليوم في الفارق 
الموجود بين الذين يمتلكون القدرة على االستعمال الحسن 

والفعال لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال و اللذين ال يمتلكونها، 
هذه القدرة حتمية من أجل بناء مجتمع معلومات في إطار 

المنافسة المبنية على السيكولوجيا اإليجابية".
�إ. �س

�أوغلو يوؤكد على هام�س ��شتقباله من قبل �لرئي�س تبون

تركيا عازمة على تعزيز التعاون الثنائي مع اجلزائر
قال وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لرتكي، مولود جاوي�س �أوغلو، �أم�س، �إن بالده عازمة على تعزيز 

�لتعاون �لثنائي مع �جلز�ئر، خا�شة يف �مللفات ذ�ت �ل�شلة بتكري�س �ل�شلم و�ل�شتقر�ر، مربز� 

�لإ�شهامات �لإيجابية �لتي حققتها �جلز�ئر �شمن هذ� �مل�شعى.

لعمامرة يثمن خمرجات دورة جلنة �لتخطيط و�لتعاون بني �لبلدين 

"لبنة �سحيحة يف �سرح ال�سراكة اجلزائرية الرتكية"

يف عملية نوعية ملفارز �جلي�س �لوطني �ل�شعبي

الق�ساء على 3 اإرهابيني وتوقيف اآخر بجبل قوارية يف تيبازة



وستنظم هذه الطبعة تحت الرعاية السامية لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون وبإشراف وزارة التجارة 

وترقية الصادرات, تحت شعار "نحو تحقيق نمو 
اقتصادي قوي متفتح", يضيف نفس المصدر.

ويبلغ المؤسسات التي تعتزم المشاركة في هذه الطبعة 
-حسب الشركة- حوالي 600 عارض على مساحة 

اجمالية تقارب 27000 م2, يمثلون مختلف القطاعات, 
منها الصناعة العسكرية, الصناعة المصنعة, ) اثاث, 

ديكور, نسيج(, الصناعة الكهربائية, االلكترونية 
والكهرومنزلية, الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية, 

الصناعة الميكانيكية, الصناعة الغذائية والتعبئة 

والتغليف, خدمات وبنوك, البناء ومعدات البناء وقطاع 
الصناعة التقليدية.

وتسجل المؤسسات االقتصادية العسكرية حضورها 
في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي, "لما 

لهذا القطاع من أهمية كبرى بفضل الخطوات العمالقة 
التي خطتها الصناعات العسكرية, والمستوى العالي 

من التطور واالحترافية ونقل للتكنلوجيا المتقدمة, مما 
جعلها جزء ال يتجزأ من االستراتيجية االقتصادية 

الوطنية".
وفيما يخص برنامج نشاطات معرض, برمج المنظمون 

أياما دراسية على شكل جلسات حوارية لمناقشة عدة 

مواضيع على غرار قانون االستثمار الجديد وكذا تنمية 
وعصرنة قطاع الفالحة في مواجهة التحديات الحالية, 
وأهمية تحقيق االمن الغذائي, كما ستنظم ورشات عمل 

حول التجارة االلكترونية ونشاطات أخرى.
وموازاة مع المعرض, خصصت "صافكس" جناحا 

لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع 
المباشر للجمهور، كما تنظم غرفة الصناعة التقليدية 

والحرف الصالون الوطني للخزف الفني بجناح 
"جرجرة". ومن المرتقب ان يفتح المعرض أبوابه 

يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا )11 سا( الى 
غاية الساعة السادسة مساء )18سا(, وفقا للبيان. 

وفي بيانها, أبرزت "صافكس" أن تنظيم هذه النسخة 
يأتي "في الوقت الذي يعرف فيه االقتصاد الوطني 
حركية معتبرة في الفترة األخيرة مع ارتفاع غير 

مسبوق للصادرات خارج المحروقات, اذ يتماشى ذلك 
مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022 

سنة اقتصاد محضة من خالل تسخير كل اإلمكانيات 
واعتماد اإلصالحات الالزمة بعد استكمال الصرح 

الدستوري والمؤسساتي النعاش القطاعات االقتصادية, 
خاصة تلك التي يتم االعتماد عليها لتكون قاطرة 

النهضة التنموية".
كما اشار ذات البيان إلى أن معرض اإلنتاج الجزائري 
"يرسخ دوره بكونه أكبر تجمع للشركات والمؤسسات 

العمومية والخاصة الجمعيات والمنظمات وكذا 
الخبرات والكفاءات وكل الهيئات الوطنية الفاعلة في 

تحريك عجلة االقتصاد وتحقيق النمو, وهي تعكس 
أيضا اإلرادة والرغبة لدى المتعاملين الجزائريين لرفع 
التحدي وذلك بإبراز امكانياتهم وآخر منتجاتهم لتسويقها 

داخليا وخارجيا".

حذر عضو اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا البروفيسور رياض 
مهياوي، أمس من انتشار المتحور الجديد لـ "أوميكرون" في عدة دول العالم مشيرا 

أنه في الجزائر فان الوضعية الوبائية ال تزال مستقرة من خالل الرصد اليومي 
والمؤشرات المسجلة غير أنه مع تسجيل حاالت االنفلونزا الموسمية يبقى اتباع 

اإلجراءات الوقائية ضروري تحسبا ألي طارئ.

»�لعودة الإجر�ء�ت �لوقاية و�رتد�ء �لكمامات �أمر ال بد منه«

ودعا البروفيسور مهياوي على أمواج القناة اإلذاعية األولى إلى ضرورة اتخاذ 
االجراءات االحترازية والوقائية والعودة للبروتوكوالت الصحية بصرامة خاصة 

لمن يعانون من ضعف المناعة والفئات الهشة والمسنون تزامنا مع انخفاض درجات 
الحرارة وانتشار الفيروسات الهوائية، مبرزا في السياق ذاته انتشار المتحور الجديد 

ألوميكرون في 65 دولة في العالم وهو ما يمثل مصدر تهديد للوضعية الوبائية. 
وأوضح المتحدث في السياق ذاته أنه هناك عزوف للمواطنين عن إجراء الكشف 

عن فيروس كورونا معتبرا أن السبب في ذلك نقص حدة هذا الوباء وأعراضه 
مضيفا أنه من الصعب على المواطنين العودة مجددا إلى اتباع إجراءات الوقاية 

كارتداء القناع الواقي وغيرها من االحتياطات التي كنا نتبعها خالل فترة الجائحة 
غير أنها تبقى ضرورية وأمر ال بد منه.

500 متحور فرعي من �أوميكرون يهدد منظومات �ل�صحة عامليا

وتأتي تصريحات مهياوي هذه وتحذيراته بعد حوالي أسبوع من تصريحات مقلقة 
لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والذي حذر خاللها 

من أن الثغرات في استراتيجيات التصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( هذا العام 
مستمرة في تهيئة الظروف المثالية لظهور متحور جديد، حيث تشهد بريطانيا 

وأجزاء من الصين ارتفاعا حادا في عدد حاالت اإلصابة بالفيروس. وأعلن رئيس 

الهيئة العالمية للصحة عن انتشار أكثر من 500 متحور فرعي من أوميكرون، كلها 
شديدة العدوى ولديها طفرات تؤهلها للتغلب على الحواجز المناعية بسهولة أكبر 

رغم أنها تسبب مضاعفات صحية أقل خطورة من الطفرات السابقة، معتبرا تسجيل 
قرابة تسعة آالف حالة وفاة عبر العالم بسبب الفيروس خالل األسبوع الماضي أمرا 
غير مقبول بعد ثالث سنوات من حلول الجائحة، خاصة أنه توجد العديد من اآلليات 
واألدوات لتجنب العدوى وإنقاذ األرواح، على حد تعبيره. وقال غيبريسوس "اقتربنا 
كثيرا من أن نستطيع قول إن مرحلة طوارئ الجائحة انتهت، ولكننا لم نصل بعد إلى 

ذلك الهدف". وتمثل تعليقات مدير المنظمة هذه تغيرا في النبرة بعد أشهر من قوله 
إن العالم في وضع أفضل للقضاء على الجائحة.

اأرقام ال تبعث على "القلق«

ورغم التحذيرات العالمية من عودة انتشار فيروس كورونا وتحديدا متحور جديد 
ألميكرون إال أنه في الجزائر ال تزال األرقام المسجلة فيما يتعلق بعدد اإلصابات 
ال تبعث على "القلق" حيث كشفت حصيلة وزارة الصحة أمس األول عن تسجيل 
6 إصابات جديدة بفيروس كورونا )كوفيد-19( مع عدم تسجيل أي وفاة خالل الـ 

24 ساعة األخيرة في الجزائر، فيما تماثل مريضان )2( للشفاء، حسبما أفادت به، 
وزارة الصحة في بيان لها. وبذلك، بلغ إجمالي اإلصابات 271.146 حالة، فيما بلغ 
مجموع المتماثلين للشفاء 182.596، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا 

عند 6881 حالة. كما سجلت حالة واحدة )1( في العناية المركزة، وفقا للمصدر 
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.

�ش.زمو�ش

تم أمس بوالية ميلة توزيع 688 وحدة سكنية من 
مختلف الصيغ في إطار االحتفاالت المخلدة لذكرى 

مظاهرات 11 ديسمبر 1960، و إعطاء إشارة انطالق 
أشغال بناء 867  وحدة أخرى بصيغة البيع باإليجار.

وتم ذلك بحضور والي الوالية أين حضر مراسم 
الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، ثم حفل تسليم هذه 
الحصة من السكنات على مستحقيها من مختلف بلديات 
الوالية، وجاء في الشروحات التي قدمت على هامش 
حفل توزيع السكن أن األمر يتعلق في هذا اإلطار بـ 

338 سكنا عموميا إيجاريا على مستوى 5 بلديات 

بالوالية هي القرارم قوقة و وادي النجاء وتيبرقنت 
وتسدان حدادة والرواشد باإلضافة إلى 50 سكنا بصيغة 

الترقوي لمستفيدين ببلدية التالغمة.
و فيما بلغ عدد اإلعانات الموجهة للسكن الريفي 300 
مستفيد عبر 8 بلديات من بينها حمالة وتسالة لمطاعي 

وترعي باينان.
وتم من جهة أخرى تكريم المجاهد حسن بومناخ و 

أسرة الشهيد عبد هللا عناب الذي استشهد بجبل فلتان 
ببلدية وادي سقان سنة 1957 باإلضافة إلى تسليم 

محاضر تنصيب 17 مستفيدا من اإلدماج المهني و ذلك 

بالوحدة المحلية للجزائرية للمياه.
وبمنطقة " مارشو" بأعالي بلدية ميلة قام الوالي رفقة 

السلطات المحلية بوضع حجر األساس لبناء 867 وحدة 
سكنية بصيغة البيع باإليجار تعد جزءا من مشروع 
يتضمن ما مجموعه 1171 وحدة من نفس الصيغة 

مبرمج إنجازها بذات الموقع. 
وورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان أن 

السكنات المنطلقة أشغالها اليوم التي تضم شقق من فئة 
3 غرف و4 غرف ستكون جاهزة في ><ظرف 28 

شهرا.’’

كما تم بحي "الكمونية" بوسط مدينة ميلة تدشين مدرسة 
قرآنية نموذجية " حمريش رحيمة " تم تشييدها من قبل 
أحد المحسنين حولها للممتلكات الوقفية التابعة للمديرية 

المحلية للشؤون الدينية واألوقاف.
و تواصل برنامج االحتفاالت الوالئية المخلدة لذكرى 

مظاهرات 11 ديسمبر ببلدية الشيقارة بوضع حيز 
الخدمة لربط 737 سكنا بمنطقة "قيقبة " بشبكة الغاز 
الطبيعي و تدشين العيادة المتعددة الخدمات المنجزة 

ببلدية الرواشد.
ق. و
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مب�صاركة حو�يل 600 عار�ض ميثلون خمتلف القطاعات

تنظيم الطبعة الـ30 ملعر�ض الإنتاج 
اجلزائري من 13 �إىل 24 دي�سمرب

اأعلنت ال�صركة اجلزائرية للمعار�ض والت�صدير "�صافك�ش", يف بيان لها �أم�ش, عن تنظيم 

الطبعة الـ 30 ملعر�ض االنتاج اجلزائري, من 13 اإىل 24 دي�صمرب بق�صر املعار�ض )ال�صنوبر 

البحري-اجلزائر العا�صمة(, مب�صاركة حوايل 600 عار�ض ميثلون خمتلف القطاعات.

ع.ط

 ن�صبة التغطية بلغت اأكرث من 65 باملائة 

بالغاز و99 باملائة بالكهرباء

 �سونلغاز حتقق ن�سب 
متقدمة يف جت�سيد �لربنامج 

�القت�سادي �لتنموي
كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة أمس األول إن 
سونلغاز حققت نسبة متقدمة في تجسيد البرنامج التنموي لرئيس 

الجمهورية سواء كان الربط بالطاقة في المناطق المعزولة أو 
االستثمارات الفالحية أو المناطق الصناعية والمواطنين.

وقال هدنة في تصريح إلذاعة سطيف الجهوية، إنه رغم جائحة 
كورونا إال أن سونلغاز استطاعت أن تجسد مشاريع استثمارية 

طاقوية كبيرة تضمن األمن الطاقوي حيث وصلت نسبة التغطية 
أكثر من 65 بالمائة بالغاز و99 بالمائة بالكهرباء، وإن سونلغاز 

تقوم اآلن بعملية جديدة متمثلة في مواجهة مخاطر الغاز من 
انفجارات داخلية وأحادي أوكسيد الكربون، وذلك من خالل القيام 

بمراقبة التركيبة الداخلية للغاز داخل المنازل. وأشار الناطق 
الرسمي لمجمع سونلغاز إن الرئيس المدير العام للمجمع يقوم 

بخرجات ميدانية الهدف منها الوقوف على مدى تجسيد البرنامج 
التنموي لرئيس الجمهورية في شقه المتعلق بربط المشاريع 

التنموية بالطاقة، كما أن من أولويات المجمع، رقمنة الخدمات 
اتجاه المواطن تعد من أولويات سونلغاز، عالوة على ذلك فإن 

الوكالة التجارية االفتراضية ستكون في خدمة الزبائن قريبا. 
وشدد هدنة على إن االستثمارات التي أنجزها المجمع في سياق 
الخدمة العمومية أثبتت نجاعتها من ذلك إن الذروة التاريخية في 

استهالك الكهرباء المسجلة في الصائفة األخيرة لم تؤثر على 
طبيعة التوزيع ولم تحدث أي انقطاع في التموين بالكهرباء. 

مؤكدا إن سونلغاز ضمنت االكتفاء الطاقوي في الجزائر وتطمح 
اآلن لولوج السوق الخارجية من خالل تصدير الكهرباء والخبرة 

المهنية وكذا معدات وتجهيزات "التربينات". وخلص مسؤول 
مجمع سونلغاز إلى القول بأن سونلغاز تتوجه إلى االنتقال 

الطاقوي الذي يعد من استراتيجية الدولة وسونلغاز نجحت الشهر 
الفارط في تنظيم ملتقى دولي حول الموضوع على اعتبار إنها 
تترأس ثالث جمعيات أورو متوسطية وإفريقية ومغاربية تمثل 

20 دولة جمعتهم في اتفاقية واحدة سميت بـ "بروتوكول الجزائر 
"، كما تسعى إلى تقليص فاتورة النفقات وضمان مكتسبات العمال 

وإنجاز المشاريع التنموية للدولة الجزائرية وتطوير المهارات 
الداخلية لضمان خدمة مميزة للمواطن وولوج السوق الخارجية 

بقوة.
�ش.زمو�ش

جممع �صوناطراك يعلن:

��ستكمال عمليات بدء �الإنتاج 
 للحقول �لغازية بتيرنهرت

 نحو �أوهانت باإليزي
أعلن أمس مجمع سوناطراك عن استكمال عمليات بدء اإلنتاج 

بالحقل الغازي لتينرهرت نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت والية 
إليزي، نهاية نوفمبر 2022، والتي بدأ اإلنتاج بها تدريجيا في 

شهر جويلية .2022
وأفاد بيان للمجمع أن هذا المشروع يتضمن إنشاء شبكة تجميع 

لربط 36 بئرا غازيا في حقل تينرهرت، بمنشآت الفصل 
والضغط المتواجدة في حقل أوهانت المجاور.

وتم إسناد هذا البرنامج التطويري حسب ذات البيان في شهر 
جانفي 2019، للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة 

لسوناطراك فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف 
شركة بتروفاك بإنجاز القسم الخاص بمنشآت الفصل والضغط. 

ويضيف البيان، أنه قد سمح استكمال وتشغيل المنشآت السطحية 
للحقول الغازية بتينرهرت نحو أوهانت، بتحقيق مستوى إنتاج 

قدره 4,5 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و500 
طن يوميا من غاز البترول المسال، و800 طن في اليوم من 
المكثفات، ليتجاوز بذلك مستوى التوقعات المنتظرة من هذا 

المشروع.
�ش.زمو�ش

الربوفي�صور مهياوي يدعو للعودة للإجراءات الوقائية حماية الأ�صحاب املناعة ال�صعيفة

�نت�سار متحور�ت �أوميكرون عامليا "ُيقلق" �ملنظومة �ل�سحية يف �جلز�ئر

يف اإطار االحتفاالت املخلدة لذكرى مظاهرات 11 دي�صمرب 1960

توزيع 688 وحدة �سكنية من خمتلف �ل�سيغ يف ميلة



المجتمع  من  نشطاء  بوهران  األول  أمس  أبرز 
المدني من غرب البالد االنجازات المحققة خالل 
للمجتمع  المهم  الثالث االخيرة والدور  السنوات 
التنمية  الوطنية وتحقيق  القيم  تعزيز  المدني في 
نظمه  جهوي  لقاء  خالل  وهذا  الشاملة  الوطنية 

المرصد الوطني للمجتمع المدني.
المدني،  للمجتمع  الوطني  المرصد  وثمن رئيس 
الذي  اللقاء  هذا  خالل  حمزاوي  الرحمان  عبد 
المجيد  عبد  النتخاب  الثالثة  الذكرى  مع  تزامن 
ثالث  خالل  تحقق  ما  للجمهورية  رئيسا  تبون 
سنوات من طفرة اقتصادية مؤسسة على تثمين 
اإلبداعية  المبادرات  وتحرير  الوطنية  القدرات 
والطاقات الشبانية , مشيرا إلى أن هذه التجربة 
بإشادة  ويحظى  به  يحتذي  نموذجا  "أضحت 
الهيئات الدولية التي نوهت عبر تقاريرها بالنتائج 
واضاف  للجزائر".  الحكيمة  للسياسة  اإليجابية 
المتحدث ان الجزائر الجديدة "استرجعت مكانتها 
ودورها على الصعيد الدولي بحركية دبلوماسية 
التي  وأمنها  استقرارها  بقوة  لها  أسست  مميزة 
الوطني  وجيشه  الشعب  بين  تالحم  ضمنها 

أبناء  بين  النظير  منقطع  وتضامن  الشعبي 
وتسيير  والكوارث  األزمات  أحلك  في  الشعب 
الدولة  مؤسسات  أداء  من  يحسن  ورشيد  حكيم 
والخدمة العمومية وانجازات سياسية واقتصادية 

واجتماعية". 
للبالد  الدستورية  المؤسسات  أن  ايضا  وذكر 
"تعززت بدورها بالعديد من الهيئات , بالتجديد 
الوطني  المرصد  سيما  ال  االستحداث,  أو 
مما  للشباب  األعلى  والمجلس  المدني  للمجتمع 
خلق ديناميكية جديدة في المجتمع والمؤسسات", 
الفتا إلى أن "المواطن كان في صلب األولويات 
خالل  من  للدولة  االجتماعي  الطابع  بتدعيم 
رغم  الشرائية  القدرة  بدعم  الكفيلة  التدابير 
أفرزته  الذي  الصعب  االقتصادي  الظرف 

تداعيات األزمة الصحية العالمية". 
كما أبرز رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني 
والدبلوماسي  األمني  المجال  "في  االنجازات 
أداء  وترقية  المؤسساتي  التجديد  ومكتسبات 
المجتمع المدني وكذا القفزة المحققة في الجانب 
المجال  في  المسجلة  واإلنجازات  االجتماعي 

لرئيس  ورشيدة  حكيمة  قيادة  تحت  االقتصادي 
الجمهورية عبد المجيد تبون". كما أشار رئيس 
الذي  اللقاء  هذا  خالل  كلمته  في  المرصد  ذات 
لمسيرة  دعامة  المدني  "المجتمع  شعار  حمل 
المدني  "المجتمع  أن  الى  والنماء"  اإلصالح 
الوطنية  القيم  تعزيز  في  مهما  دوره  أضحى 
مع  متكامال  الشاملة،  الوطنية  التنمية  وتحقيق 
السلطات العمومية في مواجهة التحديات الداخلية 

والخارجية". 
كما تم بالمناسبة تقديم مداخالت لعدد من األساتذة 
من  المحققة  االنجازات  أهم  تبرز  الجامعيين 
منذ  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  طرف 
انتخابه وكذا انجازات المرصد الوطني للمجتمع 

المدني. 
وقد شارك في هذا اللقاء الجهوي المنظم تزامنا 
11 ديسمبر  62 لمظاهرات  الذكرى ال  وإحياء 
1960 فعاليات المجتمع المدني لواليات وهران 
تموشنت  وعين  بلعباس  وسيدي  ومستغانم 

وسعيدة وغليزان وتلمسان ومعسكر.
�س.ز/واج

اإثر معاجلة 1240 ق�ضية اإجرامية يعاقب 

عليها القانون �ضهر نوفمرب املا�ضي

�سطيف: اأوامر بالإيداع 
يف حق 170 �سخ�ص 

تورطوا يف ق�سايا اإجرامية
)نوفمبر  المنصرم  الشهر  طوال  سطيف  والية  أمن  مصالح  أطرت 
من  المواطن  تأمين  بهدف  والردعية   الوقائية  األنشطة  عديد   )2022
كبح  سبيل  في  جهودها  مضاعفة  القانونية،  غير  الممارسات  مختلف 
قضية   1240 الشهر  هذا  خالل  معالجة   المجرمين.  وتوقيف  اإلجرام 
أعدت  أنثى،  54 من جنس  بينهم  1429 شخصا، من  بموجبها  تابعت 
ضدهم ملفات جزائية أحيلوا بموجبها أمام العدالة التي أمرت بإيداع   

170 شخصا منهم رهن الحبس.
المصالح  ذات  عن  أمس  صدر  إعالمي  بيان  أوضح  التفاصيل  وفي 
األمنية فقد حلت قضايا المخدرات في صدارة القضـايا المعالجة بنسبة 
53.62%.، فيما حلت قضايا المساس باألشخاص بنسبة 19.11%. في 
المرتبة الثانية، أما فيما يخص قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 
.% 16.04 فقد حلت ثالثا تلتها قضايا المساس باألموال والممتلكات بنسبة 
.% 06.53ثم قضايا المساس باالقتصاد الوطني بنسبــة 03.30%.، ثم 
قضايا المساس باألسرة واآلداب العامة بنسبــة 01.04%. بعدها قضايا 

الجريمة اإللكترونية بنسبــة %0.32.
وحسب المصدر فقد كللت جهود أفراد الشرطة بسطيف بنتائج ملموسة 
في مجال محاربة جرائـم االتجار غير الشرعي بالمخـدرات، ما سمح 
بمعالجـة 665 قضيـة عرفت متابعة 731 شخصـا، أودع منـهم الحبـس 
ما  المدة:  هذه  طوال  المحجوزة  المخدرات  كمية  قدرت  فيمـا   ،  94
28.29 غرام من  المخدرات )كيف معالج(  7 كيلوغرام من  الـ  يفوق 
المؤثرات  من  قـرصا   47489 كوكايين،  نوع  من  الصلبة  المخدرات 

العقلية، باإلضافة إلى 48 قارورات من المؤثرات العقلية.
كما تم في مجال مجابهة جرائم المعلوماتية خالل نفس المدة معالجة: 04 
المعالجة  قضايا، عرفت متابعة 04 أشخاص، حيث اقتصرت القضايا 
على عمليات قرصنة حسابات الكترونية، النصب والتهديد عن طريق 

األنترنت.
حياة �ضرتاح

ت�ضم رعايا اأجانب، �ضرطة

 الدار البي�ضاء بالعا�ضمة:

الإطاحة بجماعة 
اإجرامية خمت�سة يف ترويج 

الهريوين وح�سي�سة املارخوانا
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في فرقة للشرطة القضائية بأمن 
المقاطعة اإلدارية الدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في 
 )09( توقيف  مع  الماريخوانا(  وحشيشة  )الهيروين  المخدرات  ترويج 

رعايا أجانب، من بينهم إمراة تتراوح أعمارهم )بين25 و35 سنة(.
قضية الحال جاءت على أثر تلقي الفرقة لمعلومة مفادها تواجد رعايا 
أجانب يروجون المخدرات )الهيروين( بأحد األحياء ببلدتي برج الكيفان 
ضبط  على  إعالمي  بيان  حسب  العملية  أسفرت  وقد  البحري،  وبرج 
وحجز )600(  - :غرام، من مادة الهيروين الخام )500( - .غرام من 
بـ  مقدر  الوطنية  العملة  ماليب  إلى  مبلغ  إضافة  الماريخوانا،  حشيشة 
الترويج، وكذا  )260( -قرص يستعمل  )316500( د.ج من عائدات 
الخام،  المادة  تحضير  في  تستعمل  ومعدات  الخام  المادة  تحضير  في 

و )15( -هاتف نقال.
أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  تم  القانونية،  اإلجراءات  جميع  استيفاء  وبعد 
وتخزين  ونقل  والحيازة  إستراد  قضية  عن  إقليميا  المختصة  النيابة 
منظمة،  إجرامية  جماعة  إطار  في  مشروعة  غير  بطريقة  المخدرات 
الدخول واإلقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، انتحال هوية الغير من 

الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة لسوابق العلية للغير.
حياة �ضرتاح
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�س. زمو�س

بسبب  ضحايا  الوطن  واليات  عبر  ويسقط  أال  واحد  يوم  يمر  يكاد  وال 
تقلبات  تسجيل  مع  خاصة  الحوادث  هذه  تتواصل  حيث  الغاز  اختناقات 
يجعل  ما  وهو  الواليات  جل  عبر  الحرارة  درجات  في  وانخفاض  جوية 
العاصمة  وبوالية  بكثرة،  التدفئة  أجهزة  استعمال  على  يقبلون  المواطنين 
سجلت مصالح الحماية المدنية لوالية الجزائر، السبت الماضي، حالة وفاة 
تدخلت  وحداتها  أن  المصالح  لذات  بيان  وأوضح  الكربون.  أكسيد  بغاز 
على الساعة 15 سا 27 د بحي التساهمي بلدية رويبة والية الجزائر، من 
أجل حادث وفاة امرأة اختناقا إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون 
بوالية  مماثل  حادث  اليوم سجل  نفس  وخالل  الماء.  سخان  من  المنبعث 
 104 بحي  المتواجد  بمنزله  وجد  سنة   24 العمر  من  يبلغ  لشاب  الجلفة 
مسكن بمدينة دار الشيوخ بوالية الجلفة ميتا بسبب تسممه بغاز ثاني أكسيد 
المدنية في منشور  للحماية  الكربون، وأوضحت خلية اإلعالم واالتصال 
فجر  تدخلت  الشيوخ  بدار  مصالحها  إن  الفايسبوك،  على  صفحتها  عبر 
السبت الماضي في حدود الساعة السادسة)06:00( من أجل حادث اختناق 
وأضاف  الشيوخ.  دار  بمدينة  مسكن   104 بحي  الواقع  بمسكنه  شخص 
أحادي  لغاز  استنشاقه  إثر  متوفيا  وجد  شاب  الضحية  إن  المصدر  نفس 
أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث 
مأساوي  حادث  تسجيل  تم  بيوم  وقبلها  الشيوخ.  بدار  الصحية  بالمؤسسة 
في والية ورقلة تمثل في وفاة 05 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز 
ورڤلة  لوالية  المدنية  الحماية  وحدات  وتدخلت  الكربون.  أوكسيد  أحادي 
تحويل  أجل  من  الماضي  الجمعة  يوم  دقيقة  و43   10 الساعة  حدود  في 
05 أشخاص في حالة حرجة متسممين بغاز أحادي أوكسيد الكربون، من 
توفوا الحقا،  أين  إلى مستشفى ورڤلة،  بالمخادمة  الخدمات  متعددة  عيادة 
الضحايا من عائلة واحدة،  فإن  البيان،  للحماية.  وحسب ذات  بيان  وفق 

الجمهورية  وكيل  وكلّف  سنوات(.  و03   08  ،13  ،47  ،60( أعمارهم 
بورقلة، مختلف المصالح األمنية بفتح تحقيق في الحادث.

تبلغ  إمرأة  إنقاذ  ألجل  المدنية،  الحماية  مصالح  تدخلت  الشلف   وبوالية 
من العمر 45 سنة من الموت إختناقا بالغاز المنبعث من "طابونة" داخل 
حرشون.  لبلدية  إقلميا  التابعة  العتانو  منطقة  مستوى  على  منزلي  حمام 
وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن عناصر وحدة النجدة قد تمكنوا الجمعة 
إستنشاقها  بعد  الوعي  فقدت  التي  المذكورة  السيدة  إسعاف  من  الماضي 
لغاز أحادي أكسيد الكربون، قبل إجالؤها على جناح السرعة إلى العيادة 
بالمدية،  المدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  تدخلت  كما  الخدمات.  المتعددة 
صباح الجمعة الماضي، على الساعة 11سا و15 دقيقة، من أجل إسعاف 
بيان  وحسب  الكربون.  أوكسيد  أحادي  بغاز  مختنقين  ضحيتين  وإنقاذ 
بالمكان المسمى حي تاكبو  المدنية، وقع الحادث  العامة للحماية  للمديرية 
بلدية ودائرة المدية. ووجد الضحايا واللذان يبلغان من العمر 56 و49 سنة، 
ولهما ضيق في التنفس وغثيان وقد أختنقا جراء إستنشاقهما لغاز أحادي 
أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم 

من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المدية.
وبسبب تواصل هذه الحوادث فأن مصالح الحماية المدنية ومختلف الهيئات 
تواصل عملها التحسيسي من أجل الوقاية من اختناقات الغاز والذي يكون 
فيه التهاون السبب رقم واحد للوفيات حيث يكفي إجراء صيانة للمدفئات 
مع ترك منافذ تهوية إنقاذ مئات األرواح التي تزهق كل سنة بسبب هذه 
الجزائر،  لوالية  المدنية  الحماية  مديرية  تواصل  وبالعاصمة  الحوادث. 
أوكسيد  ثاني  غاز  مخاطر  من  التحذير  تخص  والتي  التحسيسية  حملتها 
المدارس  مستوى  على  التوعوية،  المبادرة  هذه  تجري  حيث  الكربون، 

والساحات العمومية، بمشاركة مختلف القطاعات الشريكة المعنية.

فيما تتوا�ضل عمليات التح�ضي�س من طرف

 م�ضالح احلماية املدنية وخمتلف الهيئات 

�سحايا ب�سبب "القاتل ال�سامت" 
يف هــذه الـوليـــات

توا�ضل ما�ضي الختناقات بغاز ثاين اأك�ضيد الكربون ح�ضد ال�ضحايا عرب العديد من وليات الوطن حيث �ضجلت خالل الأيام الأخرية 

العديد من احلوادث بكل من العا�ضمة، اجللفة، وورقلة وت�ضببت هذه احلوادث يف وفاة املت�ضممني بالغاز بينما متكنت م�ضالح احلماية 

املدنية يف كل من ال�ضلف واملدية من اإنقاذ ال�ضحايا يف اأخر حلظة.

وهران:

 ن�سطاء يربزون دور املجتمع املدين 
يف تعزيز القيم الوطنية وحتقيق التنمية

الأمن الوطني:

الإطاحة ب�سبكة ن�سب 
واحتيال على الأ�سخا�ص

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية 
العامة لألمن الوطني، من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 05 أشخاص 
مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 31 و59 سنة، متورطين في قضية 

النصب واالحتيال، تبييض األموال وانتحال صفة.
العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، 
 )02( صكين  واسترجاع  ضبط  عن  أسفرت  إعالمي  بيان  حسب 
بنكيين بقيمة 03 ماليير    و7 مئة مليون سنتيم ومبلغ مالي قدر بـ 

5.999.000 دج و)03( مركبات تستعمل في األعمال اإلجرامية.
هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن تهمة تكوين 
جمعية أشرار قصد اإلعداد لجنح، النصب واالحتيال، تبييض األموال 
المتأتية من عائدات إجرامية، انتحال أسماء وألقاب لوظائف حددت 

السلطة طرف منحها، باإلضافة إلى التهديد بالتشهير.
حياة �ضرتاح



تحتوي الحنّة على فوائد عديدة للشعر تجعل الكثير من الناس يداوموّن 
على استعمالها، ومنها:

تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافته.
تقلل من تساقط الشعر. 

تعالج قشرة الرأس وتمنع ظهورها.
تقلل من حكة فروة الرأس؛ وذلك الحتوائها على مواٍد مضادة للفطريات 

والميكروبات المختلفة المسببة لحكة الرأس.
تلّون الشعر بشكٍل طبيعي، فتساعد على إخفاء الشيب.

تعمل على عالج تقصفات أطراف الشعر؛ الحتوائها على مغذياٍت طبيعية 
للشعر.

تعطي الشعر مظهراً المعاً وصحياً وناعماً بشكٍل طبيعي.
تقلل من المظهر الزيتي الالمع للشعر الدهني. 

تُنقي فروة الرأس من الميكروبات.
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تعتبر العين من أكثر األعضاء الحسية عرضًة للضرر نتيجة لتعرضها 
الصالبة  إلى  تفتقر  إنّها  بحيث  واألمراض،  المباشرة  لإلصابات  السهل 
الالزمة لتحمل الضربات الخارجية كما تفتقد إلى طبقة الجلد الخارجية 
يساهم شكل عظام  بحيث  إليها،  والفيروسات  الجراثيم  تمنع دخول  التي 
وينحصر الدرع  المباشرة،  اإلصابات  من  حمايتها  في  العين  تجويف 
إلى  باإلضافة  بها  تحيط  التي  والسفلية  العلوية  بالجفون  للعين  الواقي 
للعين،  دخولها  وتمنع  والجراثيم  األوساخ  تلتقط  التي  الرموش  شعيرات 
ولكن هذه الجفون تكون في حالة فتح إغالق مستمرة وال تغلق بشكل كلي 
إال في ساعة النوم مّما يتيح الفرصة للجراثيم بالدخول للعين، وهنا تظهر 
األمراض،  من  اإلصابة  من  لوقايتها  يومي  بشكل  العين  تنظيف  أهمية 

وذلك من خالل إتباع النصائح والطرق التالية: 
والصابون  بالماء  اليدين  على غسل  الحرص  الداخل  من  العين  تنظيف 

المعقم لتطهيرهما من الجراثيم واألوساخ، ومنع دخولها إلى العين عند 
مالمسة اليدين للعين أثناء التنظيف، وتجفيفها باستخدام منشفة نظيفة. 

تغمس قطعة من الشاش المعقم في المياه المعقمة، حيث يتم تعقيم المياه 
أطراف  مسح  يتم  ثّم  استعمالها،  لحين  لتبرد  وتركها  غليها  طريق  عن 
األتربة  جميع  من  نتخلّص  حتى  الشاش  بقطعة  للعين  الداخلية  الجفون 

العالقة بها. 
عليهما  المبلل  الشاش  من  قطعتين  ووضع  المعقم،  بالماء  العين  تقطير 

للتخفيف من حدة التهيج.
الخارجية عن طريق مسحها  الجفون  تنظف  الخارج  من  العين  تنظيف 
بلطف بواسطة الشاش المبلل، وتمشيط الرموش من الجذور إلى األطراف 
استعمال  تجنب  بها، مع  العالقة  واألتربة  الغبار واألوساخ  للتخلّص من 

مواد مدبّبة قد تلحق الضرر بالعين أثناء التنظيف كأعواد القطن.

جمال ور�شاقة

كيف اأهتم بطفلي بعد الوالدة

االستحمام االستعداد لالستحمام يُسبّب االستحمام المتكرر للمولود الجديد 
جفافاً للجلد، لذلك يجب أن يتّم العناية جيداً باستحمام الطفل، بحيث يكون 
الحمام مرتين أو ثالث مرات في األسبوع لغاية السنة األولى من عمر 
أو  صابون  من  به،  البدء  قبل  االستحمام  أدوات  تجهيز  ويجب  الطفل، 
شامبو األطفال، حتّى الحفاضات النظيفة، ومنشفة ناعمة، وفرشاة ناعمة 

لتحفيز فروة الرأس، وبطانية ومالبس نظيفة.
تنظيف العينين واألنف واألذن والوجه يكون الحمام في غرفة دافئة، مع 
ملء حوض االستحمام بماء دافئ وليس ساخن، ثّم تخلع مالبس الطفل 
عنه ويلف بمنشفة، ولتنظيف العينين؛ تمسح بقطعة قماش مبللة بالماء، 
أو قطعة قطن نظيفة، بحيث تمسح العينين واحدة تلو األخرى، بدءاً من 
يتّم  أنفه وأذنيه  للعين، ولتنظيف  الداخلية حتّى الركن الخارجي  الزاوية 
إليها  المنشفة مرًة أخرى ويضاف  تبلل  ثّم  ذلك باستخدام منشفة رطبة، 

الصابون، ويُغسل وجه الطفل بلطف، ثّم يجفف جيداً.
شامبو  باستخدام  رغوة  تنشأ  الطفل،  رأس  لتنظيف  الطفل  جسم  باقي 
الطفل،  باقي جسم  أّما  بلطف،  ثّم يغسل  لألطفال، وتوضع على رأسه، 
ينظف باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون، بحيث ينظف جسمه 
برفق ولطف، مع التركيز على الثنيات تحت الذراعين، وخلف األذنين، 
وحول الرقبة، وبعد االنتهاء من تنظيف كافة جسم الطفل، يجفف جيداً، 

وتوضع عليه حفاضة نظيفة، وإلباسه مالبسه النظيفة.
بكائه،  أسباب  معرفة  يجب  البكاء  من  الطفل  لتهدئة  الطفل  بكاء  تهدئة 
حيث يُعّد السبب األكثر شيوعاً لبكاء الطفل هو الجوع، وفي حال لم يكن 
الطفل جائعاً، فيجب أن يتّم تفقد حفاضاته إذا كانت متسخة، وإذا لم تكن 
كذلك فيمكن إتباع وسائل أخرى لتهدئته؛ مثل تقميطه ببطانية، حيث إّن 
الطفل حديث الوالدة قد تعود على وجوده في حدود ضيقة داخل الرحم، 
وخروجه للعالم الخارجي بأيدي وأرجل حرة الحركة قد كون مخيفاً له، 
ويمكن أيضاً تهدئته من خالل حمله والمشي فيه، أو أخذه في نزهة في 

السيارة.
تغذية المولود تعتبر تغذية المولود الجديد أمراً مهماً للغاية، وتُعّد الرضاعة 
الطبيعية األفضل لتغذية المولود الجديد، حيث يحتاج الطفل لتناول الحليب 
كّل ساعتين إلى أربع ساعات، وبالنسبة للحليب الصناعي يتغذى المولود 
إلى  ساعتين  لمّدة  وينام  الصناعي  الحليب  من  مل   90-60 على  الجديد 
ثالث ساعات بعد الشبع، ويمكن االستعانة ببعض المؤشرات التي يظهرها 
الطفل عندما يكون جائعاً، ومن هذه اإلشارات مص أصابع اليدين، ولعق 
الشفتين، وقد يلجأ الطفل في نهاية األمر للبكاء كوسيلة للتعبير عن جوعه، 
للطعام،  طلباً  الطفل  لبكاء  تجنباً  اإلشارات  تلك  إلى  االنتباه  يجب  لذلك 
ويخرج الطفل من البول ما معدله أربع إلى ست مرات في اليوم، ويكون 
برازه ذو لون مصفر أو كلون الخردل، ويمكن االستعانة بوزن الطفل 
كمؤشر لمعرفة إذا كانت كمية الحليب مناسبة للمولود، حيث يكتسب الطفل 

من الوزن ما يقارب 150-200 غرام في األسبوع.

تنظيف الو�سائد

من وجود  يمنع  ال  ذلك  أّن  إاّل  واٍق  من غطاء  عادة  الوسائد  تصنع   
بحيث  اللعاب،  في  الموجودة  والبكتيريا  البشرة،  وزيوت  الغبار، 
تتضاعف كمية الغبار والبكتيريا مع الزمن مّما قد يؤدي إلى اإلصابة 
الوسائد،  بتنظيف  يهتم  البعض ال  فإّن  ذلك  الحساسية، ومع  بأمراض 
المادة  نوع  حسب  المالبس  غّسالة  في  غسلها  باإلمكان  أنّه  العلم  مع 
الغسيل  دورة  في  فقط  وسادتين  وضع  يتم  بحيث  بداخلها،  المحشّوة 

الواحدة.
ويُنصح بتشغيل دورة شطف إضافية للتخلص من بقايا الصابون، كما 
يجب التأكد من جفاف الوسائد جيّداً بعد غسلها وذلك للتخلص من الرطوبة، 
 وتجدر اإلشارة إلى أّن الخبراء يوصون بضرورة تغيير الوسائد كل عامين.

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

احلامل واجلنني

�شحتك

ن�سائح للتخل�س من �سيق التنف�س اأثناء احلمل 

عدم التحرك بشكل سريع واندفاعي. 
الجلوس بشكل مستقيم حتى تتمكن الرئتان من التمدد بشكل أكبر، ووضع 

العديد من الوسائد أثناء النوم. 

ثم  وبطيء،  عميق  نفس  أخذ  خالل  من  الرئتين  تمرين  ممارسة 
ولكن  مرة؛  من  أكثر  األمر  هذا  وتكرار  بطيء،  بشكل  النفس  إخراج 
الرئتين. بأمراض  للمصابين  مالءمته  لعدم  نظراً  الطبيب  استشارة   بعد 
أما األعراض المقلقلة المرافقة لصعوبة التنفس عدم انتظام نبضات القلب 

وتسارعها بشكل ملحوظ:
 اإلغماء بشكل مفاجئ بعد القيام بجهد. 

األلم في منطقة الصدر عند التعرض لإلجهاد.
 صعوبة التنفس أثناء النوم أو التمدد. 

الدم  كريات  قلة  بسبب  التنفس  صعوبة  يسبب  الذي  الدم  بفقر  اإلصابة 
الحمراء التي تنقل األكسجين إلى كافة خاليا الجسم. 
اإلصابة بمرض الربو قبل الحمل، مما يسبب تفاقمه.

لهذه  األكسجين  وصول  لعدم  نظراً  الشفتين  وازرقاق  الوجه  شحوب   
المنطقة.

 اإلصابة بالحمى والسعال المستمر. 
مالحظة: إذا الحظت الحامل حدوث أي من هذه األعراض فعليها الذهاب 

إلى الطبيب.

العناية بالعني وتنظيفها

فوائد احلّنة لل�سعر
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اأول ظهور لها �سيكون يف مباراتي 

الثالثاء والأربعاء

الك�شف عن الكرة اجلديدة 
لن�شف نهائي كاأ�س العامل 2022

 ستُلعب منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لمونديال قطر، 
بكرة جديدة، وتدعى "الحلم"، بدال من كرة "الرحلة" التي لعبت 

بها مباريات النسخة الحالية من المونديال حتى دور الثمانية.
2022، عن  العالم  لكرة كأس  المصممة  أديداس  وأعلنت شركة 
التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابها  خالل  من  "الحلم"،  كرة 
الجديدة  للكرة  ظهور  أول  أن  إلى  مشيرة  "تويتر"،  االجتماعي 
وكرواتيا  األرجنتين  بين  النهائي  نصف  مباراتي  في  سيكون 

وفرنسا والمغرب.
وعلى غرار كرة "الرحلة"، ستكون كرة "الحلم" لمباراتي نصف 
خاصية  على  تحتوى   ،2022 العالم  لكأس  والنهائي  النهائي 
نجاحها بشكل مبهر في  أثبتت  التي  المتصلة"  "الكرة  تكنولوجيا 
تحديد حاالت التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خالل نظام شبه 

أوتوماتيكي.
أشكال  بها  اللون  ذهبية  أرضية  "الحلم"  كرة  تصميم  ويتضمن 
مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتأللئة التي 
تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل الكرة لون الكأس األصلية لبطولة 

كأس العالم، إلى جانب نمط العلم القطري.
الوكالت

ب�سبب مي�سي واحلكم 

الأرجنتيني فاكوندو تيلو

جنوم الربتغال يدخلون قوقعة 
"املوؤامرة" بعد �شدمة املغرب

رفض بعض العبي منتخب البرتغال االعتراف بأحقية المغرب 
في التأهل لنصف نهائي كأس العالم، واعتمدوا نظرية المؤامرة 

لتبرير اإلقصاء.
بيبي مدافع منتخب البرتغال هاجم الحكم األرجنتيني فاكوندو تيلو 
واتهمه بالعمل على خسارة بالده من أجل فوز "التانجو" بقيادة 
ليونيل ميسي باللقب، وقال في تصريحات تلفزيونية: "غير مقبول 
أن يضعوا حكًما من األرجنتين بعد ما حدث باألمس في مباراة 
األرجنتين وهولندا، لألسف بعد ما رأيته من الحكم اليوم، بإمكانهم 
اللقب لألرجنتين من اآلن، وأنا سأراهن على ذلك بكل ما  منح 

أملك«.
وأضاف: "أقول ذلك، ألن الحارس المغربي في الشوط الثاني كان 
دائًما ما يؤخر اللعب، وفي النهاية، أضاف الحكم 8 دقائق فقط 
وقت بدل ضائع، هل هذا معقول؟«.بدوره، قال برونو فيرنانديز: 
بينما يكون هناك  المقبول عدم وجود حكام برتغاليين  "من غير 
إذا  ما  بالنسبة لي، ال أعرف  للغاية  أرجنتيني، هذا غريب  حكم 
كانوا سيعطون الكأس لألرجنتين رغم أنني غير ُمهتم بذلك، من 
الغريب جًدا أن يدير مباراتنا حكم أرجنتيني ال زال منتخب بالده 

في البطولة، من الواضح أنهم واقفون ضدنا«.
الوكالت

المغربي  المنتخب  مدرب  الرقراقي  وليد   أبدى 
الدور  إلى  منتخبه  بوصول  الغامرة  سعادته 
نصف النهائي، وذلك عقب انتصاره على نظيره 
التي  المواجهة  في  رد  دون  بهدف  البرتغالي 
ربع  الدور  في  الثمامة  ملعب  على  بينهما  جرت 
النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022. وقال 
تصريح  في  عاما   47 العمر  من  البالغ  المدرب 
الجميع  كبيرا،  منتخبا  "واجهنا  المباراة:  عقب 
استبسلوا حتى صافرة النهاية ولعبنا بروح قتالية 
المغربي،  للشعب  الفرحة  نهدي  أن  وأردنا  عالية 
عربي  منتخب  كأول  التاريخ  لكتابة  وسعينا 
"المنتخب  وتابع:  اإلنجاز".  هذا  يحقق  وإفريقي 
أثبت أن المستحيل ليس مغربيا، وكل شيء وارد، 
وجميع الالعبين أكدوا ذلك ووفقنا في التغلب على 
بأنه  تحقق  ما  وصف  يمكن  وال  كبيرة  منتخبات 
معجزة بل هو نتاج عمل وروح كبيرة ومثابرة. 
لقد تحدثت مع الالعبين قبل المونديال بأننا ال نريد 
الذهاب لخوض ثالث مباريات فقط ومن حقنا أن 

نحلم واآلن هو وقت المنتخب المغربي«.
أن  عليك  العالم  كأس  في  تكون  "عندما  وقال: 
وبالمحصلة  منتخب،  أي  لمواجهة  مستعدا  تكون 
العديد  ويملك  شخصيته  يملك  المغربي  المنتخب 
حكيم  العالم،  في  الفرق  أفضل  في  الالعبين  من 

باريس  في  حكيمي  وأشرف  تشيلسي  في  زياش 
المباراة  إلى  ونصل  نحلم  ال  ولم  جيرمان،  سان 
أحد ولدينا  ليس حكرا على  العالم  النهائية؟ كأس 
إنفاقا  األقل  نحن  ربما  ذلك،  تحقيق  على  القدرة 
العالم  منتخبات  أكبر  أمام  كافحنا  ولكننا  للمال 
ولم  وكندا،  والبرتغال  وإسبانيا  وبلجيكا  كرواتيا 

نستقبل سوى هدف من نيران صديقة".

وختم مدرب منتخب المغرب تصريحاته: "حاولت 
ولهذا  ذلك  أستطع  لم  ولكن  في مشاعري  التحكم 
كانت  والدموع  النهاية  صافرة  بعد  بكيت  السبب 
طبيعية لما تحقق ونجاحنا في رفع اسم بلدنا عاليا، 
وأعتقد أن الشارع المغربي انفجر اليوم فرحا بهذا 

االنتصار".
الوكالت 

حسم ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا مستقبله مع الديوك، عقب تأهله 
للدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 الجارية في قطر.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أمس أن ديشان سيبقى مدربا للمنتخب الفرنسي 
لمدة عامين، بعدما حقق الهدف المطلوب في عقده الحالي، وهو التأهل لقبل 
نهائي مونديال 2022، وأضافت أن "ديشان استجاب لرغبة نويل لو غريت 
رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الذي رحب باستمرار المغامرة التي بدأت قبل 10 

أعوام«، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "مع عدم وجود جبهة معارضة 
الستمراره، قرر ديشان البقاء في منصبه حتى يورو 2024«.

وبينت أن الهدف األبرز لمدرب الديوك في المرحلة المقبلة سيكون التتويج 
ضاع  الذي  القاري  اللقب  تعويض  في  يرغب  يزال  ما  إذ   ،2024 بيورو 
تقريرها  باريزيان  لو  وختمت  فرنسا«،  أرض  على   2016 نهائي  في  منه 
من  مزيد  تحقيق  بإمكانه  مبابي،  كيليان  بقيادة  شابا  جيال  يمتلك  ديشان  بأن 

اإلنجازات في المستقبل.
قطر،  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يتوجه  أخرى،  جهة  من 
والمغرب،  الديوك  بين  العالم  نهائي كأس  مباراة نصف  األربعاء، لحضور 
وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو، أمس.

وقالت كاستيرا التي حضرت مباراة ربع النهائي، حيث فاز المنتخب الفرنسي 
األربعاء،  يوم  الرئيس  مع  "سأعود  لهدف:  بهدفين  اإلنجليزي  نظيره  على 
تفاصيل الرحلة لم تحسم بعد، لقد تعهد الرئيس بذلك، ويلتزم بتعهده، سيلتزم 
به بسعادة«، وتابعت الوزيرة: "لقد تابع )ماكرون( المنتخب )الفرنسي( منتبها 

لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة«.
نصف  سيحضر  أنه  الفرنسي  الرئيس  أعلن  المونديال،  انطالق  قبل  وحتى 
النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب بالده "الديوك«، وقال ماكرون أول 
النهاية  البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى  للبلوز!  امس عبر "تويتر": "مبروك 

معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".
الوكالت

ماكرون يزور قطر لت�سجيع الديكة اأمام املغرب 

اإجناز اإفريقي وعربي تاريخي لأ�سود الأطل�س يف املونديال، والرقراقي ي�سرح: 

 مل ي�ستطع النجم املخ�سرم، كري�ستيانو رونالدو، قائد منتخب الربتغال 
كبح م�ساعره، ودخل يف نوبة بكاء متوا�سلة، بعد اخل�سارة اأمام منتخب 

املغرب، مبلعب الثمامة، �سمن مناف�سات ربع نهائي مونديال قطر.

وللمرة الثامنة ف�سل رونالدو بت�سجيل اأي هدف يف الأدوار الإق�سائية يف 

بطولة كاأ�س العامل، رغم خو�س "�ساروخ ماديرا" 570 دقيقة، وقيامه 

باإطالق 27 ت�سديدة على �سباكه خ�سومه، لكن دون اإ�سابته وهزها.

الريا�سية  اجلماهري  تتوقعها  تكن  مل  الربتغال  منتخب  اأ�سطورة  نهاية 

نهائياً، لأنه وقبل بداية رحلته يف مونديال قطر، عا�ست و�سائل الإعالم 

يونايتد  مان�س�سرت  اإدارة  جعلت  التي  اخلطرية،  ت�سريحاته  وقع  على 

تتوا�سل معه، من اأجل ف�سخ العقد بالرتا�سي.وعقب ف�سخ عقده بالرتا�سي 

منتخب  مع  لرونالدو  الأخرية  اللحظات  بداأت  يونايتد،  مان�س�سرت  مع 

الربتغال، بعدما اأ�سبح حبي�س دكة البدلء �سد منتخب �سوي�سرا يف ثمن 

التاريخي  الهداف  النهائي.رونالدو  ربع  يف  املغرب  اأمام  وبعدها  النهائي، 

ملنتخب الربتغال واحلائز على جائزة الكرة الذهبية يف 5 منا�سبات، واأحد 

بني  هيبته  فقد  القدم،  كرة  يف  والع�سرين  احلادي  القرن  اأ�ساطري  اأبرز 

جميع رفاقه يف املنتخب، وامل�ساكل التي اأثارها جعلته يودع كاأ�س العامل 

بالدموع، لكن املفارقة الكربى اأن من اأنهى ُحلم رونالدو وجعله يبكي، هو 

منتخب املغرب، الذي ذرف لعبوه الدموع يف مونديال رو�سيا 2018، عندما 

�سجل كري�ستيانو الهدف الوحيد حينها، وجعلهم يخرجون من البطولة.

الوكالت

أعرب غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب 
المنتخب  أمام  للخسارة  حزنه  عن  إنجلترا، 
الفرنسي أول أمس، في ربع نهائي كأس العالم.
"جميع  صحفي:  مؤتمر  في  ساوثغيت،  وقال 
المأزق،  نفس  في  الفني  والجهاز  الالعبين 
بالطريقة  ليس  لكن  وشجاعة،  ببسالة  أدينا  لقد 
المثالية للفوز، وهذا كان الفيصل في المباراة، 
المنتخب خسر، الجميع يفوز معا ويخسر معا، 
وتم  التقدم،  من  مزيد  إلى  اإلنجليزية  والكرة 
لالعبين  قلت  بأسره،  للعالم  األمر  هذا  إثبات 
إنهم من أفضل المنتخبات، وكان لديهم استحواذ 

ندا  كنا  مستمرة،  وتسديدات  الكرة  على  أكبر 
قويا ولم يكن هناك أي تقصير«.

وتابع: "أصبحنا نملك هوية، واألداء كان جيدا 
خالل كأس العالم ككل، والفريق طبق فلسفتي، 
أفضل  الليلة  قدمنا  حيث  المزيد،  أطلب  ولم 
العالم،  بكأس  الفوز  بشعور  جئت  مستوياتنا، 

لكن سأعود خائبا إلى إنجلترا«.
يسدد  من  أفضل  هو  كين  "هاري  وواصل: 
ركالت الجزاء، إال أن معرفة الحارس له بشكل 
األمر  يصعب  توتنهام(  في  )زميله  شخصي 
أحتاج  أنني  "أعتقد  وختم:  مهاجم،  أي  على 

بعض الوقت التخاذ قراري )البقاء أو الرحيل(، 
برأسي،  واألفكار  المشاعر  من  الكثير  وهناك 

وأود أن أتخذ القرار الصحيح للمنتخب".
ساوثغيت  إن  إنجليزية  صحفية  تقارير  وقالت 
من  منصبه  في  االستمرار  بشأن  قراره  سيتخذ 
هناك  أن  وأكدت  المقبلة،  الفترة  خالل  عدمه 
اإلنجيلزي  واالتحـــاد  ساوثغيت  بين  اجتماع 
مشيرة  المقبلة،  األيام  خالل  سيعقد  القدم  لكرة 
إلى أن استمراره في منصبه مع إنجلترا محل 

شك.
الوكالت

دي�شان يح�شم م�شتقبله مع منتخب فرن�شا

"من حق منتخب املغرب اأن يحلم
 بالنهائي وما حتقق لي�س معجزة"

�سيحدد م�سريه مع منتخب بالده قريبا، �ساوثغيت: 

"جئت ب�شعور الفوز بكاأ�س العامل لكن �شاأعود خائبا اإىل اإجنلرتا"

مل يتمكن من بلوغ 

حلم التتويج باملونديال

دموع رونالدو.. امل�شهد الأخري 
لنهاية اأ�شطورة الربتغال
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ريا�ضي
 املدير الريا�سي لأجاك�سيو الفرن�سي

 يثني على لعب اخل�سر:

 "باليلي العب موهوب للغاية
 واأنا فخور جدا ب�ضمه للفريق"

المدير  كافالي  يوهان  يرى 
أجاكسيو  لنادي  الرياضي 
التعاقد  قرار  أن  الفرنسي، 
الجزائري  الدولي  مع 
صائبا  كان  باليلي  يوسف 
الفريق  أن  وأكد  للغاية، 
أفضل  لتقديم  لدفعه  يسعى 
الفترة  خالل  مستوياته 

المقبلة.
وانضم باليلي إلى أجاكسيو 
منذ نحو شهرين، بعد فسخ 

عقده مع بريست الفرنسي، وتألق بين صفوف األول.
"عندما  قائال  بشأنه  ماتان"  "كورس  لجريدة  تصريحات  في  كافالي  وتحدث 
قررت التعاقد معه، لم أهتم تماما بما يقال بخصوص مشاكله خارج الملعب، هو 
في النهاية العب موهوب للغاية"، وأضاف "يوسف باليلي أنقذ بريست الموسم 
الماضي من الهبوط إلى القسم الثاني، هو العب فريد من نوعه، وكنا بحاجة 

ماسة لالعب مثله".
وواصل "ال أريد اإلنقاص من قيمة زمالء باليلي في أجاكسيو، ولكننا كنا نفتقد 

لالعب موهوب وقادر على صناعة الفارق بشكل فردي مثله".
 وبخصوص عقلية العب الخضر، قال كافالي: "يمكنكم أن تسألوا زمالئه في 
النادي، إنه شخصية مميزة، ومحبوب من جانب المجموعة والجهاز الفني، هو 
العب بحاجة لالهتمام والشعور بأنه محل تقدير من طرف الجميع ليقدم أفضل 

ما عنده".
إضافة  قدم  لقد  الصفقة،  بتلك  جدا  فخور  أنا  صراحة،  "بكل  مشددا:  واختتم 

مباشرة للنادي، وهو فعال جدا حتى اآلن".
فريقه  مع  مباريات   5 خالل  وصناعة  تسجيل  بين  أهداف  بـ5  باليلي  وأسهم 

حتى اآلن.
ق.ر

لعب الأربعاء ال�سابق يخو�ض جتربة جديدة

نغري يلتحق باحتاد تطاوين التون�ضي
 

تطاوين  اتحاد  نادي  أعلن 
مع  تعاقده  عن  التونسي 
المدافع المحوري الجزائري 
قادما  نغير  الدين  شمس 
األربعاء،  أمل  فريق  من 
الدرجة  دوري  في  الناشط 
النادي  يفتتح  وبذلك  األولى، 

الميركاتو الشتوي مبكرا.
الدين  شمس  لالعب  وسبق 
نغير، صاحب ال 24 عاما، 
احترافية  تجربة  خاض  أن 
المتلوي، بعد أن كان وقع  التونسي، حيث لعب في صفوف نجم  الدوري  في 

عقدا للنادي اإلفريقي في صيف 2020.
ومنعت العقوبة التي فرضت على فريق اإلفريقي من قبل االتحاد الدولي لكرة 
نجم  نحو  وجهته  غير  إذ  معه،  مبارياته  خوض  من  نغير  الدين  شمس  القدم 

المتلوي.
يذكر أن اتحاد تطاوين يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط، من 6 مباريات، 

ضمن المجموعة األولى للدوري التونسي الممتاز.
ق.ر

القرعة �ست�سحب مبقر الكاف بالقاهرة امل�سرية

 االأندية اجلزائرية تتعرف اليوم 
على مناف�ضيها يف مرحلة املجموعات

الجزائر  ممثلو  سيتعرف 
المنافسات  في  الثالثة 
باألندية  الخاصة  اإلفريقية 
وهي، شباب بلوزداد وشبيبة 
األبطال(،  )رابطة  القبائل 
)كاس  الجزائر  اتحاد 
اإلفريقية(،  الكونفدرالية 
مرحلة  في  منافسيهم  على 
بمناسبة  اليوم،  المجموعات 
عملية سحب القرعة المقررة 

بمقر الكونفدرالية اإلفريقية بالقاهرة.
لموعد  تؤجل  أن  قبل  الماضي  نوفمبر   16 ليوم  القرعة مقررة  وكانت عملية 

الحق دون تقديم أسباب هذا التأجيل.
ومعلوم أن فريق شباب بلوزداد، حامل لقب بطولة الجزائر في المواسم الثالثة 
على حساب  المجموعات  مرحلة  إلى  التأهل  تأشيرة  اقتطع  قد  كان  الماضية، 
نادي جوليبا المالي، فيما أزاح فريق شبيبة القبائل من طريقه نادي جمعية كارا 

الطوغولي.
وسيتم إدراج شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في المستوى الثالث في عملية القرعة 

وهو المستوى الذي يضمن أيضا أندية سيمبا )تانزانيا( والهالل السوداني.
فقد  الكونفدرالية،  كاس  في  للجزائر  الوحيد  الممثل  الجزائر،  اتحاد  فريق  أما 
بلغ مرحلة المجموعات عقب تجاوزه عقبة نادي كاب تاون سيتي من جنوب 
إفريقيا، بالمقابل، توقف مشوار فريق شبيبة الساورة في هذه المغامرة اإلفريقية، 

في الدور التمهيدي الثاني على يد سبورتينغ غانوا االيفواري.
وستقام مقابالت الجولة األولى من مرحلة المجموعات في المنافستين القاريتين 

بين 10 و 12 فيفري 2023
ق.ر/واج

 اأمري.ل

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي سعادته 
الشعبي  الوطني  الجيش  قبل  من  بالتكريم 
الذي اعتبره تشريفا ومسؤولية، وتحدث عن 
القدم العسكرية،  اإلنجازات التي حققتها كرة 
تربطه  التي  الوجدانية  العالقة  على  مشددا 

بفريق جبهة التحرير الوطني.
وصرح بلماضي في حوار مع مجلة "الجيش" 
بالمركز التقني بسيدي موسى: "تشرفت بهذه 

و  العسكرية،  المؤسسة  وبعرفان  الدعوة 
التكريم من معنى، شرف  بكل ما يحمله هذا 
مسؤولية  اعتبره  نفسه  الوقت  في  لكن  لي 
تحقيق  قصد  علي،  ما  تقديم  ألواصل  ثقيلة 
عن  أما  االتحادية،  مع  المسطرة  األهداف 
اليوم،  وليدة  ليست  فهي  العسكرية  القدم  كرة 
الوطني  التحرير  جيش  مع  مشوارها  بدأ  إذ 
المكافحة ثم مع  للجزائر  باعتباره أول فريق 
فريق جبهة التحرير الوطني بالعبيه الكبار، 

الجزائر  أهدى  من  اول  بعضهم  كان  حيث 
المستقلة ألقابا على غرار الميدالية الذهبية في 
 1975 سنة  المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب 
القدم  كرة  احتلت  لقد  مخلوفي،  رشيد  بقيادة 
العسكرية مركز الصدارة كما شرفت الوطن 

في كل مناسبة"
جبهة  بفريق  عالقته  عن  بلماضي  وتحدث 
عالقة  "تربطني  بقوله:  الوطني  التحرير 
وجدانية بهذا الفريق العريق، وأكن احتراما ال 
التحرير  لفريق جبهة  يظاهى ألسالفنا، سيما 
عاليا،  الوطنية  األلوان  رفع  الذي  المجيد، 
ثورة  خالل  الجزائرية  القضية  عن  ودافع 
في  مرجعا  يعد  ما  وهو  المجيدة،  التحرير 
نستشف  هنا  ومن  العالمية،  القدم  كرة  تاريخ 
ميادين  عن  بعيدا  الرياضة  هذه  وأبعاد  أثر 
جبهة  بفريق  عالقتي  أن  الحقيقة  المنافسة، 
التحرير الوطني حاضرة دوما وأستلهم منها 

كلما دعت الضرورة لذلك"
المواهب  تملك  الجزائر  أن  بلماضي  وأكد 
الجزائر  "تبقى  القدم:  كرة  عالم  في  الكبيرة 
بلدا لكرة القدم، لكن إذا لم يقترن ذلك بالعمل 
يسهم  آن  يمكن  ما  وكل  والتفاني  والتكوين 
النتائج  أفضل  لتحقيق  األداء  تحسين  في 
عمل  إلى  تحتاج  القدم  كرة  والتتويجات، 
كما  واستقرار"،  وتأطير  وتنظيم  قاعدي 
استضافة  في  قطر  نجاح  عن  للحديث  عرج 
كأس العالم 2022، وتمكنها من تقديم صورة 

مشرفة للبلد العربي المسلم.

المكلف  عبود  باي  صالح  كشف 
االتحادية  مستوى  على  باإلعالم 
الجزائرية لكرة القدم أن للجزائر 
الحتضان  رسمي  بطلب  ستتقدم 
يوم   2025 لألمم  إفريقيا  كأس 
إلى  وأشار  المقبل،  ديسمبر   16
أن كأس إفريقيا لالعبين المحليين 
االتي ستجرى في الجزائر مطلع 
فرصة  ستكون  المقبلة،  السنة 
البالد  استعداد  مدى  إلثبات 

الحتضان حدث مماثل.
وصرح عبود في حوار مع موقع 
من  "الجزائر  نت":  "الجزيرة 
حظوظ  تملك  التي  القليلة  الدول 
أفريقيا  أمم  نهائيات  احتضان 
في  قوي  ملف  هناك   ،2025
في  موعد  ولنا  التجهيز،  طور 

االتحادية  مستوى  على  لوضعه  ديسمبر   16
دفتر  يلبي  شاء هللا  إن  القدم،  لكرة  األفريقية 
مع  خاصة  كبيرة  إمكانيات  لدينا  الشروط. 
باستضافة  لنا  التي ستسمح  الجديدة  المالعب 

كان 2025."
ستحتضنه  الذي  المحليين  "كأس  وأضاف: 

الجزائر مطلع العام المقبل فرصة لنثبت مدى 
جاهزية الجزائر من ناحية التنظيم والمرافق، 
إلثبات  الالعبين  لبعض  أيضا  فرصة  وهي 

قدراتهم على االلتحاق بالمنتخب األول".
وأثنى ذات المتحدث عن دولة قطر، وتمكنها 
"قطر  قال:  لما  استثنائي،  مونديال  تنزيم  من 
 ،2022 العالم  لكأس  بتنظيمها  العالم  أبهرت 

ونجاح المونديال قبل نهايته شيء 
سواء  به  ومعترف  منه  مفروغ 
المشجعين،  أو  المنتخبات  من 
هذه  تابع  الذي  بأسره  العالم  أو 
التلفزيون،  شاشات  عبر  البطولة 
مع  المشاركة  فرصة  لي  كانت 
في  للمحليين  الوطني  المنتخب 
تجربة  كانت  العرب،  كأس 
قطر  خاللها  وكانت  ناجحة، 
المونديال  هذا  الحتضان  جاهزة 
من  سواء  التاريخ،  يدخل  الذي 
ناحية التنظيم أو المستوى الرفيع 

للمسابقة."
وتابع عبود: "الحمالت التي شنها 
خاصة  قطر،  دولة  على  البعض 
أمر  أوروبا،  في  اإلعالم  بعض 
فعندما  جديدا،  وليس  معروف 
يكون  نجاحات  إسالمي  أو  عربي  بلد  يحقق 
بأن  أعتقد  المطاف،  آخر  في  لكن  مستهدفا. 
التسيير  وبفضل  للجميع،  درسا  أعطت  قطر 
الراشد قامت بخطوات كثيرة وحققت نجاحات 

كبيرة، وتبقى قدوة لكل الدول العربية."
ق.ر

سفيان  الجزائري  الدولي  قرر 
فيغولي مواصلة رحلته في منافسات 
لكرة  الممتاز  التركي  الدوري 
قرا  فاتح  لنادي  انضم  بعدما  القدم، 
سيبدأ  حيث  رسمي،  بشكل  جمرك 
في  تسجيله  بعد  المواجهات  خوض 

"الميركاتو" الشتوي.
وجاء قرار صانع األلعاب الجزائري 
بالعديد  ارتبط  اسمه  كون  مفاجئاً، 
الدوريات األوروبية،  من األندية في 
لكنه كشف عن السبب الحقيقي، الذي 
فاتح  نادي  على عرض  يوافق  جعله 

قرا جمرك.
قوله:  فيغولي  سفيان  التركية، عن  سبورت"  تي  أر  "تي  قناة  ونقلت 
"لقد تلقيت العديد من العروض في سوق االنتقاالت الصيفية الماضية، 

عن  جميعها  دراستها  فضلت  لكنني 
كثب".

وتابع نجم المنتخب الوطني: "الوقت 
الذي قمت بأخذه جعلني أتخذ  الكافي 
قرا  فاتح  وإدارة  الصحيح،  القرار 
في  معي"،  بالتواصل  قامت  جمرك 
أنه  إلى  فيغولي  من  واضحة  إشارة 

وافق على أفضل عرض قدم له.
عقده  انتهى  فيغولي  سفيان  أن  يذكر 
مع غلطة سراي في سوق االنتقاالت 
عدة  انتظر  لكنه  الماضية،  الصيفية 
أشهر، حتى يوافق على عرض فريق 
التركي  الدوري  في  رحلته  بمواصلة  يرغب  ألنه  جمرك،  قرا  فاتح 

الممتاز.
ق.ر

بلما�سي يوؤكد امتالك اجلزائر ملقومات النجاح يف كرة القدم، وي�سرح

اأكد اأن "ال�ساأن" �ستكون فر�سة مواتية لتاأكيد القدرة على احت�سان املناف�سة

فيغويل يوؤكد اأنه فكر مليا قبل الف�سل يف وجهته، وي�سرح

 "تكرمي اجلي�ش الوطني ال�ضعبي
 �ضرف يل وم�ضوؤولية ثقيلة"

 "اجلزائر �ضتتقدم بطلب ر�ضمي الحت�ضان 
"كان" 2025 يوم 16 دي�ضمرب املقبل"

"الوقت الكايف الذي قمت باأخذه جعلني اأتخذ القرار ال�ضحيح"
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ع. ط

وأفاد بيان لوزارة العدل أن 
طبي أكد, في تدخل له خالل 

هذه الدورة أن  "اللجنة الوزارية 
لالتحاد اإلفريقي المعنية 

بالترشيحات اإلفريقية داخل 
المنظومة الدولية يجب أن تمثل 

كل األقاليم اإلفريقية بصورة 
متكافئة وعادلة.«

وبالنسبة للبرتوكول اإلفريقي 
لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن 

الجوانب المحددة للحق في 
الجنسية والقضاء على مشكلة 

انعدام الجنسية في إفريقيا أشار 
السيد طبي إلى أن أحكامه 

"لم تنضج بعد" مقترحا بهذا 
الخصوص أن "يعاد إلى اللجان  
المتخصصة للمزيد من الدراسة 

وايجاد توافق أكثر بين الدول 
اإلفريقية حول كل المسائل التي 

يتضمنها.«
وأوضح البيان أن أشغال الدورة 

الثامنة العادية للجنة الفنية 
المتخصصة للعدل والشؤون 

القانونية التابعة لالتحاد اإلفريقي 
على المستوى الوزاري التي 
تتواصل أشغالها لليوم الثاني 
على التوالي تبحث العديد من 
المواضيع من بينها "قواعد  
اإلجراءات للجنة الوزارية 

المعنية بالترشيحات اإلفريقية 
داخل المنظومة الدولية، النظام 

األساسي لمركز التدريب اإلفريقي 

لإلحصاء ومعهد االتحاد اإلفريقي 
لإلحصاء" وكذا "بروتوكول 

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

والشعوب  بشأن الجوانب المحددة 
للجنسية والقضاء على مشكل 
انعدام الجنسية في إفريقيا.« 

خالل م�ساركته يف اأ�سغال دورة جلنة العدل وال�سوؤون القانونية بالحتاد الإفريقي

 طبي يدعو �إىل متثيل عادل ومتكافئ لكل
�لأقاليم �لإفريقية يف �ملنظومة �لدولية

دعا، اأم�س، وزير العدل حافظ الأختام عبد الر�سيد طبي من اأدي�س اأبابا )اثيوبيا(، خالل م�ساركته 

يف اأ�سغال الدورة الثامنة العادية للجنة الفنية املتخ�س�سة للعدل وال�سوؤون القانونية التابعة لالحتاد 

الإفريقي، اإىل متثيل عادل ومتكافئ لكل الأقاليم الإفريقية يف املنظومة  الدولية.

اإ�سـهـــار

تن�صيب نذير بوقاب�س مدير� عاما 
للتلفزيون �جلز�ئري

  أشرف وزير االتصال، محمد بوسليماني، أمس، على تنصيب نذير بوقابس مديرا عاما 
للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، خلفا لشعبان لوناكل.وكان بوقابس قد شغل منصب مدير 

األخبار بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
ق. و

 النا�سط احلقوقي واملحلل ال�سيا�سي املغربي 

يو�سف احلري�س يوؤكد

 حكومة �أخنو�س ت�صتمر يف تدبريها 
�لعبثي لل�صاأن �لعام �لد�خلي باملغرب

قال الناشط الحقوقي والمحلل السياسي المغربي يوسف الحيرش إن حكومة رجال األعمال بقيادة 
عزيز أخنوش, الفاعل رقم 1 داخل سوق المحروقات, التي يكتوي بأسعارها المواطن المغربي, 

تستمر في تدبيرها العبثي للشأن العام داخل المغرب وتتسبب في تفاقم التضخم دون أي إجراءات 
عملية تخفف من حدة معاناته. وفي مقال له على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
"فايسبوك", تحت عنوان "قانون المالية لسنة 2023.. هندسة أوليغارشية وضحك على الذقون..", 

أكد يوسف الحيرش ان الحكومة المخزنية "صاغت هذا المشروع بعيدا كل البعد عن الوضع 
المتأزم لالقتصاد الذي يواجه ركودا تضخميا لم يسبق له مثيل". وذلك, يضيف, "بناء على 

فرضيات من وحي الخيال )...(", فضال على أن مشروع هذا القانون "يستهدف الطبقة المتوسطة 
عبر +إصالحات ضريبية+ عشوائية, إلى جانب ارتكازه على االستدانة بشكل كبير".وعبر 

الحقوقي المغربي عن استغرابه من أنه "في الوقت الذي تعترف فيه الدولة المخزنية رسميا عبر 
مؤسساتها, بأن معدل التضخم يصل حاليا إلى 8,3 % ونسبة النمو لن تتجاوز 1,2% لسنة 2022, 

تقوم هذه الدولة عبر حكومتها بصياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023, بناء على توقعات 
وفرضيات ال يقبلها العقل, بمعدل تضخم 2 % ونسبة نمو 4 %", متسائال : "هل هذا معقول؟"
وتابع : "كيف للحكومة في أشهر قليلة أن تنتقل من 8,3 إلى 2 % داخل اقتصاد ريعي غير 

مهيكل, وبسياسة نقدية جد حذرة ومسيسة نوعا ما, وهي مقبلة على ركود حتمي سيعيش في كنف 
التضخم الذي تتحكم فيه اعتبارات خارجية )الطاقة, ارتفاع الدوالر...( و طبيعية )بوادر موسم 

جفاف ثان على التوالي...(؟" وأبرز في السياق أنه في الوقت الذي يدخل فيه المغرب, عامه 
الثاني من الجفاف, قامت الحكومة بتقليص األراضي المسقية لسنة 2023 ب40%, ما قد يؤثر 
بشكل مباشر حتى على األراضي التي سيتم زراعتها. ونبه في هذا االطار الى التناقض الكبير 

في أرقام الحكومة المخزنية, قائال: "كيف تقلص من المساحات المسقية وتتوقع 75 مليون قنطار 
وقد حققت في سنة 2022 حوالي 37 مليون قنطار", مضيفا أن "كل هذا العبث في األرقام يدفعنا 

للقول أن هذا القانون فعال ضحك على الذقون".كما أبرز يوسف الحيرش ما تضمنه مشروع 
قانون المالية الجديد من "ضرائب غير عادلة" تحت مسمى "اإلصالح الضريبي", بتقليص 

الضريبة بشكل تدريجي على الشركات الكبرى لتصل إلى 20% والرفع من ضرائب الشركات 
المتوسطة والصغيرة من 10 إلى %20".

ولفت الى أن "جميع دول العالم وحتى األمم المتحدة تتحدث عن فرض ضرائب على شركات 
المحروقات, التي لم نر أي إجراء ضدها داخل هذا القانون بحكم أن رئيس الحكومة هو أول 

فاعل في هذا القطاع", وهنا يتضح, بحسبه, "تضارب المصالح بشكل فج".كما نبه الى أنه "حتى 
المهن الحرة )المحاماة, الطب, الصيدلة...( لم تسلم من الهجوم الضريبي عبر االقتطاع من 

األصل ورسوم تسجيل عبثية, مما جعل أصحاب هذه المهن ينتفضون في وجه الحكومة", مستدال 
في هذا االطار "بفرض ضريبة على المقاول الذاتي و التي تصل إلى 30 % لكل معاملة تصل 

إلى 50 ألف درهم".
كما توقف يوسف الحيرش عند ما تضمنه مشروع قانون المالية 2023 بخصوص تطلع الحكومة 
إلى اقتراض 127 مليار درهم أي حوالي 13 مليار دوالر, متسائال "من أين سيأتون بهذه السيولة 

؟ وصندوق النقد الدولي يرفض منح المغرب خط ائتماني جديد مادامت مجموعة العمل المالي 
تحتفظ بالمغرب في الالئحة الرمادية الستراتيجيات محاربة تبييض األموال".

الوكالت
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ظل عشاق الفن السابع من الجمهور والمهنيين 
والفاعلين في المجال، يترقبون عودة المهرجان 
فيه  سلط  ثري  ببرنامج  فعاد  ووفاء،  حب  بكل 
أيضا، من  اإلنسانية و رفع  تهم  على مواضيع 
لقامات  القبعة  النسيان،  محاربة  و  الوفاء  باب 
جزائرية وأجنبية فاعلة في السينما، شاركت في 
حضورا  فسجلت  للمهرجان،  السابقة  الدورات 
وندوات  ومحاضرات  أفالم  خالل  من  متميزا 

ولجان تحكيم وذلك منذ أول دورة في .2009
إشعاع  في  ساهموا  المهرجان  على  القائمون  عممها  إعالمية  ورقة  حسب  هؤالء 
من  طبعات   10 مدار  على  الجزائر،  في  البصري  والسمعي  والسينما  المهرجان 
التظاهرة، غيّبهم الموت، لكن حضورهم مبصوم في ثنايا ذاكرة ال “فيكا”، وحسب 
المصدر فقد كان من واجب المهرجان ان يقول عاليا لهؤالء السينمائيين والسينمائيات: 

“شكرا أنتم أحياء في قلوبنا وفي ذاكرة السينما.. لن ننساكم.”
التي فقدتها السينما الجزائرية والمهرجان المخرج الراحل جمال بن  القامات  ومن 
الفرنسي  والكاتب  والباحث   .2013 في  المهرجان  تحكيم  لجنة  ترأس  الذي  ددوش 

ميشال سيرسو الذي كان عضو لجنة تحكيم المهرجان في السنة ذاتها.
واستذكر المهرجان روح المخرجة الراحلة يمينة بشير شويخ )عضو لجنة تحكيم 
وكاتب  والمؤلف   ،2022 أفريل   3 في  المنية  وافتها  التي   )2018 في  المهرجان 
شرف  ضيف  شرف  ضيفا  نزل  الذي  كاريير  جون-كلود  والمخرج  السيناريو 

المهرجان في.2017
فرنسي  وسينمائي  فوتوغرافي  مصور  ڤارونجي  مارك  بهم،  المحتفى  قائمة  وفي 
ومناضلة  جامعية  أستاذة  توراجليك  2017، وصربيجانكا  في  المهرجان  استضافه 
صربية استضافها المهرجان في 2019، إضافة إلى الممثل محمد جوهري والمخرج 
ابراهيم  السيناريو  2019، والمخرج وكاتب  الذي توفي في  الراحل شريف عقون 
تساكي الذي توفي في سبتمبر 2019، وكذلك المخرج نصرالدين قنيفي الذي توفي 

في أوت .2022
التي فقدتها السينما الجزائرية وسجل حضوره في المهرجان الممثل  القامات  ومن 
في مهرجان  2022 خالل مشاركته  ماي  في  توفي  الذي  بن عيسى  أحمد  الراحل 
“كان السينمائي، إلى جانب الممثل السينمائي والمسرحي جمال بارك الذي رحل هو 

اآلخر في جويلية .2022

كما لم تنس إدارة المهرجان اعترافا لمجهوداتهم 
في خدمة الحقل السينمائي كل من اليزيد خوجة 
مخرج ومسير قاعة “زينات”، وسيسيليا مانڤيني 
ومصورة  وثائقية  ومخرج  سيناريو  كاتبة 
مخرج  تافيرنيي  وبرتراند  إيطالية  فوتوغرافية 
وجون-كلود  فرنسي  ومؤلف  سيناريو  وكاتب 
و  سويسري  فرنسي-  وناقد  سينمائي  ڤودار 
والمخرح  أرجنتيني  سينمائي  سوالناس  فرناندو 
المتوجين  عن  التحكيم  لجنة  أماطت  الختامية  السهرة  وفي  تانر.  آلن  السويسري 

بجوائز المسابقة في دورتها لهذه السنة والتي كانت على النحو التالي:
م�صابقة االفالم الق�صرية:

 -1الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: “الصغيرة” للمخرجة أميرة جهان خلف هللا – 
الحزائر

 -2الجائزة الكبرى: “وداعا ايها األوغاد” للمخرج رومان دوموند- كندا
 -3تنويه خاص: “ال تطمعوا الحمام” للمخرج أنتونان نيكالس- المملكة المتحدة.

 -4تونيه خاص: “شيشاق ماريكان” للمخرجة أمال بليدي – الجزائر
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة:

 -1الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: “زولوواڤا” للمخرجة فالوفيا مونتيني – إيطاليا
 -2الجائزة الكبرى : “عدم االنحياز.. مشاهد من بكرات البودوفيتش” للمخرجة ميال 

توراجليك – صربيا
م�صابقة االأفالم الروائية الطويلة:

 -1جائزة الخاصة للجنة التحكيم: “200 متر” ألمين نايفة من فلسطين
 -2الجائزة الكبرى: “ليمبو” للمخرج بن شاروك – بريطانيا.

 -3تنويه خاص: “المجهولون” للمخرج مونتيغاندا وا نكوندا -روندا. 
  CICT :لليونسكو التابعة  “غاندي”  التلفزيون  و  للسينما  الدولي  المجلس  جائزة 

”ليمبو” للمخرج بن شاروك – المملكة المتحدة
جائزة اجلمهور: 

صنف الفيلم القصير: “سيعود” للمخرج يوسف محساس – الجزائر
صنف الوثائقي: “كات وولك” للمخرج جوهان سكوف – السويد

صنف الفيلم الروائي: “ليبمو” للمخرج بن شاروك – المملكة المتحدة
حياة �صرتاح

أعطيت السبت الماضي إشارة انطالق مشروع تعاون 
جزائري-أمريكي لتطوير التراث الثقافي بوالية تيبازة 
التي اختيرت كنموذج لتجسيد هذه المبادرة, حسبما علم 

لدى المديرة المحلية للثقافة.
ويتعلق األمر بمشروع جزائري-أمريكي يهدف لتطوير 
التراث الثقافي الجزائري في إطار إتفاقيات التعاون و 
الشراكة بين البلدين من شأنه تثمين منتجات الحرفيين 
حسب  المنطقة,  به  تزخر  الذي  بالتراث  التعريف  و 
تاهرات,  الفنون, صبيحة  و  الثقافة  مديرة  توضيحات 
اختتم  الذي  المشروع  انطالق  برنامج  لوأج.ويتضمن 
و  التقليدية  للحرف  معرض  تنظيم  األحد  أمس  يوم 
لآلثار,  العربي  المركز  مقر  داخل  تكوينية  ورشات 
بتأطير مختصين في المجال وبحضور سفيرة الواليات 

المتحدة األمريكية بالجزائر, إيليزابيث مور أوبين.

30 حرفية و حرفي  أكثر من  المعرض  ويشارك في 
ينشطون في شتى المجاالت على غرار صناعة السلل 
و الفخار و السيراميك و االزياء التقليدية و الزرابي و 
الرسم و الزخرفة الى جانب التحف الفنية و الحلي و 

األلبسة التقليدية و صناعة الحلويات التقليدية.
وينظم أيضا بنفس المناسبة, معرض للفنون التشكيلية, 
الواليات  التي أضافت أن سفيرة  المديرة  كما أضافت 
إنطالق  قبل  قامت,  بالجزائر  االمريكية  المتحدة 
الغربية  "الحظيرة  األثري  الموقع  بزيارة  التظاهرة, 
لآلثار" الذي يزخر بآثار ذات قيمة عالية تعود للفترة 
ميدان  و  الملوك  حمامات  و  المسرح  منها  الرومانية 

المبارزة و غيرها.
الحرفيين  لصالح  التدريبية  الورشات  محور  ويتضمن 
ورشتين إثنتين, إحداهما تتعلق ب"العالمة التجارية", 

و  "التسعيرة  تخص  أمس,  نظمت  التي  األخرى,  و 
مستديرة  مائدة  بتنظيم  البرنامج  سيختتم  و  التسويق". 
والحرفيين  الورشات  في  المشاركين  الحرفيين  تجمع 
تيبازة  تقنية "الزووم.«وتزخر  األمريكيين عن طريق 
دولية  محمية  مصنفة  عالمية  أثرية  مواقع  و  بمعالم 
والثقافة   العلم  و  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  من 
"اليونيسكو" تجعل "والية تاريخية و أثرية بامتياز و 
منطقة ملهمة للفنانين و الحرفيين المبدعين", كما سجل 
المنظمون.وتحصي والية تيبازة 2178 حرفي من فئة 
الحرفيين المبدعين و الفنانين من إجمالي 8646 حرفي 
و  الحرف,  و  التقليدية  الصناعات  غرفة  لدى  مسجل 
السياحة  تثمين مجال  بارز في  للعب دور  يؤهلها  هذا 

الثقافية.
حياة �صرتاح

الفيلم  العاصمة  بالجزائر  الماضية  الجمعة  سهرة  قدم 
بوشارب  لرشيد  "إخواننا"  الجزائري  الطويل  الروائي 
في عرضه الشرفي األول بالجزائر، وهو عمل درامي 
أبناء  العنصرية والتمييز في فرنسا ضد  يتناول مسألة 

المهاجرين المنحدرين من أصول جزائرية ومغاربية.
والمقتبس عن   2020 في  المنتج  العمل،  هذا  ويتطرق 
أحداث حقيقية، لقصة الجزائريين مليك أوسكين وعبدال 
للطلبة  تظاهرة  إبان  بوحشية  قتال  اللذين  يحي،  بن 
الفرنسيين بالعاصمة الفرنسية باريس في 1986، حيث 
خلف مقتلهما غضبا عارما في المجتمع الفرنسي ولدى 

الجالية الجزائرية والمغاربية هناك.
مليك  الطالب  قتل  جريمة  حول  أساسا  الفيلم  يدور 
أنهت  إذ  حضورا،  االكثر  فهي  عاما(   22( أوسكين 
الشرطة الفرنسية حياته في السادس ديسمبر أثناء قمعها 
إلصالح  حكومي  قانون  مقترح  ضد  طالبية  لتظاهرة 
والرفس  للضرب  خاللها  تعرض  وقد  الجامعة،  يمس 
الوحشيين ليلقى حتفه حتى قبل وصوله المستشفى، في 

حين أن عبدال بن يحي )20 عاما( قد قتل بدوره من 
طرف قائد شرطة "مخمور.«

ويبرز الفيلم كيف أن السلطات الفرنسية قد عملت على 
تقزيم مقتل الشابين وعدم إدانة السلوك الهمجي للشرطة 
لوال التحرك الكبير للجمعيات ومحاميي الضحيتين الذي 
إلى  إضافة  الوضع  تهدئة  أجل  من  للتدخل  أضطرها 
إلغائها لمقترح قانون اإلصالح الجامعي، وعلى الرغم 
من إدانة شرطيان في هذه القضية إال أن عقوبتهما "لم 

تكن عادلة"، حسب ما جاء في العمل.
من  كل  دقيقة،   92 ومدته  الفيلم،  هذا  سيناريو  وكتب 
المخرج والروائية الجزائرية كوثر عظيمي، وهو من 
في  )سارة(  ولينا خودري  )محمد(  كاتب  بطولة رضا 
دور أخوي مليك، وسمير قاسمي في دور والد عبدال، 
وكذا رافاييل بيرسوماز في دور مفتش الشرطة "دانيال 
ماتي"، و"آدم عمارة" في دور مليك أوسكين، وفنانين 

آخرين.
من  األرشيف  تكثيف  على  عمله  في  بوشارب  واعتمد 

خالل استعمال أشرطة قديمة توثق لتلك الجريمة عبرت 
آنذاك  الفرنسيين  السياسيين  كبار  تدخالت  عن  بعضها 
األول  والوزير  ميتران  فرانسوا  الرئيس  غرار  على 
باريس  اجتاحت  التي  المظاهرات  وكذا  شيراك،  جاك 
ظل  في  لذكراهما  وتخليدا  الجريمتين  بهاتين  تنديدا 
تصاعد الغضب لدى أفراد الجالية الجزائرية والمغاربية 
األول  الشرفي  عرضه  في  العمل  هذا  فرنسا.وقدم  في 
 ،2022 في  بفرنسا  الدولي  السينمائي  كان  بمهرجان 
وقد اختير مؤخرا لتمثيل الجزائر في مسابقة األوسكار 
رفقة  العرض  حضر  الذي  بوشارب،   .2023وقال 
الخيال  بين  "يجمع  فيلمه  أن  العمل،  ممثلي  من  عدد 
السياسي  الخطاب  الضوء على  يسلط  واألرشيف، كما 
الفرنسي لذلك الوقت"، مضيفا أنه "ثالث عمل روائي 
طويل له يتناول موضوع العالقات بين الجزائر وفرنسا 
القانون«  عن  و"خارجون   )2006( "األنديجان"  بعد 
في  باريس  مواليد  من  بوشارب،   .«)2010(رشيد 
1953، هو مخرج ومنتج فرانكو-جزائري، بدأ حياته 

المهنية كمساعد مخرج بالتلفزيون الفرنسي من 1977 
إلى 1984 أنجز خاللها عدة أفالم قصيرة، قبل أن ينتج 
"العصا  بعنوان   1985 في  له  طويل  روائي  فيلم  أول 
الحمراء" ليقدم بعدها أعماال أخرى على غرار "السنغال 

الصغيرة" )2001( و"غبار الحياة.)1995( «
وعمل بوشارب أيضا على االنفتاح على السينما العالمية 
فأنجز  األمريكية  المتحدة  بالواليات  إلى هوليود  فانتقل 
 )2014( العدو"  "طريق  وكذا   )2009( ريفر"  "لندن 
الذي شارك في أدائه الممثل األمريكي فورست وايتكر، 
وقد تعاون في كتابة سيناريوهات بعض أفالمه مع عدد 
وياسمينة  عظيمي  غرار  على  الجزائريين  الكتاب  من 

خضرا.
لمهرجان  ال11  الطبعة  إطار  في  "إخواننا"  فيلم  وقدم 
الجزائر الدولي للسينما المخصص للفيلم الملتزم )فيكا( 
الجوائز  بتوزيع  إلى األحد  السبت  اختتمت سهرة  التي 

على المتوجين بهذه الطبعة.
حياة �صرتاح

�صمن فعاليات "املهرجان 

الدويل لل�صياحة ال�صحراوية"

معر�ض حول منتجات
 ال�صناعة التقليدية

 للواليات ال�صحراوية
الدولي  "المهرجان  فعاليات  من  الثاني  اليوم  في 
للسياحة الصحراوية" في طبعته الخامسة بوالية 
غرداية، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية 
مولوج" رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية، 
لمنتجات  المخصص  المعرض  إفتتاح  على 
والذي  الصحراوية،  للواليات  التقليدية  الصناعة 
الدولي  "المهرجان  نهاية  غاية  إلى  سيستمر 
ساكنة  يُمّكن  بحيث  الصحراوية"،  للسياحة 
غرداية والسياح الوافدين إليها من االستفادة من 
عروض خاصة بالمهرجان تُضم أشهر المنتجات 

الحرفية لـ24 والية صحراوية.
وبقاعة المحاضرات في فندق "بلفيدار"، حضرت 
علمية  لندوة  مولوجي،  والفنون  الثقافة  وزيرة 
موضوع  حول  المهرجان  هامش  على  أُقيمت 
المستدامة"،  والتنمية  الصحراوية  "السياحة 
جامعات  مختلف  من  وباحثين  خبراء  نّشطها 

الوطن. 
وآخر محطة من زيارة وزيرة الثقافة والفنون إلى 
"سبسب"،  بلدية  بوابة  من  كانت  والية غرداية، 
ورياضية،  فنية  ثقافية،  نشاطات  تنظيم  تم  أين 
والصناعة  السياحة  وزير  بالمناسبة  أعطى  كما 
اإلعالمية  للوفود  الرسمية  اإلشارة  التقليدية 
السياحي طريق  "المسار  في  المشاركة  األجنبية 
واليات  من  كل  سيجوب  والذي  القصور"، 

غرداية، المنيعة، تيميمون، بني عباس وبشار.
في  زميلها  من  بدعوة  الوزيرة  وشاركت 
التقليدية، في  الحكومة وزير السياحة والصناعة 
للسياحة  الدولي  المهرجان  من  الخامسة  الطبعة 
اختتمت أمس  الذي  الصحراوية بوالية غرداية، 

األحد بعد إنقطاٍع دام لثماني سنوات.
إفتتاح  المهرجان،  برنامج  ُمستهل  في  وتٌم 
"صالون السياحة الصحراوية" الذي يشارك من 
خالله أزيد من 120 عارًضا يمثلون 24 والية 

تحتوي على وجهات سياحية صحراوية. 
وشهدت الفترة المسائية، اإلفتتاح الرسمي للطبعة 
الخامسة من المهرجان الدولي للسياحة، بحضور 
المشاركة  األجنبية  الوفود  المحلية،  السلطات 
تقديم  عرفت  والتي  المدني،  المجتمع  وفعاليات 
إستمتع  المشاركة،  للواليات  فلكلورية  عروض 

بها وتجاوب معها كثيًرا الجمهور الحاضر. 
وفي تصريٍح لوسائل اإلعالم على هامش إفتتاح 
والفنون  الثقافة  وزيرة  أوضحت  المهرجان، 
من  الجزائر،  به  تزخر  الذي  الثقافي  التنّوع  أن 
شأنه أن يسهم في تطوير القطاع الّسياحي، على 
األساسي  المقّوم  هي  الثقافية  السياحة  أّن  اعتبار 
للسياحة من جهة، وغالًبا ما يكون الّدافع األساسي 
لهذه السياحة هو الثقافة، وذلك من خالل زيارة 
المتاحف،  التاريخية،  والمعالم  األثرية  المواقع 
المعارض والمهرجانات، ما من  والمشاركة في 

شأنه تفعيل السياحة الثقافية.
حياة �صرتاح

االإثنني  12 دي�صمرب 2022 املـوافق لـ 18 جمادى االأوىل 1444هـ

ا�صتذكرت التظاهرة القامات التي فقدتها ال�صينما اجلزائرية

هذه قائمة املتوجني بجوائز "فيكا 11"
اختتمت �صهرة ال�صبت اإىل االأحد فعاليات الطبعة 11 من مهرجان اجلزائر الدويل لل�صينما "فيكا"، بعد اأيام من العرو�ض واملحا�صرات والور�صات 

التاأطريية التي رافقت التظاهرة، التي عادت بعد �صنتني من الغياب ب�صبب جائحة كورونا، لتمتع اجلمهور باأفالم متنوعة يقّدم �صّناعها موا�صيع 

خمتلفة وطرحا عميقا لق�صايا اإن�صانية تت�صل باملراأة والبيئة واملقاومة والثورة واحلرية، وليتذكر �صخ�صيات �صينمائية كان لها ب�صمة يف تاأثيث دورات 

املهرجان الذي يحتفل هذه ال�صنة بدورته الـ.11

مت اختيار والية تيبازة لتج�صيد هذه املبادرة

اختري العمل موؤخرا لتمثيل اجلزائر يف م�صابقة االأو�صكار 2023

م�صروع منوذجي جزائري-اأمريكي لتطوير الرتاث الثقايف

"اإخواننا" لر�صيد بو�صارب يقدم باجلزائر العا�صمة 
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نظام املخزن ي�صعد من ممار�صته 

القمعية �صد املدنيني

حزب �سيا�سي مغربي
 يدين ب�سدة القمع املخزين 

ال�سر�س الحتجاجات الفالحني
"القمع  بالمغرب  العمالي"،  الديمقراطي  "النهج  حزب  أدان 
المخزني الشرس"، لالحتجاجات التي نظمتها الجامعة الوطنية 
تملص  على  ردا  الماضي،  الخميس  )نقابة(  الفالحي  للقطاع 
وزارة الفالحة من وعودها وغلق باب الحوار حول مطالب 
من  الصفوف  لتوحيد  المناضلة  القوى  كافة  داعيا  الفالحين، 

أجل شجب هذه الممارسات تجاه النقابيين والمناضلين.
وأوضح الحزب المغربي في بيان له, أن الوقفة االحتجاجية 
التي نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي التابعة لالتحاد 
المغربي للشغل أمام وزارة الفالحة و المسيرة نحو البرلمان 
يوم الخميس الماضي, تعرضت إلى "قمع شرس" من طرف 
للرد  المخزنية,  الدولة  كالعادة  التي سخرتها  القمعية,  القوات 
الفالحي,  للقطاع  الوطنية  للجامعة  المشروعة  المطالب  على 

مبرزة أن ذات القوات "قامت بالتنكيل بالمناضلين".
لهذا  الشديدة  إدانته  عن  العمالي"  الديمقراطي  "النهج  وعبر 
المشروعة  للمطالب  ودعمه  مساندته  وعن  الشرس",  "القمع 
المتعلقة  المطالب  وكافة  الفالحي,  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
والمعدمين  الفقراء  والفالحين  الزراعيين  العمال  بأوضاع 

وكافة المنضوين تحت لواء هذه النقابة المناضلة.
المناضلة  القوى  كافة  المغربي,  الحزب  دعا  األخير,  وفي 
أجل  من  الصفوف  "لتوحيد  والسياسية,  والحقوقية  النقابية 
والمناضلين  النقابيين  تجاه  القمعية  الممارسات  هذه  شجب 
والمطالبة  المكافحة  الجماهير  وكافة  والسياسيين  الحقوقيين 
في  االنخراط  أجل  الفعلية ومن  والمساواة  والكرامة  بالحرية 
كل األشكال النضالية, النتزاع الحقوق وتحصين المكتسبات".

وزارة ال�صوؤون الجتماعية

 وترقية املراأة ال�صحراوية تندد

اإدانة وا�سعة النتهاكات
 االحتالل املغربي حلقوق 

االإن�سان يف املدن املحتلة
شجبت وزارة الشؤون االجتماعية وترقية المرأة الصحراوية 
المحتلة من  المدن  في  اإلنسان  انتهاكات حقوق  كافة مظاهر 
الصحراء الغربية, حسب وكالة األنباء الصحراوية )واص(.

لها  بيان  في  أمس,  أول  أكدت  الوزارة  أن  الوكالة,  وأفادت 
 - اإلنسان  لحقوق  العالمي  لإلعالن  ال  الذكرى  بمناسبة   -
التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مظاهر  لكل  المطلق  "رفضها 
تمارسها سلطات االحتالل المغربي ضد كل مكونات المجتمع 
الممارسات  إلى  الفتة  المحتلة",  المناطق  في  الصحراوي 
من  تكريسها,  على  المخزنية  السلطات  تعكف  التي  التعسفية 
قبيل "حروب اإلبادة الجماعية وقمع كل االصوات الرافضة 
الوطنية  الشخصية  مقومات  طمس  ومحاوالت  لالحتالل, 

والقضاء على الهوية الوطنية ...".
والممارسات  العنف  أنواع  بشتى  "بشدة"  الوزارة,  ونددت 
النساء  لها  تتعرض  التي  اإلنسانية  الكرامة  من  تحط  التي 
هو  الوحيد  "ذنبهن  اإلطار:  هذا  في  الصحراويات.وقالت 
واستقالل  بحرية  والمطالبة  المغربي  لالحتالل  رفضهن 
وهي  واستقالله  مصيره  تقرير  من  شعبهن  وتمكين  وطنهن 

حقوق تصونها كل األعراف والمواثيق الدولية".

قانون  "لكون مشروع  أسفه  للشغل عن  المغربي  االتحاد  له, عبر  بيان  وفي 
حلوال  يقدم  وال  المغربية  الشغيلة  طموحات  دون  يبقى   2023 لسنة  المالية 
إلشكاالتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها أو وضع إجراءات قادرة 
ويؤمن  كرامتهم  يضمن  بما  لألسعار,  المسبوق  غير  االرتفاع  إيقاف  على 

متطلبات عيشهم الكريم".
االتحاد  تعديالت ممثلي  الحكومة مع  تفاعل  السياق, "عدم  واستنكر في ذات 
والتي   2023 لسنة  المالية  قانون  مشروع  بخصوص  المستشارين  بمجلس 
حملت مجموعة من االقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة 
التي ال  االجتماعية  لسياستها  الجذرية  "المراجعة  إلى  إياها  داعيا  المغربية", 
الدولة  شعار  مع  تنسجم  وال  المغربي  االجتماعي  الواقع  لتحديات  تستجيب 

االجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي".

االجتماعي  الحوار  مسار  بتصحيح  "التعجيل  على  أخنوش  حكومة  وحثت 
منهجية ومضمونا", مجددا  رفضه ألي إصالح أحادي لصناديق التقاعد دون 
المتقاعدين, وذلك  الشريك االجتماعي وممثلي  "استشارة موسعة" مع ممثلي 
"صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم"، كما عبر "عن رفضه 
المساس بتماسك واستقرار األسرة المغربية, وتأكيده على أن أي تعديل لمدونة 

األسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية األصيلة )...(".
النسيج  تخترق  التي  التطبيع  لديناميكية  "الرافضة  مواقفه  جدد  وبالمناسبة, 
وعلى  المجاالت  بمختلف  وغيره  المغربي  والعلمي  واالجتماعي  االقتصادي 
الفلسطيني  للشعب  والداعمة  الثابتة  مواقفه  على  مؤكدا  المستويات",  مختلف 
ولصموده حتى حيازة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها تحرير أراضيه المحتلة 

وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  طالبت 
التطبيع, أول أمس, باإللغاء النهائي التفاق التطبيع 
الذي أبرمه المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل, 
المغربي,  الشعب  ارادة  وضد  شرعي  غير  ألنه 
مؤكدة استمرارها في النضال حتى اسقاط اتفاقيات 
في  المغربية,  الجبهة  والعار".وقالت  "الخزي 
العالمي  لليوم  ال74  الذكرى  بمناسبة  لها,  بيان 
النظام  أبرمه  الذي  التطبيع  إن  اإلنسان,  لحقوق 
المغربي 0مع الكيان الصهيوني, "يعد عمال خارج 
عيب  بسبب  نهائيا  إلغاؤه  ويتعين  المشروعية, 
"إخراج  تضيف,  يجب,  كما  المشروعية",  انعدام 
مشروع القانون المجرم للتطبيع من أدراج البرلمان 
اختراق  أي  من  للمغرب  حماية  عليه  والمصادقة 
المغربي  واإلنسان  البالد  يستهدف  صهيوني 
وخصوصا الناشئة منه".وأوضحت في هذا االطار 
خطرا  "يشكل  تطبيع  من  المغرب  يعيشه  ما  أن 

حقيقيا على األمن العام الداخلي والخارجي, وعلى 
مبرزة  مؤسساتها",  وعلى  المغربية  الدولة  اسرار 
والعسكري  واالقتصادي  السياسي  "التطبيع  أن 
طابع  نحو  سينقلب   )...( المخابراتي  و  والسياحي 
المغرب  لسيادة  بتهديده  وأبعاده  عمقه  في  جرمي 
المجتمع,  ولكل  والخارجية,  الداخلية  ولسالمته 
الى  وصوال   ,)...( فتن  من  سيثيره  ما  بسبب 
تمزيق وحدته".ونبهت الجبهة المغربية الى أن هذا 
"التسونامي التطبيعي يأتي بعد انتصارات المقاومة 
يعيشها  أصبح  التي  الدولية  والعزلة  الفلسطينية, 
منظمات  بعدما صنفته  المحتل,  الصهيوني  الكيان 
دولية, مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن 

رايت واتش, كنظام فصل عنصري )...(".
ممن  "المهرولين  أن  ذاته  السياق  في  واعتبرت 
جرهم التطبيع للذهاب في سياحة أو في مهام ثقافية 
أو رياضية أو مسرحية أو إعالمية أو تجارية أو 

جمعوية أو قضائية أو غيرها للكيان المجرم )...(,  
التي  الجرائم  في  المشاركة  قواعد  عليهم  تنطبق 
تطال الشعب الفلسطيني", محملة إياهم "المسؤولية 
الكاملة ويمكن لو ثبتت الجرائم في حقهم  الجنائية 
طبقا  األصليين  الفاعلين  عقاب  بنفس  معاقبتهم 
الجنائي  القانون  من   129 المادة  عليه  تنص  لما 
في  استمرارها  االخير  في  المغربي".وأكدت 
إسقاط  أجل  من  المغربية  القوى  كل  مع  النضال 
التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم, وطرد ممثله 
بالمغرب, وسن قانون لتجريم كافة أنواع وأشكال 
جميع  تنخرط  أن  في  أملها  عن  معربة  التطبيع, 
الهيئات والشخصيات المدافعة عن حقوق اإلنسان 
في مبادرات, للتعبير عن الموقف األصيل للشعب 
لحقوق  المبدئي  الدعم  ومن  التطبيع,  من  المغربي 
بناء  في  والمشروعة   الثابتة  الفلسطيني  الشعب 

دولته المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف.

سجل الفضاء المغربي لحقوق اإلنسان, استمرار التراجعات الخطيرة لوضعية 
حقوق اإلنسان في المغرب على كل المستويات, في الوقت الذي تستمر فيه 
السلطات المخزنية في انتهاج سياسات مكرسة للفقر ومنتجة للحرمان, وتبني 
مقاربة أمنية شرسة لمواجهة االحتجاجات المتواترة للمغاربة, داعيا الى جبهة 

حقوقية موحدة, دفاعا عن الحقوق والحريات وتحقيقا للكرامة والعدالة.
بمناسبة  الجمعة  أمس  أصدره  الذي  التقرير  في  المغربي,  الفضاء  كما سجل 
الذكرى الـ 74 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان, "استمرار االعتقال السياسي 
والمحاكمات غير العادلة ومواصلة السلطات رفضها االستجابة لقرارات فريق 
األمم المتحدة الخاص باالعتقال التعسفي, والتي تطالبها بإطالق السراح الفوري 
لمجموعة من معتقلي الرأي من المدونين والصحفيين وجبر أضرارهم".وهذا 
في  والمتابعات  التعسفية  االعتقاالت  "استمرار  التقرير,  يضيف  جانب,  الى 
حق المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين والمدونين والنشطاء النقابيين, 
خاصة مناضلي تنسيقية األساتذة المتعاقدين وحركة البطالين ونشطاء الحراك 
الشعبي السلمي, بشأن عدد من القضايا االجتماعية المتعلقة باألسعار والماء, 
والحق في الشغل والعيش الكريم", مشيرا الى أن السلطات المخزنية "أصبحت 
تتفنن في فبركة المتابعات بتلفيق لهم تهم الحق العام إلخراس أصواتهم والزج 
المخزنية في ما  الدولة  السياق, ممارسات  السجون".وأبرز في نفس  بهم في 
واتساع  السلمي,  واالحتجاج  والتعبير  الرأي  حرية  على  ب"التضييق  يتعلق 
ومنع  السلمي  التظاهر  قمع  في  مستمر  شبه  بشكل  السلطات  تدخل  دائرة 
التراب  مغادرة  من  بعضهم  ومنع  السياسيين  المعارضين  وقمع  التجمعات, 

السجون وتلطيخ سمعتهم  الزج بهم في  بتهم ملفقة قصد  المغربي, ومتابعتهم 
وسمعة اإلطارات السياسية والحقوقية التي ينتمون إليها )...(".كما ابرز "قمع 
المخزن لالحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق االجتماعية, كاحتجاجات غالء 
بمناهضة  الخاصة  واالحتجاجات  التعاقد  عليهم  المفروض  األساتذة  األسعار, 
التطبيع" مع الكيان الصهيوني.أما في ما يتعلق بالوضع االقتصادي, فقد سجل 
الفضاء المغربي لحقوق اإلنسان "تفاقم البطالة بشكل كبير نتيجة أزمة التشغيل 
والتسريحات التعسفية التي يتعرض لها اآلالف من العمال بالقطاع الصناعي 
والزراعي والسياحي في العديد من المدن كالدار البيضاء ومراكش وأغادير, 
نتيجة  األسعار  في  المهول  "االرتفاع  سجل  األساسية".كما  حقوقهم  وتردي 
السياسات العمومية المتبعة التي تكرس التفاوتات الخطيرة ومنها قانون المالية 
لسنة 2023, الذي سيعمق من أزمة الفقر الذي يشكل تحديا صعبا بالمغرب, 
في   7.4 بنسبة  بالمغرب   الفقراء  ارتفاعا في عدد  الدولي  البنك  حيث سجل 
التقرير  تحدث  المغربية,  بالمملكة  السجون  أوضاع  وبخصوص  المائة". 
الحقوقي عن "االكتظاظ بسبب اللجوء إلى االعتقال االحتياطي في ظل هيمنة 
"أعدادا  المصدر,  ذات  وفق  المغربية,  السجون  تعرف  إذ  األمنية",  المقاربة 
هائلة, األمر الذي ينعكس على التغذية والنظافة واالستحمام والفسحة ومتابعة 
سنة  أن  الى  الصدد  هذا  في  وأشار  والعالج".  والتطبيب  والزيارة  الدراسة 
2022 عرفت سلسلة من اإلضرابات عن الطعام بمختلف السجون, وحديث 
والمهينة  والالإنسانية  القاسية  والمعامالت  للتعذيب  تعرضهم  عن  المساجين 

والحاطة من الكرامة, خصوصا المعتقلين السياسيين.

اتفق قادة ال�صني والدول الأع�صاء يف جامعة الدول العربية اجلمعة بالريا�ض على 

تقوية التعاون وتعزيز ال�صراكة ال�صرتاتيجية ال�صينية-العربية.

و يف اإعالن �صدر عقب القمة ال�صينية العربية الأوىل نقلته وكالة الأنباء ال�صينية 

ال�صرتاتيجية  لل�صراكة  اأو�صع  اآفاق  فتح  يف  اأملهم  عن  القادة  اأعرب  )�صينخوا( 

ال�صيني-العربي  التعاون  بتعميق  العربية  والدول  ال�صني  تلتزم  ال�صينية-العربية. 

يف خمتلف املجالت من خالل الآليات يف اإطار منتدى التعاون ال�صيني العربي، وفقا 

ال�صرق  ق�صية  جوهر  تظل  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  على  اجلانبان  لالإعالن.و�صدد 

واإقامة  الفل�صطينية  لالأرا�صي  ال�صهيوين   الحتالل  اإنهاء  يف  تتمثل  التي  الأو�صط، 

ال�صرقية  القد�ض  وعا�صمتها   1967 عام  حدود  على  بناء  امل�صتقلة  فل�صطني  دولة 

وفًقا لقرارات الأمم املتحدة املعنية وت�صهيل ت�صوية عادلة و�صاملة ودائمة للق�صية 

الفل�صطينية على اأ�صا�ض حل الدولتني.

العاملي  الأمن  ومبادرة  العاملية  التنمية  مبادرة  ويثمنون  يقدرون  اإنهم  القادة  وقال 

ال�صالم  لتحقيق  ال�صني  وجهود  بينغ  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�ض  اقرتحهما  اللتني 

والتنمية يف العامل من خالل املبادرتني، مبا يف ذلك عقد احلوار رفيع امل�صتوى ب�صاأن 

التنمية العاملية.

ويف غ�صون ذلك، اتفق اجلانبان على بذل جهود �صاملة لبناء جمتمع م�صري م�صرتك 

تتم�صك  العربية  الدول  اأن  على  الإعالن  اجلديد.و�صدد  الع�صر  يف  �صيني-عربي 

ب�صدة مببداأ �صني واحدة وتدعم ال�صني يف حماية �صيادتها ووحدة و�صالمة اأرا�صيها، 

وتوؤكد جمددا اأن تايوان جزء ل يتجزاأ من اأرا�صي ال�صني.

�صيا�صية  حلول  عن  للبحث  ودولية  اإقليمية  جهود  بذل  �صرورة  على  القادة  واتفق 

القرارات  وفق  واليمن  وليبيا  �صوريا  يف  الأزمات  مثل  الإقليمية  والق�صايا  لالأزمات 

والتفاقيات واملبادئ الدولية ذات ال�صلة.

بفل�صفتها  يتعلق  فيما  دولة  لكل  امل�صتقل  الختيار  احرتام  على  اجلانبان  اتفق  كما 

والطريق. احلزام  ملبادرة  امل�صرتك  للتنفيذ  ا�صتعدادهما  عن  واأعربا  التنموية، 

امل�صاواة  اأ�صا�ض  على  يتم  اأن  يجب  الإن�صان  حقوق  جمال  يف  الدويل  التعاون  اأن  واأكدا 

وا�صتخدام  الإن�صان  حقوق  ق�صايا  وا�صتغالل  ت�صيي�ض  وعار�صا  املتبادل،  والحرتام 

مثل هذه الق�صايا لل�صغط على الدول الأخرى والتدخل يف �صوؤونها الداخلية.

ال�صرق  يف  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  من  خالية  منطقة  اإن�صاء  يوؤيدون  اإنهم  القادة  وقال 

يف  الزاوية  حجر  تعد  التي  النووية  الأ�صلحة  انت�صار  عدم  ملعاهدة  وفقا  الأو�صط، 

الإرهاب  مكافحة  جهود  تعزيز  على  اجلانبان  واتفق  النت�صار.  لعدم  الدويل  النظام 

ورف�ض "املعايري املزدوجة" يف احلرب �صد الإرهاب. كما اتفقا على تعزيز احلوار بني 

احل�صارات ومعار�صة الإ�صالموفوبيا بكل اأ�صكاله.

الحتاد الوطني لل�صغل يف املغرب يدق ناقو�ض اخلطر

حذر من خطورة االنهيار املفزع يف القدرة ال�سرائية
 دعا الحتاد الوطني لل�صغل باملغرب )املركزية النقابية(، حكومة اأخنو�ض، اإىل التحلي بروح امل�صوؤولية وتبني اإجراءات اجتماعية جريئة 

قادرة على الت�صدي لالنهيار املفزع يف القدرة ال�صرائية ووقف زحف ارتفاع الأ�صعار، موؤكدا اأن م�صروع قانون املالية ل�صنة 2023 مل يت�صمن 

اإجراءات قادرة على اإيقاف الرتفاع غري امل�صبوق لالأ�صعار، مبا ي�صمن كرامة املغاربة ويوؤمن متطلبات عي�صهم الكرمي. 

الوكالت

قالت اإنه غري �صرعي ويتعار�ض مع اإرادة ال�صعب املغربي

اجلبهة املغربية لدعم فل�سطني تطالب باالإلغاء النهائي للتطبيع

ملواجهة الرتاجعات اخلطرية يف احلقوق واحلريات

الدعوة اإىل جبهة حقوقية موحدة يف املغرب

املنظمة الكوبية 
لل�سداقة  بني الدول

 توؤكد ت�سامنها الالم�سروط 
مع كفاح ال�سعب ال�سحراوي

أكدت المنظمة الكوبية للصداقة بين الدول، تضامنها الالمشروط 
االحتالل  وجه  في  المستميت  الصحراوي  الشعب  كفاح  مع 

المغربي، مشددة على حقه المشروع في الحرية واالستقالل.
أن  أمس,  أول  )وأص(,  الصحراوية  األبناء  وكالة  ذكرت  و 
المنظمة الكوبية, دعت - خالل الكلمة االفتتاحية للدورة العاشرة 
لمهرجان الصداقة المقام بكوبا - مجلس األمن الدولي واألمانة 
العامة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان, إلى "التدخل العاجل 
الصحراء  من  المحتلة  األجزاء  في  االنسان  حقوق  لحماية 
المدن  في  الصحراوي  الشعب  له  يتعرض  ما  نتيجة  الغربية, 

المحتلة من قمع وتنكيل".
ومن جهته, أعرب اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب 
الذي شارك في الفعاليات, عن الشكر نظير المجهودات المبذولة 
تقرير  في  الشعوب  حق  وعن  الدولية  الشرعية  عن  للدفاع 

مصيرها.



بعد ارتفاع حادٍّ يف درجة حرارته، 

وهبوط يف دقات القلب

نقل �لأ�شري �أبو حميد ب�شكل 
عاجل �إىل �مل�شت�شفى

أبو  ناصر  المريض  األسير  بأن  األحد،  أمس  األسير،  نادي  أفاد 
"الرملة"  سجن  من  عاجل  بشكل  نُقل  بالسرطان  المصاب  حميد 
إلى مستشفى مدني، بعد ارتفاع حادٍّ في درجة حرارته، وهبوط 

في دقات القلب.
بات  والذي  حميد،  أبو  لألسير  الصحي  الوضع  تفاصيل  وعن 
سجن  "عيادة  يسمى  ما  داخل  منهك  بجسد  المرض  يُصارع 
الرملة"، فقد دخلت الحالة الصحية له منحنى خطيرا جدا، وتتفاقم 
أنحاء  السرطانية في جميع  للخاليا  انتشار واسع  بسرعة، فهناك 
جسده والتي تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى، وبالتالي أفقدها 

القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية.
كلتا  على  خطرة  سوائل  خروج  من  ناصر  يعاني  مؤخرا  وبات 
رئتيه، وفقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه، ويالزم السرير 
في  تسارع  من  يشتكي  أنه  كما  عميقة،  نوم  بنوبات  الدخول  مع 
نبضات القلب، وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن، وفقدان للشهية، 
وفقد القدرة على التمييز بما يدور حوله، وتالزمه أنبوبة األكسجين 

دائما. 
الجهة  في  الموجود  "الورم  محمد،  األسير  شقيقه  شهادة  وحسب 
بارز  الصدر  منطقة  في  وبالتحديد  أخيه،  جسد  من  اليسرى 
وواضح، الفتا إلى أنه مع دخول شقيقه هذه المرحلة الحرجة من 
يتلقاها  التي  المسكنات  الصعب عالجه حتى  المرض أصبح من 

باتت بال جدوى.«
واألسير ناصر أبو حميد، واحد من 24 حالة يعانون من مرض 
أصعب  من  يُعدُّ  هو  بل  متفاوتة،  بدرجات  واألورام  السرطان 
الحاالت المحتجزة داخل سجون االحتالل، ويبلغ من العمر )49 
عاما(  وهو من مخيم األمعري/ رام هللا، ومعتقل منذ عام 2002 

ومحكوم بالسجن المؤبد و50 عاما.

 راأفت مرة م�سوؤول العمل

 اجلماهريي يف حركة حما�س يف لبنان:

"�لوحدة �لوطنية تتج�شد 
يف عرين �لأ�شود "

الجماهيري في حركة حماس في  العمل  أكد رأفت مرة مسؤول 
نموذجا  يمثلون  الغربية  الضفة  في  األبطال  المقاومين  أن  لبنان 

وطنيا في المقاومة والبطولة.
وبطولة  صمود  من  الغربية  الضفة  تشهده  ما  أن  إلى  وأشار 

ومواجهة يبعث على الفخر واالعتزاز.
الجماهيري  العمل  من  وفد  بها  قام  جولة  خالل  جاء  مرة  كالم 
في حركة حماس في لبنان أمس أول، إلى عدد من الشخصيات 
لبنان، وضم  جنوب  في  منطقة صور  في  والفاعليات  والوجهاء 

الوفد ابو أحمد فضل وعلي موسى.
وشملت الزيارة  عددا من الفاعليات و رجال األعمال، وتضمنت 
جهاد  باالستاذ  واللقاء  المعشوق  في  الفلسطيني  المتحف  زيارة 

دكور المشرف عليه.
وانتهت بلقاء عدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية في دارة 
العالقة  أهمية  على  أكد  الذي  دكور،  سعيد  البص  منطقة  مختار 
الوحدة  على  وشدد  المقاومة  خيار  ودعم  اللبنانية  الفلسطينية 

الوطنية. 
وقال مرة إن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي مطلب أساسي لنا، 
وهي تتجلى اليوم بأفضل صورها في مجموعات عرين األسود 
الشعب  وقوى  مكونات  كل  أهدافها  وحول  حولها  يلتف  التي 

الفلسطيني. 
الالجئون  يعيشه  الذي  االجتماعي  الواقع  عند  مرة  وتوقف 
القوى  تعاون جميع  مشددا على ضرورة  لبنان  في  الفلسطينيون 

والمكونات لمعالجة األزمات االقتصادية واالنسانية.

كانت ال�سلطة الفل�سطينية عام 2019 قطعتها 

ب�سبب االنتماء حلركة حما�س

قر�ر ق�شائي ب�شرف رو�تب نو�ب 
�لت�شريعي �ملقطوعة

قضت المحكمة اإلدارية العليا في رام هللا، أمس األحد، بصرف 
الرواتب المقطوعة منذ عام 2019 لنواب المجلس التشريعي.

المحكمة  إن  المحلية  "صفا"  لوكالة  دراغمة  أيمن  النائب  وقال 
اإلدارية العليا قضت بصرف الرواتب المقطوعة للنواب، وردت 

الطعن الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة.
القضية  في  الطعون  قدم جميع  الدفاع  أن محامي  وذكر دراغمة 
جلسة  كانت  تمت  التي  الجلسة  وأن  الحكومة،  بها  تقدمت  التي 

النطق بالحكم.
ودعا النائب إلى تنفيذ قرار المحكمة، مؤكًدا أن العبرة في تنفيذ 
نائًبا   45 رواتب   2019 عام  الفلسطينية  السلطة  القرار.وقطعت 
في المجلس التشريعي من الضفة الغربية المحتلة بسبب االنتماء 

لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.
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إلى ذلك، يطلق جيش االحتالل، تدريباً مشابهاً على 
تبيان  دون  من  غزة،  قطاع  في  الجنوبية  الحدود 
التدريبات  هذه  وتأتي  فيه،  المشاركة  القوات  حجم 
في وقت يضطر جيش االحتالل إلى االستمرار في 
لعملياته  النظامية واالحتياط  القوات  دفع مزيد من 
العدوانية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، كما 
في  الحدود  حرس  وحدات  إطالق  في  واستمراره 
الصهيوني  العدوان  القدس.ويتواصل  مدينة  محيط 
الذي أطلقته حكومة االحتالل منذ مارس الماضي 
في محافظة جنين أواًل، ثم امتدت عمليات العدوان 
عناصر  ومطاردة  واالغتياالت  واالقتحامات 
المقاومة إلى نابلس وطولكرم، وصواًل إلى محافظة 
الخليل في جنوب الضفة الغربية، وسط صعوبات 
بالغة في كسر عناصر المقاومة المختلفة، ال سيما 
"كتيبة  مثل  للفصائل  مع ظهور مجموعات عابرة 
جنين" ومجموعة "عرين األسود" في نابلس.ويبدي 
استخدام  حجم  في  كبيراً  تصعيداً  االحتالل  جيش 
القاتلة والنيران وعمليات التصفية واالغتيال  القوة 
إطالق  "إجراءات  تسهيل  مع  المقاومة،  لعناصر 
النار" على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، 

ومنح دعم كامل للجنود.

أعلنت "كتيبة بالطة"، أمس األحد تبنيها عمليتي 
إطالق نار ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي على 
حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرق 

نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وقالت كتيبة بالطة، في بيان: "بعون هللا وقوته 
حاجز  استهداف  من  مقاومونا  تمكن  وتوفيقه، 
حوارة العسكري، ويأتي هذا النشاط ردا طبيعيا 
شعبنا  على  اإلسرائيلي  االحتالل  اعتداء  على 

الفلسطيني.«
وفي التفاصيل، روت أنه "في تمام الساعة الـ11 
والنصف مساء السبت، تم استهداف حاجز بيت 
الرصاص«،  من  بزخات  العسكري  فوريك 
جبل  نابلس  مدينة  أبناء  "يا  الكتيبة:  وأضافت 
النار، ويا كل إخوتنا أحبة الشهداء شيمون وعماد 
والعزيزي  وصبح  ووديع  ونادر  وسيم  وبكير 
بالطة  كتيبة  أن  إعالمكم  نود  تطول،  والقائمة 
طال  وإن  عليه،  عاهدتكم  ما  على  موجودة 
الكتيبة  فبنادق  كبوة جواد،  إال  ما هي  الحضور 
متعطشة وموجودة دائماً، وبنادقنا التي تعرفونها 
جيداً كما يعرفها العدو الجبان ومستوطنوه الذين 

ذاقوا منها األمرين.«
فجر  االحتالل،  قوات  اعتقلت  آخر،  شأن  في 
طارق  المحررين  واألسيرين  الشقيقين  األحد، 
عقب  شادوف  أبو  مصطفى  إبراهيم  ونبيل 
أن  بمحتوياتهما، علماً  والعبث  منزليهما  مداهمة 
شقيقهم إسماعيل أبو شادوف معتقل منذ 19 عاماً 
االحتالل  قوات  وفرضت  عاماً،   28 ومحكوم 
عليه حكماً إضافياً عامين، وفق ما أكده لـ"العربي 
منتصر  جنين  في  األسير  نادي  مدير  الجديد" 
االحتالل  جيش  أن  إلى  سمور  وأشار  سمور، 
واعتقل  جنين،  غرب  جنوب  يعبد  بلدة  اقتحم 
وعلي  حمارشة  سليم  ناهد  المحررين  األسيرين 
والعبث  منزليهما  مداهمة  عقب  وذلك  بعجاوي، 

بمحتوياتهما.
عشرات  األحد،   ، االحتالل  قوات  ودهمت 
المنازل في مخيم العروب شمال الخليل )جنوباً(، 
واعتقلت الشقيقين صامد وعمار محمود جوابرة، 
والشبان: إبراهيم أحمد جوابرة، ونادر الشريف، 

وجبر البدوي.
أبو  أدهم  الشابين   ، االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
شمال  بيرزيت  بلدة  من  صبح  وضياء  عرقوب 

رام هللا، وسط الضفة، عقب مداهمة منزليهما.

..حما�س متهمة باخرتاق "ال�ساباك"

إلى ذلك كشفت الئحة اتهام قدمتها نيابة االحتالل 
مؤخراً ضد أسير من غزة عن محاوالت أجهزة 
اختراق  حماس،  حركة  في  المقاومة،  أمن 
"يديعوت  صحيفة  لزعم  وفقاً  "الشاباك"،  جهاز 

أحرونوت.«
وأوضحت الصحيفة أن فلسطينيا من قطاع غزة 
أخبر عناصر المقاومة أن ضابطاً صهيونيا على 
جهاز  مع  العمل  عليه  عرض  "إيرز"،  حاجز 
لشراء  مالي  مبلغ  على  منه  "الشاباك"، وحصل 
هاتف، قبل أن يتصل به ويبلغه أنه لن يعمل معه 

ويعيد المال له.
االحتالل  اعتقله  الذي  الفلسطيني  أن  وأضافت 
الحاجز  على  حماس  عناصر  أبلغ  الحقاً، 
المعروف باسم "4/4"، بما جرى معه في حاجز 
"إيرز"، وطلبت منه العناصر التواصل مع األمن 

الداخلي إلطالعهم على هذه التفاصيل.
وادعت الصحيفة أن أحد ضباط األمن الفلسطيني 
مع  لالتصال  يعود  أن  عليه  عرض  غزة  في 
االرتباط  على  وافق  أنه  وخداعهم  "الشاباك"، 

بهم، من أجل تنفيذ مهمات أمنية للمقاومة.
وذكرت أن األسير وافق على طلب أمن المقاومة 
البداية  "الشاباك"، وكانت  العمل معهم الختراق 
أمن  عناصر  ويزود  "المشغل"  الضابط  بلقاء 
الضابط  اللقاء وعن شخصية  بتفاصيل  المقاومة 

الذي اجتمع معه.

أمن  عناصر  أن  أحرونوت"،  "يديعوت  وادعت 
المقاومة أخبروا األسير أن "ال يرفض أي مهمة 
يطلبها منه الضابط" وأنهم سيبقون على متابعة 
معه لتسهيل عمله في اختراق "الشاباك"، وتذكر 
أن  اعتقاله  بعد  له  وجهت  التي  االتهام  الئحة 
حركة حماس تحلل المعلومات حول طرق عمل 
مخابرات االحتالل وتجنيد العمالء واألماكن التي 

تلتقي فيها مع المشغلين.
األسير  "الشاباك" طلب من  أن ضابط  وزعمت 
تصوير موقع للمقاومة في غزة، وقد أبلغ عناصر 
هذه  أن  استنتجوا  الذين  بذلك،  المقاومة  أمن 
المهمة تعد اختباراً له، والحقاً توجه للقاء الضابط 
في موقع في "تل أبيب"، وقد طلبت منه حماس 
وإعطاء  "سرياً"،  يكون  قد  ألنه  المكان  تصوير 
معلومات عن السيارات والشخصيات التي تزور 
اعتقلته  الحاجز  إلى  وصوله  بعد  ولكن  المكان، 

قوات االحتالل ونقلته للتحقيق.
مخابرات  أن  على  تؤكد  أحرونوت"  »يديعوت 
االحتالل تواجه معضلة كبيرة في تجنيد عمالء، 
بعد  األخيرة  السنوات  في  غزة،  قطاع  في 

اإلجراءات التي نفذتها المقاومة.
عملت  االحتالل،  مع  الصراع  سنوات  وطوال 
محاوالت  على  المقاومة  في  األمنية  األجهزة 
بعض  في  ونجحت  "الشاباك"،  جهاز  اختراق 
بعد  استخبارات  ضباط  قتل  في  المواقع 

استدراجهم.

من اإعداد: حياة �سرتاح

ُيظهر ت�سعيداً كبرياً يف حجم ا�ستخدام القوة القاتلة موؤخراً

جي�ش �لحتالل يجري تدريبات ع�شكرية 
على �حلدود �ل�شمالية و�جلنوبية

يبداأ جي�س االحتالل ، اأم�س االأحد، تدريبات ع�سكرية على احلدود ال�سمالية، ي�سارك فيها 13 األف عن�سر، بح�سب ما 

ذكرت االإذاعة ال�سهيونية،وبيّنت االإذاعة اأن التدريبات �ست�سمل 8000 جندي من القوات النظامية، وخم�سة اآالف

 من جنود االحتياط، وتهدف التدريبات اإىل حت�سني اجلهوزية الع�سكرية والقتالية يف وحداته.

تقارير �سهيونية تتهم حما�س باخرتاق "ال�ساباك"

"كتيبة بالطة" تتبنى عمليتي �إطالق نار 
على قو�ت �لحتالل يف حميط نابل�ش



تعرف سورة الناس )قل أعوذ برب الناس( مجموعة إلى 
سورة الفلق بالمعوذتين، إشارة إلى أمر هللا تعالى نبيه 
بالتعوذ بهما، جاء في الحديث الصحيح: عن أبي سعيد 
وسلم  عليه  قال: »كان رسول هللا صلى هللا  الخدري، 
نزلت  فلما  اإلنس،  عين  ومن  الجان،  عين  من  يتعوذ 
سورتا المعوذتين، أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك«]1[، 
أن  عامر  بن  عقبة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأمر 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأطلق  بالمعوذات،  يقرأ 
ذات. ورجح ابن عاشور أن  عليهما بالمعوذتين وبالمعوِّ
هذه  من  العام  الغرض  أما  متعاقبتين.  نزلتا  السورتين 
وسلم  عليه  النبي صلى هللا  إرشاد  من  فيظهر  السورة 
ألن يتعوذ باهلل ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد 
عمل النبي صلى هللا عليه وسلم وإفساد إرشاده الناس، 
ويلقي في نفوس الناس اإلعراض عن دعوته. وفي هذا 
األمر إيماء إلى أن هللا تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في 
نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه، ومتمم دعوته 

حتى تعم في الناس. 
ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك، فيكون لهم من هذا 
التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس، 
ومع السالمة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى.  ]التحرير 
والناس؟    الفلق  سورتي  بين  التشابه  أوجه  والتنوير[. 
إلى  إضافة  كثيرا  تتشابه  والناس  الفلق  سورة  وفواتح 
االقتران الواقع بينهما في المسمى، حيث اطلق عليهما 
وصف المعوذتين، فإن بداية كل منهما تشبه األخرى، 
من  المخلوقات  شرور  من  تعوذ  الفلق  سورة  أن  إال 
حيوان وناس، وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات 
خفية وهي الشياطين. وتشابهتا في األمر بالقول الموجه 
للنبي صلى هللا عليه وسلم، »والقول في األمر بالقول، 
عليه  هللا  صلى  للنبي  الخطاب  أن  وفي  المقول،  وفي 
من  نظيرة  في  كالقول  أمته،  شموله  والمقصود  وسلم، 

سورة الفلق سواء«]2[. 
كذلك  الفلق  سورة  نحو  على  الناس  سورة  وتتضمن 
ابن  فصل  وقد  منه،  ومستعاذا  به،  ومستعاذا  استعاذة، 
القيم هذه األمور وبسط الكالم عنها، ونوجز هذه األوجه 
الهروب من شيء  1. حقيقة االستعاذة هي  يأتي:  فيما 
تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به: 
معاذا، كما يسمى: ملجأ ووزرا. ومعنى »أعوذ« ألتجئ 
تعالى  باهلل  المسلم  يستعيذ  وحين  وأتحرز.  وأعتصم، 
فإن العبارات التي تخفى وراءها كثيرة، منها االلتجاء 
واالعتصام، واالنطراح بين يدي الرب، واالفتقار إليه، 

والتذلل بين يديه. 2. 
المستعاذ به: هو هللا وحده، رب الناس، ملك الناس، إله 
الناس. الذي ال ينبغي االستعاذة إال به، وال يستعاذ بأحد 
ويعصمهم.  المستعيذين،  يعيذ  الذي  هو  بل  خلقه،  من 
في  ووقعت  شره.  من  استعاذوا  ما  شر  من  ويمنعهم 
هذه السورة ثالثة مضافات أوصافا هلل تعالى المستعاذ 
الناس،  وإله   – الناس  وملك   – الناس  رب  وهي:  به، 
وقد وجه ابن القيم هذه اإلضافات ومما ذكر: اإلضافة 
الربوبية  إضافة  الناس(  )رب  قوله:  في  وهي  األولى، 
المتضمنة لحق الناس وتدبيرهم، وتربيتهم، وإصالحهم، 
الشر  ودفع  إليه،  يحتاجون  وما  مصالحهم،  وجلب 
لهم.  ربوبيته  معنى  هذا  يفسدهم.  مما  وحفظهم  عنهم، 
وذلك يتضمن قدرة هللا تعالى التامة. ورحمته الواسعة، 
دعواتهم،  وإجابة  أحوالهم،  بتفاصيل  وعلمه  وإحسانه، 
وكشف كرباتهم. اإلضافة الثانية: إضافة الملك في قوله: 
فيهم،  المتصرف  الناس  ملك  تعالى  فاهلل  الناس(  )ملك 
لهم  المدبر  لهم  المتصرف  وهو  ومماليكه،  عبيده  وهم 
التام  السلطان  له  الذي  فيهم،  القدرة  النافذ  يشاء،  كما 
عليهم، فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم. فال صالح 
لهم وال قيام إال به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون 
إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو 
بساحتهم. اإلضافة الثالثة: إضافة اإللهية في قوله )إله 
إله  ال  الذي  ومعبودهم  الحق،  الناس  إله  فهو  الناس(، 
لهم سواه وال معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم 
ومليكهم لم يشركه في ربوبيته وال في ملكه أحد، فكذلك 
معه  يجعلوا  أن  ينبغي  فال  إلههم ومعبودهم.  هو وحده 
شريكا في إلهيته، كما ال شريك معه في ربوبيته وملكه. 
ملك  الناس،  برب  أعوذ  )قل  الثالثة  األوصاف  وهذه 
الناس، إله الناس( كما أنها مشتملة على جميع أصول 
فإنها  العبادة،  ختى  باإللهية  الناس  إقرار  من  التوحيد، 
تشعر بمراتب النظر في معرفة هللا تعالى، “فإن الناظر 
يعلم بادىء ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر به من 
وجود نفسه، ونعمة تركيبه، ثم يتغلغل في النظر فيشعر 

بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق، ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم”]3[. 3. المستعاذ 
منه في سورة الناس فهو الشر الذي هو سبب الذنوب 
والمعاصي كلها. وهو الشر الداخل في اإلنسان، الذي 
الفلق:  فسورة  واآلخرة.  الدنيا  في  العقوبات  منشأ  هو 
له  الغير  ظلم  هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت 
يدخل  ال  وهو  خارج.  من  شر  وهو  والحسد.  بالسحر 
تحت التكليف وال يطلب منه الكف عنه، ألنه ليس من 
كسب اإلنسان نفسه. وأطلق على هذا النوع ابن القيم بما 

سماه شر المصائب. 
هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت  الناس:  وسورة 
العبد نفسه وهو شر من داخل. وهذا يدخل  سبب ظلم 

المعائب.  شر  فهذا  النهي.  به  ويتعلق  التكليف،  تحت 
المصيبات.  شر  من  االستعاذة  تتضمن  الفلق  فسورة 
التي  العيوب  الناس تتضمن االستعاذة من شر  وسورة 
أصلها كلها الوسوسة]4[. ما هو الوسواس الخناس؟ فإذا 
كان الشر المستعاذ منه في سورة الناس هو الوسواس، 
وهي  بالوسوسة،  المتكلم  هو  بالوسواس  فالمقصود 
ألقي  من  إال  يسمعه  إما بصوت خفي ال  الخفي  الكالم 
إليه، وإما بغير صوت، كما يسوس الشيطان إلى العبد. 
والوسواس يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس 
الخواطر الشريرة، قال تعالى: )فوسوس إليه الشيطان( 
]طه: 120[، ويشمل الوسواس كل من يتكلم كالما خفيا 
من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود 

أموال  سرقة  أو  نفوس  اغتيال  من  األذى  إلحاق  منها 
شأن  الهدى، ألن  واإلعراض عن  بالضالل  إغراء  أو 
مذاكرة هؤالء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئال يطلع 

عليها من يريدون اإليقاع به]5[. 
وهو  الخنس  شديد  أي  بالخناس  الوسواس  ووصف 
بـ)الخناس(  يلقب  والشيطان  الظهور،  بعد  االختفاء 
ألنه يتصل بعقل اإلنسان وعزمه من غير شعور منه 
المكر والكيد والتختل خناسون  فيه، وأهل  فكأنه خنس 
الحيل  بأنواع  ويتسترون  الناس  يتحينون غفالت  ألنهم 
لكيال يشعر الناس بهم]6[. وذكر هذا الوصف هنا مع 
الوسواس لتقريب تصوير الوسوسة التي تحدث في نفس 
اإلنسان وخاطره، والتي تردد إليه بالغرور والمعاصي.   
موضع الوسوسة في اإلنسان  وجاء التأكيد في سورة 
اإلنسان على حقيقة هذه الوسوسة بأوصاف ثالثة هي: 
تختفي  وأنها  ثانيها:  وشرها،  الوسوسة  ذكر  أحدها: 
وتعود حتى تؤثر، ثم أكد ذلك ثالثا: بذكر محلها، وهو 
صدور الناس. فالشيطان يوسوس إلى اإلنسان كلما غفل 
عن ذكر هللا تعالى، فإذا ذكر هللا تعالى انخنس واختفى. 
وحاملة  الشر  داعية  ألنها  الوسوسة  عالج  من  بد  وال 
الدائم وتالوة  الذكر  المعاصي، وكان من عالجه  على 
الشيطان،  الوسوسة ألنها من  أوامر  القرآن، وعصيان 
هللا  أمر  ما  كل  واتباع  والعبادات،  الطاعات  ومالزمة 
تعالى، واالنتهاء عن كل ما نهى وزجر، وغير ذلك من 
األمور. قال ابن القيم: وقد جعل هللا للشيطان دخوال في 
منه  يجري  فهو  قلبه وصدره.  إلى  ونفوذا  العبد  جوف 
الممات.  إلى  يفارقه  فال  بالعبد  وكل  وقد  الدم.  مجرى 
وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي قالت »كان 
أزوره  فأتيته  معتكفا،  وسلّم  عليه  رسول هللا صلّى هللا 

ليال. 
وكان  ليقلبني.  معي  فقام  فانقلبت،  قمت،  ثم  فحدثته. 
مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من األنصار. 
فلما رأيا النبي صلّى هللا عليه وسلّم أسرعا. فقال: النبي 
بنت  صفية  إنها  رسلكما،  على  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى 
حيي. فقاال: سبحان هللا يا رسول هللا! فقال: إن الشيطان 
يجرى من اإلنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف 

في قلوبكما سوءا- أو قال- شيئا«. 
المصادر:

الترمذي )2058(، وابن ماجة )3511(  ]1[  أخرجه 
حسن  الترمذي:  قال  والكبرى،  المجتبى  في  والنسائي 
  ]3[  )632  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[ غريب. 
القيم  التفسير    ]4[  .)633/30( والتنوير  التحرير 

)663(. ]5[  التحرير والتنوير. ]6[  المرجع السابق.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

قل اأعوذ برب النا�س .. �سورة النا�س

نتطلع  أن  التابعي يجب  لإلجابة على سؤال من هو 
على المقصود بالتابعي في أصله اللغوي والمعروف 
العلمي، فالتابعون: جمع تابعي، أو تابع، والتابع: اسم 
فاعل من “تبعه” بمعنى مشى خلفه، وفي االصلطالح 
على  ومات  مسلما،  صحابيا  لقي  من  هو  فالتابعي 

اإلسالم، وقيل: هو من صحب الصحابي. 
الصحابي،  لقي  من  الحديث:  في مصطلح  والتابعي 
من  فكل  الصحيح،  على  الصحبة  يشترط طول  وال 
وبعضهم  تابعي،  فهو  مسلًما  ومات  الصحابة  لقي 
ابن حجر رحمه هللا  الحافظ  قال  بعض.  من  أفضل 
 ” َحاِبيَّ في )نخبة الفكر ( : “التابِعي: هو َمْن لَِقَي الصَّ
على  التابعي  إطالق  يقتضي  ما  الحاكم  كالم  وفي 
يصحبه”.  لم  وإن  عنه  وروى  الصحابي  لقي  من 
الخطيب: هو من صحب صحابيا، وال يكتفى  وقال 
الصحبة  بد من طول  بل ال  يعني  اللقي  بمجرد  فيه 
فيه  يكتفى  فإنه  الصحابي  بخالف  عنه،  والرواية 

بمجرد اللقاء. 
-صلى  النبي  منزلة  شرف  التفرقة  هذه  في  والسر 
فاالجتماع  يلقاه،  فيمن  تأثيره  وقوة  وسلم-  عليه  هللا 
الصدري،  واالنشراح  القلبي،  النور  في  يؤثر  به 
واستقامة السلوك أضعاف ما يؤثره االجتماع الطويل 
بالصحابي وغيره من األخيار. يقول السيوطي: “قال 

بالتابعين  مخصوص  التابعي  مطلق  الصالح:  ابن 
بإحسان، وقد عقب العراقي فقال: “إن أراد باإلحسان 
عليه،  زائد  أمر  اإلحسان  أن  إال  فواضح  اإلسالم 
أر  فلم  والعدالة،  اإلسالم  في  الكمال  به  أراد  فإن 
من اشترط ذلك في حد التابعين، بل من صنف في 
الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. وهنا يعلق أبو 
شهبة فيقول: والذي يظهر لي أن مراد ابن الصالح 
الصحاح  األحاديث  فضله  في  وردت  الذي  التابعي 
يستقم  لم  من  أما  الفضل،  لهذا  والمستحق  والحسان 
على اإلسالم الكامل، وأساء إلى اإلسالم والمسلمين، 
فهو بمعزل عن أن يكون من التابعين بإحسان، وذلك 
الثقفي، وعمرو بن سعيد الذي  كالحجاج بن يوسف 
كان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد هللا بن الزبير، 
الحرم،  أهل  وإلى  الكعبة  وإلى  الحرم  إلى  أساء  فقد 
)الوسيط  التعبير  هذا  في  حق  على  الصالح  فابن 
أثنى  .ولقد  الحديث ص541(.  ومصطلح  علوم  في 
األولون  والسابقون   { فقال:  التابعين  تعالى على  هللا 
بإحسان  اتبعوهم  والذين  واألنصار  المهاجرين  من 
رضى هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 
العظيم {  الفوز  ذلك  أبدا  فيها  األنهار خالدين  تحتها 
»والذين  اآلية:  هذه  في  قتادة  قال   ،)100 )التوبة: 
اتبعوهم بإحسان: التابعون«. وقال عكرمة في قوله 

تبارك وتعالى: }وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{: »هم 
اآلية:  هذه  تفسير  في  عجيبة  ابن  وقال  التابعون«، 
لنا  اغفر  ربنا  يقولون  بعدهم  من  جاءوا  }والذين 
وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا 
غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم{: هم التابعون 
 – هللا  رسول  أثنى  وقد  القيامة«.  يوم  إلى  بإحسان 
صلى هللا عليه وسلم – على التابعين فقال فيما رواه 
عنه عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه -: )خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(، وجاء 
نحو هذه الرواية عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: 
أي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  رجل  »سأل  قالت: 
الناس خير؟ قال صلى هللا عليه وسلم: »القرن الذي 
أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث« رواه اإلمام مسلم في 
صحيحه. من هم “الفقهاء السبعة” من التابعين؟ ومن 
أكابر التابعين وأعلمهم الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم: 
1- سعيد بن المسيب. 2- والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر. 3- وعروة بن الزبير. 4- وخارجة بن زيد. 5- 
وسليمان بن يسار. 6- وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة 
بن مسعود. 7- وقد اختلفوا في السابع، فقيل: سالم بن 
أبو سلمة بن عبد الرحمن  عبد هللا بن عمر، وقيل: 
بن عوف الزهري، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام المخزومي.
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قالت خيرة  مزيتي لدى استضافتها في  برنامج 
"ضيف الصباح "للقناة اإلذاعية الثانية أمس األحد 
توجيهات  بإعطاء   قام  المجاهدين  وزير  "إن 
الشهادات  هذه  جمع  في  اإلستمرار  بضرورة 
بالمتاحف ووضعها تحت تصرف زوار المتاحف 

من الباحثين والطلبة والعائالت.
الثانية   القناة  أشارت ضيفة  السياق،  هذا  وضمن 
بتاريخ  الخاصة  الوثائق  عصرنة  عملية  أن  إلى 
الثورة شهدت تقدما كبيرا وهي اليوم مرقمنة بما 
يسمح للزوار والباحثين باالستفادة منها، وشددت 
فقط  يقتصر  يعد  لم  اليوم  الوزارة  دور  أن  على 

وذوي  للمجاهدين  والمنح  الخدمات  تقديم  على 
الوطنية  الذاكرة  حماية  إلى  تهدف  وإنما  الحقوق 
وتمكين األجيال الصاعدة من اإلطالع على تاريخ 
الجزائر عبر العصور.وعلى صعيد آخر، كشفت 
الحقوق  وذوي  المجاهدين  وزارة  بأن  مزيتي 
أعدت برنامجا ثريا إلحياء الذكرى الـ62 ألحداث 
مظاهرات الـ11 ديسمبر 1960 بمختلف واليات 
الثقافية  التظاهرات  من  العديد  تتضمن  الوطن 
إضافة  الرياضية  والدورات  العلمية  والملتقيات 

إلى تكريم العديد من الرموز التاريخية.
حياة �سرتاح
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الإثنني  12 دي�سمرب 2022

املـوافق لـ 18 جمادى الأوىل 1444هـ

كشفت وزارة الثقافة والفنون عن قائمة المشاريع 
المدعمة الحتفالية ستينية االستقالل في فئة اإلنتاج، 
حيث وقع االختيار على دعم 17 عمال من بينها 6 
أفالم وثائقية و11 فلًما قصير.وحسب بيان صدر 
عن وزارة الثقافة والفنون أمس األحد انه في إطار 
تجسيد البرنامج الثقافي والفني لالحتفال بالذكرى 
الستين لإلستقالل، فتحت وزارة الثقافة والفنون ، 
باب الترشح أمام مؤسسات االنتاج السينمائي التي 
ترغب في ترشيح مشاريع أفالم قصيرة ووثائقية 
جديدة بغرض االستفادة من الدعم العمومي، على 
مستوى مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة.
وأكد المصدر، أنه تم تحديد مدة استقبال المشاريع 
بثالثين يوًما، ليتم بعد تمديد آجال إستقبال المشاريع 
السينمائية إلى تاريخ 19 سبتمبر 2022 من أجل 
إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المترشحين إليداع 
أعمالهم، حيث تم استقبال 107 مشروًعا موزًعا 
على 68 مشروع فيلم وثائقي و39 مشروع فيلم 
قراءة  اللجنة على  إذ عملت  روائي قصير.وتابع 
وتقييم المشاريع طيلة 60 يوًما، ليقع الخيار على 
إلى  مالية وصلت  بقيمة  وثائقية  أفالم   )06( ستة 

فلم   )11( عشر  وإحدى  دج،   111.000.000
 159.000.000 إلى  مالية وصلت  بقيمة  قصير 
التي  المشاريع  كل  ان  الوزارة  أكدت  دج.كما 
لجنة  من  إيجابي  رأي  على  حازت  اختيارها  تم 
البصرية  والسمعية  السينمائية  المشاريع  قراءة 
الوطنية  والحركة  الشعبية  بالمقاومة  المتعلقة 
وثورة التحرير الوطنية، على أن تلتزم مؤسسات 
اإلنتاج التي حازت مشاريعها على القبول بجملة 
وتسليم  اإلنجاز  آجال  إحتَرام  منها  الشروط  من 
النسخة النهائية للفيلم، والمتابعة المستمّرة لجميع 
لهَذا  منشأة  لجنة  طَرف  من  الفيلم  إنجاز  مراِحل 
الغَرض، حصريّة العرض األّولي للفيلم من حق 
وزارة الثقافة والفنون، الَتقيّد باحترام بنود اإلتفاقيّة 
وأي  السينمائي،  اإلنتاج  مؤّسسات  مع  الممَضاة 
إخالل بأي بند منها سيُعّرض المؤسسة إلجراءات 
قانونية، وعَدم إجراء أي تغيير أو إضافة على َما 
تم تقديمه كمشروع سيناريو، كما ال يُمكن إضافة 
الحصول  دون  إشهاري  تمويل  أو  مشترك  منتج 

على رخصة من وزارة الثقافة والفنون.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

�صمن امل�صاريع الحتفال ب�صتنية ال�صتقالل

كان من جيل فناين الغناء الذين عرفوا جناحا 

كبريا يف بداية 1970

وفاة مطرب الفن ال�شعبي 
عزيوز راي�س

هللا  رحمة  الى  انتقل 
الشعبي  الفن  مطرب 
رايس  عزيوز  المشهور 
أمس أول عن عمر ناهز 
علم  ما  حسب  عام   68
والمرحوم  عائلته،  من 
عزيوز رايس من مواليد 
ينتمي  كان   ،1954 عام 
الى جيل من فناني الغناء 
عرفوا  الذين  الشعبي 
بداية  في  كبيرا  نجاحا 
واشتهر   ،1970 سنوات 

العائلية مثل األعراس و  الفنان بنجاحه الشعبي في احياء الحفالت 
بتسجيالته، كما نال أعجاب الجمهور بدقة أدائه و صوته.

كما عرف المرحوم النجاح في تأديته للعديد من القصيد و األغاني 
على  يظهر  يكن  لم  أعوام  بضعة  ومنذ  "زنوبة"،  و  "غانو"  مثل 
باشا  الحياة في مستشفى مصطفى  نادرا، وفارق رايس  الخشبة اال 

الجامعي، بعد تعرضه لجلطة دماغية تم نقله على إثرها إلى هناك.
وعزت وزارة الثقافة والفنون الراحل وقالت في بيان لها أمس األحد، 
بإذن هللا  له  المغفور  نبأ وفاة  الحزن واألسى،  بكثير من  تلقت  أنها 
الجزائر،  في  الشعبية  األغنية  أعمدة  أحد  رايس"،  "عزيوز  الفنان 
الـ 68 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة، وقالت أن  عن عمر ناهز 
الفقيد كان يعتبر أحد رموز األغنية الشعبية في الجزائر، إذ يعتبر 
الفن  الذين كان لهم بصمات واضحة في  القدامى  الفنانين  من أكثر 

الشعبي الجزائري. 
وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد ولألسرة 
الفنية والثقافية كافًة، بأخلص التّعازي األخوية والمواساة الصادقة، 
بواسع رحمته وغفرانه  الفقيد  يتغّمد  أن  وتعالى،  داعيًة هللّا سبحانه 

وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
حياة �سرتاح

اإ�صافة اإىل كمية من اللحوم كانت 

موجهة للبيع

�أمن �سطيف: حجز كميات 
هامة من املواد الغذائية 

منتهية ال�شالحية
في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك 
من مختلف الممارسات التي قد تعرض صحته 
سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت  للخطر، 
متمثلة بأمن دائرة عين أزال، بعد تأطير عديد 
استهدفت  التي  الرقابية  الوقائية  الخرجات 
تمكنت  الدائرة،  بأمن  تجارية عديدة  فضاءات 
من حجز كميات هامة من المواد الغذائية منتهية 
الصالحية ، إلى جانب كمية من اللحوم البيضاء 
أمني  بيان  حسب  .العملية  الفاسدة  والحمراء 
جاءت  األحد  أمس  المصالح  ذات  عن  صدر 
إثر خرجات أطرها أفراد فرقة الشرطة العامة 
الصحة  بعناصر  التنسيق  مع  الدائرة،  بأمن 
والنظافة لبلدية عين أزال، وذلك بهدف الوقوف 
التنظيمات  بمختلف  التجار  التزام  مدى  عن 
بعض  في  المضاربة  رأسها  وعلى  والقوانين 
أنواع المواد الغذائية واسعة االستهالك ومدى 
ما  الصحية،  النظافة  شروط  بمختلف  التزامه 
سمح بحجز 493 وحدة من المواد االستهالكية 
المنتهية الصالحية وغير صالحة لالستهالك، 
و41 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة.
وحسب المصدر فقد تم إنجاز ملف جزائي ضد 
بمعية  المحجوزة  الكمية  إتالف  مع  المخالفين 

المصالح المختصة بمركز الردم التقني.
حياة �سرتاح

وز�رة �لثقافة تك�سف عن دعم �إنتاج 
17 فيلما وثائقيا وق�سري

يتزامن الجتماع مع ارتفاع الطلب العاملي 

على الغاز مبختلف اأنواعه

عرقاب ي�سارك يف �أعمال 
االجتماع الـ 109 ملجل�س 

وزراء "�أو�بك"
يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم االثنين، عبر 
تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال االجتماع التاسع بعد 
للبترول  المائة لمجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة 
"أوابك"وسيركز وزراء منظمة "أوابك" خالل هذه الجلسة على 
التنظيمية  القضايا  ودراسة  األعمال  جدول  في  المدرجة  النقاط 
السوق  أوضاع  تطور  سيكون  كما  المنظمة،  هذه  أنشطة  وتقييم 
عشر  الثاني  العربي  الطاقة  لمؤتمر  والتحضير  العالمية  النفطية 

"قطر 2023" على جدول أعمال هذا االجتماع الوزاري.
وتأسست منظمة "أوابك" في عام 1968 من قبل الكويت وليبيا 
 ،1970 عام  في  الجزائر  انضمت  السعودية،  العربية  والمملكة 
وتتكون من 10 دول أعضاء، ومقرها الكويت، وتهدف إلى تنسيق 
االقتصادية  تنميتها  تعزيز  بهدف  العربية  للدول  الطاقة  سياسات 
النفط  تنمية  مجال  في  التعاون  وكذلك  اإلقليمي،  المستوى  على 

والمشاريع الُمشتركة والتكامل اإلقليمي.
األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  عن  صدر  أخير  تقرير  وكان 
العربية المصدرة للبترول "أوابك"، قد سلط الضوء على انتعاش 
كبير في صادرات الغاز العربية خالل المدة الماضية مع زيادة 
الطلب على الوقود، وأكد المصدر أن الدول العربية حّققت خالل 
العام الماضي 2021 نمًوا استثنائًيا في إنتاج الغاز، بلغت نسبته 
5.5 بالمائة بفضل المشروعات التطويرية التي نفذتها العديد من 

الدول لرفع مستويات اإلنتاج المحلي.
الدول العربية انعكست  الغاز في  إنتاج  وقال أيضا إن مستويات 
خطوط  عبر  الغاز  بنوعيه  الطبيعي  الغاز  صادرات  نمو  على 
األنابيب والغاز المسال التي حققت نمًوا كبيًرا بلغت نسبته 11.1 
الجزائر ومصر على وجه  من  الصادرات  تنامي  بفضل  بالمائة 
المسال  الغاز  من  الجزائر  صادرات  ارتفعت  الخصوص.حيث 
طن،  مليون   11.48 لتسجل   ،2021 خالل  بالمائة   7.8 بنسبة 
الجزائر  واستحوذت   ،2020 خالل  طن  مليون   10.58 مقابل 
خالل العام الماضي على حصة 13 بالمائة من التصدير للسوق 
األوروبية، خلف روسيا التي جاءت في المرتبة الثالثة، وقطر في 
المقدمة، كما جاءت في  المتحدة في  الثاني، ثم الواليات  المركز 
المسال  الطبيعي  الغاز  أكبر مصّدري  قائمة  بين  الرابعة  المرتبة 

إلى أوروبا، خالل 2021 بإجمالي 10.2 مليون طن.
حياة �سرتاح

خ�ص�ص له ثالث حافالت 

�صغرية، »اإيتوزا«:

عودة اخلدمة خلط �لنقل 
بني "با�س جر�ح" وحمطة 

�لقطار "الغال�سيار"
الحضري  للنقل  العمومية  المؤسسة  أعلنت 
وضواحيها  الجزائر  لمدينة  الحضري  والشبه 
"ايتوزا"، في بيان لها، عن عودة خدمة الخط 
رقم 24 الرابط بين محطة باش جراح ومحطة 
القطار "الغالسيار" ابتداء من يوم أمس األحد.

أنه  المؤسسة  عن  الصادر  البيان  وأوضح 
بينهما  والترابط  النقل  ثنائية وسائل  إطار  "في 
المواطنين",  على  التنقالت  ضغط  لتخفيف 
رقم  الخط  خدمة  عودة  "عن  المؤسسة  تنهي 
ومحطة  جراح  باش  محطة  بين  الرابط   24
القطار "الغالسيار" ابتداء من يوم 11 ديسمبر 
2022«.وخصصت مؤسسة "ايتوزا" في هذا 
مقعدا   14 ذات  حافالت صغيرة  ثالث  الصدد 
األول  االنطالق  وأن  للتذكرة،  دج   20 بسعر 
وآخر  د،   30 و  سا   5 الساعة  على  مبرمج 

انطالق على الساعة 19 سا و 00 د.
حياة �سرتاح

موجهة لفئتي الأطفال وال�صباب

م�سابقة �أ�سبال �لقر�آن 
حتط رحالها بوالية قاملة 

الكريم  القرآن  إذاعة  أمواج  عبر  تتواصل 
مراحل الطبعة الرابعة لمسابقة " أشبال القرآن" 
مع  بالتعاون  الجزائرية  اإلذاعة  تنظمها  التي 
الدينية واألوقاف والتي حطت  الشؤون  وزارة 
العريقة  قالمة  بمدينة  األحد   أمس  الرحال 
عبر   المسابقة  بث  كنوزها.وجرى  إلكتشاف 
أثير قناة القرآن الكريم  وجميع القنوات اإلذاعية 
الجهوية، وتخص مسابقة أشبال القرآن الكريم 
فئتين، تتعلق الفئة األولى بالشباب أقل من 18 
الثانية  الفئة  أما  كامال،  القرآن  حفظ  مع  عاما 
حفظ  مع  عاما   12 من  ألقل  مخصصة  فهي 
أن  إلى  اإلشارة   الكريم.وتجدر  القرآن  نصف 
مسابقة أشبال القرآن كانت تنظم على المستوى 
الجهوي قبل أن تقرر اإلذاعة الجزائرية إضفاء 
الطابع الوطني على المسابقة التي تعكس تشبث 

الجزائريين بانتمائهم الديني والحضاري.
حياة �سرتاح

اأعلنت عن جمع 12 األف وثيقة تت�صمن 

عديد ال�صهادات احلية حول الثورة التحريرية

م�سوؤولة بوز�رة �ملجاهدين:
 رقمنة �لوثائق �خلا�سة بالثورة 

ت�سهد تقدما كبري�
اأكدت املديرة الفرعية املكلفة بالبحث التاريخي  ومتابعة الن�صاطات املتحفية بوزارة 

املجاهدين وذوي احلقوق خرية مزيتي، اأن الوزارة  جنحت يف جمع 12األف وثيقة  تت�صمن 

عديد ال�صهادات احلية حول خمتلف الأحداث املتعلقة مب�صار ثورة التحرير الكربى.
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