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الفاف توا�شل العمل لإقناع مزدوجي الجن�شية وكريم زدادكة يقترب من الخ�شر

 لنيلها اعترافات دولية وح�صولها 

على ع�صوية كاملة بالأمم المتحدة

البرلمــــــان العربـي يرحب 
 بت�شكيـــل لجنــة وزاريــــة 
برئا�شــة الجزائـــــــر لدعم 

الق�شيــــة الفل�شطينيـــــــة

ب�صبب عدم اإتباع قواعد ال�صالمة في ا�صتعمال اأجهزة التدفئة 

الختناقات بالغاز.. ماآ�شي تتكرر �شتاء وجهود متوا�شلة لوقفها
05

رئي�س الجمهورية ياأمر باإعادة النظر في طريقة ت�صيير "الجوية الجزائرية" وي�صّدد

فتح تحقيق فوري لمحا�شبة الم�شوؤولين عن تدهور النقل البحري
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ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء ُخصص لعرضين 

يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لوالية تيسمسيلت، 
وورقة الطريق لتطوير األسطول الوطني للنقل 
البحري والجوي، ووجه الرئيس تبون جملة من 
األوامر للطاقم الحكومي شملت عديد المجاالت.

 اجتماع للحكومة بولية

 تي�سم�سيلت يوم الأربعاء

وأورد بيان اجتماع مجلس الوزراء، أنه وعقب 
موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي 

للتنمية، لوالية تيسمسيلت، أمر الرئيس الحكومة 
بعقد اجتماعها، األربعاء المقبل، بوالية تيسمسيلت، 
ومباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا، مع األخذ بعين 

االعتبار، تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، 
الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال 

تأهيل الطرقات، التي تربط والية تيسمسيلت بالواليات 
األخرى، مع الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق 
الوطني رقم 14، الرابط بين والية تيسمسيلت وخميس 

مليانة بوالية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، 
وإعادة تهيئته، كما امر الرئيس بدعم برنامج البناء 

الريفي بالوالية، بما يتناسب مع طابعها الفالحي 

والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع 
مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائالت للمهن 

الحرفية المشهورة، في المنطقة.

 ف�سح املجال اأمام اخلربات اجلزائرية 

ل�ستحداث �سركات اإ�سالح ال�سفن

وفي الشق المتعلق بورقة الطريق لتطوير األسطول 
الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، أمر 

رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل 
المسؤولين عن تدهور هذا القطاع االستراتيجي، 

في جميع المستويات والمسؤوليات، فيما وجه 
تعليمات تقضي بدمج الشركتين الوطنيتين ْكنان 

  «Cnanوْكنان شمال «Cnan Med» متوسطية
 «Nordالمتخصصتين، في النقل البحري في شركة 

واحدة، مع إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة 
النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل 
تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، 

في غضون شهر.
وفي سياق ذي صلة أمر رئيس الجمهورية بالعمل 

بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، 
في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في 
الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، وفسح المجال 

أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية 
وال سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، 

الستحداث شركات في مجال إصالح السفن.

 العودة اإىل برنامج الرحالت 

املعتمد قبل وباء كورونا

وبشأن النقل الجوي، فقد أمر الرئيس بـإعادة النظر 
في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق 
مخطط عصري، بمعايير عالمية، مؤكدا ضرورة 

تنشيط المالحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، 
باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة 
الطيران، كما شدد على  ضرورة التحضير إلنهاء 

عملية اقتناء الطائرات، في أقرب اآلجال، في إطار 
تجديد األسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل 

اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف.
وبخصوص الرحالت المبرمجة، أمر الرئيس بالعودة 

إلى معدل الرحالت للخطوط الجوية الجزائرية، لما 
قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحالت العمرة والرحالت 

الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

 الرئي�س تبون ياأمر بتح�سري مقرتحات 

ع�سرية لقانوين البلدية والولية

وشدد رئيس الجمهورية في سياق مغاير على ضرورة 
مواصلة إصالح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة 

شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة 
وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب 
التحوالت الكبرى، التي تعرفها البالد، مع التحضير 

لمقترحات ُمجدية وعصرية، بخصوص قانوني 
البلدية والوالية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين 

المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية واإلقليمية، 
ومراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث اإلمكانات 

ومصادر الدخل.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة خالل 

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، عقد بتاريخ 9 
أكتوبر الماضي، بالشروع الفوري في مراجعة 

قانوني البلدية والوالية "بشكل عميق يسمح بأداء 
أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد 

دقيق للمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة "إعداد 
دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية 

المحلية".
لإلشارة، فإن الرئيس تبون كان قد أعلن خالل اجتماع 
الحكومة بالوالة يوم 24 سبتمبر الماضي، عن تأسيس 

لجنة "تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والوالية 
بهدف دعم أكثر لالمركزية وخلق موارد لتمويل 

الجماعات المحلية".

رحب البرلمان العربي بتشكيل لجنة وزارية 
عربية مفتوحة العضوية, برئاسة الجزائر, لمساندة 

الجهد الفلسطيني من أجل نيل اعترافات دولية 
بدولة فلسطين والحصول على عضوية كاملة 

باألمم المتحدة.
جاء ذلك خالل الجلسة الختامية لدورة االنعقاد 

الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان 
العربي مساء أمس السبت, والتي اقر فيها البرلمان 
العربي مشروع قرار لجنة فلسطين )مشروع قرار 

بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في 
األراضي المحتلة(, مؤكدا مساندة ودعم الجهد 

الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة باألمم 
المتحدة, ودعوة الدول التي لم تعترف بها إلى 

القيام بذلك,تجسيدا لإلرادة األممية في حق الشعب 
الفلسطيني بتقرير مصيره وفق عديد القرارات 

الخاصة بهذا الشأن.
كما رحب البرلمان العربي بقرار القمة العربية 
ال31 في الجزائر,"لوضع آليات تنفيذية بشأن 

حماية القدس", داعيا أبناء األمة العربية إلعالء 
حالة التضامن مع القدس, باعتبارها "مسؤولية 

عربية إسالمية مشتركة".
وثمن في السياق, الجهد العربي لتحقيق المصالحة 

الوطنية الفلسطينية, مشيدا بدور الجزائر بقيادة 
الرئيس عبد المجيد تبون لرعايته و إنجاز "إعالن 

الجزائر للم الشمل الفلسطيني". ودعا في هذا 
االطار, كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى 

إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف 
الجامع والموحد للشعب الفلسطيني والمتمثل 

في العودة والحرية واالستقالل, وعدم التشتت 
والفرقة.

كما طالب البرلمان العربي, بدعم الرؤية 
الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس, في 
مجلس األمن ثم الجمعية العامة, والمرتكزة على 
مؤتمر سالم دولي تحت إشراف األمم المتحدة, 
وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية 

ودول وازنة عربية وقارية, وعلى أساس مبادرة 
السالم العربية, معتبرا أن األخيرة "تشكل الموقف 
العربي القابل لتحقيق السالم واألمن في المنطقة", 

و أن تنفيذها "يتم نصا وروحا وتسلسال, والتي 
باتت جزء من اإلرادة والشرعية الدولية وفق 

القرار 1397".
وحث على "توفير اإلمكانيات الضامنة الستكمال 

المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية الوحشية 

والمروعة, التي يقوم بها االحتالل في عموم 
األراضي الفلسطينية, وذلك ألجل حماية الشعب 

الفلسطيني وفي وجه االحتالل وقادته المتطرفين".
وشدد البرلمان العربي على "ضرورة التمسك 
بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل, بما 

فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ 
قرارات مجلس األمن ذات العالقة المباشرة".

كما طالب البرلمان, من المجتمع الدولي "العمل 
الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع 

غزة منذ سنوات طويلة", وطالب األمم المتحدة 
وعبر أذرعها المختلفة "العمل على وقف العربدة 
واالستيالء على األرض والحد من الحركة, التي 
يمارسها االحتالل على مدن الضفة الغربية, في 

القدس والخليل ونابلس وجنين والقرى والمخيمات 
والتجمعات الفلسطينية".

اإ. �س

اإميان. �س

رئي�س اجلمهورية يرتاأ�س اجتماعا ملجل�س الوزراء وياأمر:

 فتح حتقيق ف�ري ملحا�سبة امل�س�ؤولني 
عن تده�ر النقل البحري واجل�ي 

 اإعادة النظر يف طريقة ت�سيري "اجلوية اجلزائرية" وفق معايري عاملية

اأمر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، بفتح حتقيق فوري ملحا�سبة كل امل�سوؤولني عن تدهور قطاع النقل البحري واجلوي للب�سائع، فيما وجه 

تعليمات تق�سي باإعادة النظر جذريا، يف هيكلة و�سيا�سة النقل البحري للب�سائع على جميع امل�ستويات، من اأجل تاأهيله، حمددا مهلة �سهر واحد لعر�س 

م�سروع اإ�سرتاتيجية الت�سيري اجلديدة، فيما اأمر بـاإعادة النظر يف طريقة ت�سيري اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وفق خمطط ع�سري ومبعايري عاملية.

 بهدف مراجعة الآليات القانونية

 وتكييفها مع اللتزامات الدولية للجزائر 

 درا�شة م�شروع قانون 
 ال�قاية من تبيي�ض

 الأم�ال ومت�يل الإرهاب
شرعت لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات بالمجلس 
الشعبي الوطني, أمس, برئاسة زهير خالدي, رئيس اللجنة, 

في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 
05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما, حسب بيان 

للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن اللجنة سابقة الذكر كانت قد 

أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في 
دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول 

أساسا مراجعة اآلليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض 
األموال وتمويل اإلرهاب وتكييفها مع االلتزامات الدولية 
للجزائر.وتمت اإلشارة إلى أن دراسة هذا المشروع تمت 

بحضور ممثل عن وزير العدل, حافظ األختام.
وكانت لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات قد 

صادقت قبل هذا برئاسة زهير خالدي, باإلجماع على تقرير 
أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحاالت التنافي 

مع العهدة البرلمانية, وذلك طبقا ألحكام المادة 6 من القانون 
العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حاالت التنافي مع العهدة 

البرلمانية.
ع.ط

حتت�سنه املدر�سة الوطنية لالإدارة

مراد ي�سرف على افتتاح امل�ؤمتر 
ال�سن�ي اخلام�ض لـ "مينابار"

يشرف اليوم، إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية، على االفتتاح الرسمي للمؤتمر 

السنوي الخامس الشبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
لبحوث اإلدارة العامة )MENAPAR( المنعقد بالمدرسة 

الوطنية لإلدارة تحت شعار: اإلقليم، الرقمنة والتنمية المحلية 
تكامل وآفاق مستقبلية، وفق ما أفاد به بيان للوزارة أمس،.
وسيكون المؤتمر، الذي تنظمه المدرسة الوطنية لإلدارة، 

سانحة لتسليط الضوء على إحدى قضايا الساعة في التسيير 
العمومي وهي أفاق التنمية والتسيير المحلي في ضوء الثورة 

التكنولوجية، حيث سيعكف المشاركون من أساتذة وباحثين 
وخبراء جزائريين وأجانب يمثلون 10 دول عربية وأوروبية 

على النقاش والتشاور من خالل ورشات وموائد مستديرة 
حول اإلدارة الحديثة في الجماعات المحلية وإدارة الجودة 
واألداء وكذا آثار التحول الرقمي عليها في مجاالت تسيير 

الموارد البشرية والجباية والمالية إلى جانب استعراض 
التجارب الجيدة لمختلف الدول.

ق. و

ق�سوم يربز دورهم يف احلفاظ على 

عنا�سر الهوية الوطنية اجلزائرية ويوؤكد

 �سرورة الرتويج لأعمال 
العلماء امل�سلمني اجلزائريني

دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق 
قسوم أول أمس، بتيزي وزو إلى تكثيف اللقاءات الثقافية 

والعلمية حول العلماء الجزائريين المختصين في الفقه 
اإلسالمي وعلوم التفسير.

وأشاد قسوم لدى تدخله في افتتاح لقاء نظمه المكتب المحلي 
لجمعيته بالمركز الثقافي مولود معمري بهذه المبادرة )اللقاء( 

"التي يتوجب تعميمها بكل أنحاء البالد", معتبرا أنه من 
الضروري أن تكون هذه المبادرة "ملهمة لجميع مناطق 

البالد من أجل المحافظة و ديمومة ذاكرة وتراث علمائنا, إلى 
جانب تجديدها وتوسيعها", كما قال.

كما جدد استعداد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وتصميمها على تشجيع ودعم مثل هذه التظاهرات بهدف 
الترويج والحفاظ على التراث الغني الموروث عن هؤالء 

المفسرين.
و لدى تطرقه لعلماء الدين بالمنطقة ودورهم في الحفاظ 
على عناصر الهوية الوطنية الجزائرية, أكد السيد قسوم 

أن "المنطقة كانت خزانا لعلماء الفقه اإلسالمي المتميزين 
و المتخصصين أيضا في مجاالت أخرى متعلقة بالقرآن 

الكريم".
نفس الرأي اتفق عليه أيضا عدد من المتدخلين في اللقاء, 
على غرار الباحث سعيد معول الذي ذكر من بين هؤالء 

العلماء  الشيخ أبي يعال الزواوي وعبد الرحمن الجرجري 
وأرزقي شرفاوي, متأسفا إزاء "جهل الكثير بأعمالهم و 

ودورهم".
و بدورهما, أبرز الجامعيان سعيد بورنان وخليل قاضي 

"دور هؤالء العلماء في الحفاظ على الثقافة الوطنية و 
نشر روح التسامح و التزامهم بتوعية السكان خالل الفترة 

االستعمارية".
ق. و

لنيلها اعرتافات دولية وح�سولها على ع�سوية كاملة بالأمم املتحدة

 الربملان العربي يرحب بت�سكيل جلنة وزارية 
برئا�سة اجلزائر لدعم الق�سية الفل�سطينية



أوضح البروفيسور ريان، على هامش المؤتمر الـ 
27 للجمعية الجزائرية لمرضى الكلى وتصفية الدم 

وزرع االعضاء، الذي جرى تحت شعار “طب 
الكلى بدون حدود”،  ان زرع الكلى “ال يستجيب 
لتطلعات المرضى”، مشيرا الى انه يتم التحضير 

إلجراء حملة وطنية لتحسيس السكان بالتبرع 
باألعضاء في سنة 2023 وسيتم الشروع فيها في 
إطار اليوم العالمي للكلى المصادف لـ 10 مارس.
وأضاف يقول إن هذه الحملة »ستؤكد على أهمية 

التبرع باألعضاء، فيما سيتم توزيع بطاقات متبرع 
على المواطنين المؤيدين للتبرع باألعضاء، مما 
سيسمح بالحصول على تقييم نسبة هذه الفئة من 

السكان.»
كما أشار الى أن »10 % من سكان الجزائر 

يعانون من أمراض الكلى، من بينهم 26.000 
مريض يخضعون لغسل الكلى و1.000 يجرون 

عمليات التحال الصفاقي«، موضحا في ذات 
السياق، ان »15000 مريض بالقصور الكلوي 

ينتظرون حاليا عملية زرع للكلى، أي اجراء 500 
عملية زرع سنويا على االقل، من اجل االستجابة 

للطلب.»
وأضاف ذات المتحدث قائال »إننا في حدود  50 % 
من األهداف المرجوة، والزال ينتظرنا عمل كبير، 

سواء بالنسبة للفرق الطبية أو بالنسبة للسكان«، 
قبل أن يؤكد على الطابع »العلمي المحض« لهذه 

المسألة.وفي هذا السياق دعا البروفيسور ريان، إلى 
مشاركة االئمة في التحسيس بهذه المسالة التي تشكل 
»عمال منقذا« للحياة اإلنسانية، كما دعا إلى تطبيق 
أحكام قانون الصحة الجديد، الذي يشجع على اخذ 

األعضاء من الجثامين.

انطلقت اأم�س، بعدد من واليات الوطن دورات 

تكوينية لفائدة ر�ؤ�شاء املجال�س ال�شعبية 

البلدية تندرج يف اإطار الربنامج امل�سطر من 

طرف وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 

والتهيئة العمرانية.

ع. ط/ واأج

وبوهران يحتضن المركز الوطني لتكوين مستخدمي 
الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد 

معلوماتهم دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس 
الشعبية للبلديات ال 26 للوالية بالتنسيق مع عشرة 

قطاعات وزارية ويتعلق األمر بالداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة 

والصحة والسكان واألشغال العمومية والري 
والمنشآت القاعدية والتضامن الوطني واألسرة 

وقضايا المرأة والمالية والتجارة وترقية الصادرات 
والبيئة والطاقات المتجددة.

كما تخص دورة تكوينية ثانية المهندسين المكلفين 
بالمشاريع الحضرية عبر 28 والية من الوطن 

وتتمحور حول "أدوات التخطيط الحضري" وذلك 
بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد األمين العام لوالية وهران عيدوني فضيل في 
كلمته بمناسبة افتتاح الدورتين التكوينيتين أن هاتين 
األخيرتين تندرجان "في إطار المساعي المستمرة 

لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين من إطارات 
ومنتخبين بهدف تحسين الشأن العام المحلي والرقي 

بنوعية خدمات المرفق العام".
وذكر بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

والتهيئة العمرانية أعدت برنامجا تكوينيا لفائدة 
رؤساء المجالس الشعبية البلدية يمتد لعدة سنوات 

يهدف باألساس إلى "تحسين أداء المسيرين المحليين 
من أجل التكفل الناجع والفعال بمتطلبات المواطنين 
ذات الصلة بالتنمية المحلية واطالعهم بكافة اآلليات 

الالزمة واألطر القانونية التي من شأنها تسهيل 
عملهم في تسيير الجماعات المحلية".

وبسعيدة, تتضمن الدورة التكوينية التي تدوم أربعة 
أيام والموجهة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

مقاييس لها عالقة بقطاعات الصحة والسكن و 
األشغال العمومية و الري و الفالحة و التضامن 

الوطني و الشباب و الرياضة و الثقافة و الفنون و 
البيئة.

و أكد والي سعيدة, أحمد بودوح, في كلمته افتتاحية 
أن هذه الدورة ستسمح بتعزيز قدرات رؤساء 

المجالس الشعبية البلدية حيث تهدف إلى الرفع من 
األداء الوظيفي لهم حرصا على السير الحسن للمرفق 

العام.
وبعين تموشنت, يتابع 28 رئيس مجلس شعبي 

بلدي تكوينا في مجال الصحة العمومية بهدف تدعيم 
معارفهم فيما يتعلق بتوعية المواطن وحماية صحته 
من مختلف األمراض واألوبئة وهذا تحت إشراف 

أطباء ومختصين. 
و صرح والي عين تموشنت أمحمد مومن خالل 

إشرافه على انطالق هذه الدورة التكوينية التي تعد 
الثانية بعد تلك التي تم إطالقها في فبراير المنصرم, 
أنها تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين 
تسيير المرفق العمومي بالنظر إلى ما يكتسيه من 
أهمية وهو ما يستوجب اإلرتقاء بأداء المسيرين 

المحليين.
وبتلمسان انطلقت المرحلة الثانية من تكوين رؤساء 

المجالس الشعبية للبلديات ال 53 للوالية حيث تخص 
محور قطاع الصحة ال سيما موضوع تسيير الصحة 

العمومية إضافة الى برمجة محاور أخرى تتعلق 
بالتسيير المالي والصفقات العمومية وجوانب مختلفة 

من تسيير البلديات.
فبوالية قسنطينة التي انطلقت بها الدورات التكوينية 

بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية 

وتحسين مستوياتهم وتحيين معلوماتهم شدد والى 
قسنطينة عبد الخالق صيودة على الشروع وفي 

"أقرب اآلجال" في أشغال إعادة تهيئة قاعات العالج 
عبر إقليم الوالية بهدف تحسين الخدمة الصحية 

للمواطنين وتوفير ظروف عمل الئقة للطواقم الطبية 
وشبه الطبية العاملة بها. 

وبتبسة، أكد الوالي السعيد خليل بالمناسبة أن هذا 
البرنامج التكويني الذي يتمحور حول قطاع الصحة 
يرمي أساسا إلى تزويد رؤساء البلديات بالمعارف 

الضرورية التي ستمكنهم من اإللمام بمختلف جوانب 
تسيير الشأن المحلي، داعيا هذه الفئة من المنتخبين 
المحليين إلى تكثيف خرجاتهم الميدانية وتواصلهم 
مع المواطنين والمتابعة المتواصلة لسير المشاريع 

التنموية في مختلف القطاعات.
كما أكد والي سوق أهراس لوناس بوزقزة بذات 
المناسبة أن دور رئيس البلدية يتعين عليه التكفل 

بانشغاالت المواطنين على غرار خنشلة التي أكد بها 
الوالي يوسف محيوت أن هذه الدورة التكوينية تهدف 
إلى مرافقة رؤساء المجالس البلدية في تسيير البلدية 
والحفاظ على صحة المواطن والمساهمة في حمايته 

من مختلف األمراض والمخاطر.
وبسطيف، تم التأكيد في هذا اإلطار على تمكين 
رؤساء المجالس الشعبية البلدية من كافة اآلليات 

الالزمة لتسهيل عملهم في تسيير الجماعات المحلية 
و اطالعهم بجميع التنظيمات لجعلهم يتمتعون بالقدرة 
والكفاءة وإشراك المواطن في تسيير التنمية المحلية.
وبباتنة، أكد الوالي محمد بن مالك أن هذه اللقاءات 

والتربصات تهدف إلى الرفع من أداء التسيير المحلي 
وترقية آليات الخدمة العمومية وتترجم األهمية 

الكبرى التي توليها الوزارة الوصية لمرافقة رؤساء 
المجالس المنتخبة البلدية باعتبار البلدية القاعدة 

األساسية للتنمية والحوكمة المحلية التي تحظى بمكانة 
رفيعة في برنامج رئيس الجمهورية .
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حملة وطنية للتح�سي�س بالتربع باالأع�ساء يف مار�س 2023

10 باملائة من اجلزائريني 
يعانون من اأمرا�ض الكلى

اأعلن، اأم�س، رئي�س اجلمعية اجلزائرية ملر�سى الكلى وت�سفية الدم وزرع االأع�ساء، الربوفي�سور طاهر 

ريان عن اإطالق حملة وطنية لتح�سي�س ال�سكان بالتربع باالأع�ساء خالل �سهر مار�س 2023، وذلك من 

اجل الرفع من عدد عمليات زرع الكلى يف اجلزائر، التي الزالت دون تطلعات املر�سى.

ع. ط

الطريق نحو »بريك�ض«..
حتدث الوزير االأول يف منتدى اقت�سادي اإفريقي موؤخرا 

عن طفرة يف حجم ال�سادرات خارج املحروقات حققتها  

اجلزائر يف ال�سنوات الثالثة االأخرية، قّدره بثالث 

اأ�سعاف عما كانت عليه قبل �سنة 2019، اإذ يرتقب اأن 

يبلغ 7 مليار دوالر مع نهاية ال�سنة وفق تقديرات م�سوؤول 

بوزارة التجارة.

فهذه املح�سلة االيجابية، واملعلن عنها من قبل احلكومة 

كانت يف وقت �سابق حلما بعيد املنال، اإذ مل يكن �سقف 

ال�سادرات خارج املحروقات يتعدى املليار دوالر يف اأح�سن 

االأحوال، وهنا تطرح عالمات ا�ستفهام حول االأ�سباب 

واخلليفات التي جعلت اجلزائريني يبقون ول�سنوات 

طويلة رهينة لتقلبات اأ�سعار النفط.

وعلى هذا االأ�سا�س ي�سود اعتقاد على اأن القطاع 

االقت�سادي كان يف ال�سابق �سحية لذهنيات اأو رغبات 

ت�سري عك�س التيار، ورمبا »ال حتب اخلري للبالد«، ولكن 

عندما حت�سر االإرادة ال�سيا�سية تنك�سر اأمامها جميع اأ�سكال 

مقاومة التغيري، واإال كيف نف�سر هذا املنحى الت�ساعدي 

يف حجم ال�سادرات خارج املحروقات ويف اأقل من ثالث 

�سنوات فقط.

التحوالت اجلذرية التي ت�سهدها البالد، وعلى جميع 

االأ�سعدة، بينها القطاع االقت�سادي مل يكن وليد ال�سدفة 

واإمنا جاء نتاج اإرادة �سيا�سية حقيقية يف حتقيق الوثبة 

يف هذا املجال والذي يعد يف �سدارة اهتمامات ال�سلطات 

العليا يف البالد، حيث با�سر رئي�س اجلمهورية اإ�سالحات 

عميقة م�ست خمتلف جوانب هذا القطاع الهام، بدءا 

مبحاربة البريوقراطية التي كانت مبثابة حجر عرثة 

اأمام املبادرات وجت�سيدها على اأر�س الواقع.

اإن ما حتوزه اجلزائر من مقومات وموؤهالت ويف ظل وجود 

نية �سادقة يف اإحداث االإقالع االقت�سادي املن�سود، ت�سعها 

اليوم اأمام فر�سة حقيقية لتحقيق النه�سة ال�سناعية 

التي حتدث عنها الوزير االأول، ولت�سكل بذلك رقما مهما 

يف املعادلة االقت�سادية القارية، وت�سجيل نقاط اإ�سافية 

يف م�سار االن�سمام اإىل جمموعة »بريك�س«.

جميد. ذ    

وزير ال�سحة عبد احلق �سايحي يك�سف

عر�ض القانون الأ�سا�سي للقطاع على 
الوظيف العمومي يف غ�سون 10 اأيام
كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن أن القانون األساسي 
لمستخدمي قطاع الصحة وصل إلى مرحلة متقدمة من اإلعداد 
وسيعرض على الوظيف العمومي في غضون عشرة أيام على 

أبعد تقدير .
وقال عبد الحق سايحي في تصريحات نقلها اإلذاعة الوطنية 

أول أمس، على هامش تدشينه لمستشفى جهوي  ببلدية البوني 
في والية عنابة، إن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة الشريك 

االجتماعي ويرمي بالدرجة األولى إلى إعادة االعتبار لدور 
ووظيفة الطبيب المرجعي. كما أكد وزير الصحة بأن معيار تطور 

أي نظام صحي "يبقى مرهونا بمدى تمكين المريض من الخدمة 
الصحية بالجودة الالزمة"،موضحا أن تسهيل   ولوج المريض 

لخدمة الصحة أينما كان وبالجودة في األداء "تبقى المنهج األمثل 
لتحقيق النجاعة في القطاع". و ذكر الوزير  أن الرقمنة "تبقى 

األداة األنجع لضمان تسيير عصري لمرافق قطاع الصحة", الفتا 
في ذات السياق إلى "أهمية تعميم العمل بنظام الرقمنة عبر شبكة 

هياكل الصحة بما فيها منشآت الصحة الجوارية."
ق. و

االأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني ي�سرح

 تقدم ملحوظ يف جمال
 ع�سرنة القطاع الفالحي

أكد األمين العام لالتحاد الوطني  للفالحين الجزائريين عبد اللطيف 
ديلمي أن جل واليات الوطن سجلت تقدما ملحوظا في مجال 

عصرنة القطاع الفالحي، مما مكن من تسجيل قفزة نوعية فيما 
يخص المردود واإلنتاج  الفالحي.

قال ديلمي لدى إشرافه أمس، على لقاء جمعه بفالحي والية 
البليدة، بمناسبة مرور 48 سنة على إنشاء االتحاد الوطني 

للفالحين الجزائريين بحضور والي الوالية أحمد معبد أن جل 
واليات الوطن السيما الواقعة منها بالجهة الشمالية والغربية 

للوطن وكذا واليات الجنوب الكبير "حققت تقدما هاما في مجال 
عصرنة القطاع  الفالحي".

وأضاف المتحدث أن طريقة عمل الفالحين تغيرت كثيرا خالل 
السنوات الماضية بحيث أضحوا مدركين ألهمية االعتماد على 

الوسائل و التقنيات الحديثة المستعملة في زراعة الحبوب و 
األشجار المثمرة وحتى تربية الحيوانات بهدف الرفع من حجم 

اإلنتاج  الفالحي. كما نوه ذات المسؤول بالمناسبة باعتماد 
أصحاب المستثمرات الفالحية والفالحين  ككل على العنصر 

البشري المختص في المجال الفالحي و تطبيق المقاييس والطرق  
العلمية الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في الرفع من المردود 

الفالحي.
و في هذا الصدد, دعا األمين العام لالتحاد الوطني للفالحين 

الجزائريين الفالحين إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق االكتفاء 
الذاتي و التخلص من التبعية  الغذائية السيما في شعبة الحبوب 

خاصة في ظل توفر الجزائر على القدرات الطبيعية  المتمثلة في 
خصوبة أراضيها و توفر المياه الجوفية فضال عن االهتمام الكبير  

الذي يوليه رئيس الجمهورية لترقية و تطوير هذا القطاع.
كما دعا إلى ضرورة فتح االستثمار الفالحي أمام جميع الراغبين 

في ولوج هذا المجال الذي يحظى باهتمام كبير من طرف 
الصناعيين و المختصين في مجاالت أخرى و تسهيل اقتناء العتاد 

و األسمدة بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي والتوجه مستقبال نحو 
التصدير. وتخلل هذا اللقاء, الذي احتضنته غرفة الفالحة بوسط 

المدينة, تكريم عدد من الفالحين الذين ساهموا في تطوير وترقية 
القطاع السيما المنخرطين تحت لواء االتحاد الوطني للفالحين 

الجزائريين.
ق. و

�سمن برنامج �سطرته وزارة الداخلية واجلماعات املحلية وتهيئة االقليم

دورات تكوينية لفائدة »الأميار« عرب وليات الوطن



أشار بن سعد لدى افتتاحه أشغال الدورة العاشرة 
للجنة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة 

الغربية واجتماع اللجنة الخامس عشر للجنتها 
التنفيذية التي تحتضنها وهران، إلى أن الجزائر 
قامت في آخر غزو ألسراب الجراد في عامي 

2004-2005 بمعالجة مساحة ال تقل عن 
4.500.000 هكتار، واقتضى ذلك تخصيص 
أغلفة مالية معتبرة الحتواء األسراب المكونة 

أساسا من الجراد واليرقات.
وذكر أنه "بالنظر إلى التهديد الدائم الذي يشكله 
الجراد الصحراوي على األمن الغذائي لبالدنا، 

فإن الجزائر منذ االستقالل التزمت بكل حزم 
وثبات بنمط المكافحة الوقائية وذلك من خالل 
تجنيد جميع الموارد البشرية والمادية الالزمة 

الستدامة هذه اإلستراتيجية التي من شأنها 
ضمان التنبؤ المبكر بقدوم هذه اآلفة".

وباإلضافة إلى ذلك، ساهمت الجزائر بالتنسيق 
مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

الغربية، في حشد وسائل التدخل والحماية 
لصالح العديد من بلدان المنطقة المتضررة من 

غزو الجراد لتمكينها من مواجهة هذه اآلفة 
المدمرة مثلما أكده بن سعد.وفي هذا الصدد، 
بذلت وزارة الفالحة والتنمية الريفية جهوًدا 

كبيرة للحفاظ على أنشطة المصالح المسؤولة 
عن مكافحة الجراد وتعزيزها بهدف حماية 

األقطاب الزراعية التي تم تطويرها في جنوب 
البالد على مستوى المواطن الدائمة للجراد 

الصحراوي، وفق ذات المسؤول.

وأضاف في ذات السياق، أن العديد من 
المشاريع االستثمارية المتعلقة بالبناء وإعادة 
التأهيل، والتي منحتها السلطات العمومية من 

2006 إلى 2022 للمعهد الوطني لحماية 
النباتات كونه األداة العملياتية للمكافحة، أتاحت 

لمصالح مكافحة الجراد التواجد في جميع مناطق 
البالد وذلك بانجاز عشر قواعد لوجيستية 

لمكافحة الجراد مجهزة بكافة الوسائل الالزمة 
للتدخل السريع والفعال.

كما تم تأسيس مخبر مختص في علوم الجراد 
على مستوى والية تمنراست بهدف التكفل 

بالبحث والتكوين مستقبال في البيئات الحيوية 
للجراد وكذلك ضمان التغطية التقنية والعلمية 
الشاملة في جميع أنحاء جنوب الوطن. كما تم 
تزويد مصالح مكافحة الجراد في الجزائر في 
عام 2020 بوحدتين بحثيتين من بين مهامها 

تطوير استراتيجيات الرصد واستكشاف اآلفات 
الزراعية و تطوير وتحسين تقنيات حماية 

الصحة النباتية للمحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى اإلقليمي قال 

األمين العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، 
إن الحكومة الجزائرية لم تتوان في االستجابة 
باإليجاب لجميع الطلبات الواردة من البلدان 

المجاورة أو من خالل شريكنا المتمثل في الهيئة 
على وجه الخصوص الستقبال الطالب في 

الجامعات ومعاهد لتكوين الجزائرية".
وأكد أنه سيتم "توسيع مجال التعاون ليشمل 
أنشطة البحث واالستكشاف المشتركة بين 

بلدان المنطقة بدعم من هيئة مكافحة الجراد 
الصحراوي في المنطقة الغربية وتجسيد 

برامج العمل المنسقة لتعزيز الوقاية والحماية 
للمحاصيل الزراعية بهدف تعزيز األمن الغذائي 

لبلداننا".وأكد بن سعد أن "الجزائر تؤيد بشدة 
مبادرات انضمام بعض الدول اإلفريقية وترحب 

بانخراطها في الهيئة مما سيسمح لها مستقبال، 
بمواجهة آفة الجراد الكاسحة، خاصة بعد 

التغيرات التي تمت مالحظتها على سلوك هذه 
الحشرات بفعل التغيرات المناخية".

وذكر ذات المتحدث أن الجراد الصحراوي 
يعتبر من بين "اآلفات الخطيرة" التي تهدد 

بلدان المنطقة ولذا يتوجب مواجهة هذا الخطر 
المحدق عن طريق الرصد المبكر لبؤر تواجد 

عشائر الجراد و القضاء عليها على مستوى 
مناطق تكاثره "مما يستلزم منا توفير جميع 

الوسائل الضرورية الستكشافها والتدخل المبكر، 
باإلضافة إلى المراقبة المشتركة والمستمرة بين 

بلداننا من أجل تجنب غزوات أسراب الجراد في 
حالة تسجيل ارتفاع مستوى نشاطها وحركتها".

وأبرز المتحدث، أن الدورة العاشرة لهيئة 
مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية 

المنظمة المنعقدة بوهران تكتسي أهمية كبرى 
خاصة وأنها تتزامن مع الذكرى الــ20 إلنشاء 
الهيئة والذي كان تأسيسها الرسمي في الجزائر.

وأشار الى أن أشغال هذه الدورة ستتمحور حول 
نقطتين أساسيتين هما تقييم مخطط العمل المنبثق 
عن الدورة التاسعة المنعقدة بنجامينا )تشاد( في 
سنة 2018 وكذا إعداد مخطط العمل والميزانية 

لفترة السنتين " 2024-2022".
ويحضر االجتماع المشترك للدورة العاشرة 

واالجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية لهيئة 
مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية 

إلفريقيا الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 1 
ديسمبر القادم إلى جانب األمين التنفيذي لهذه 

اللجنة ومنسق المكتب اإلقليمي للمنظمة األممية 
للزراعة والتغذية ) فاو ( وكذا المدير بالنيابة 
للعالقات الخارجية و التعاون الدولي بوزارة 

الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.
ويشارك في هذا اللقاء 10 دول إفريقية، ممثلة 

باألمناء العامين للوزارات المكلفة بالفالحة وهي 
الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وبوركينا 

فاسو ومالي والسنغال وتشاد والمغرب والنيجر 
والمدراء العامون لمكافحة الجراد الصحراوي 

في البلدان األعضاء في ذات الهيئة ودول 
أخرى مرشحة لالنضمام في هذه اللجنة وكذا 
عدة هيئات وطنية و دولية مختصة في البحث 

والتنمية.

قامت تعا�سدية امل�ساعدة املدر�سية ملنطقة 

الغرب اجلزائري الكائن مقرها بوهران 

خالل ال�سنة احلالية مبا يفوق 3.120 

عملية تركيب وتوزيع نظارات لفائدة 

التالميذ �سعيفي الب�سر على م�ستوى 18 

والية  بالغرب واجلنوب الغربي للوطن، 

ح�سبما علم من رئي�س هذه الهيئة  اأحمد 

عمي�س.

ق. و

وفي إطار عملها التضامني مع العائالت المعوزة 
و قاطني مناطق الظل خاصة, تقوم هذه التعاضدية 

بالتعاون مع العديد من المؤسسات الصحية على 
مستوى الواليات الـ 18 بحمالت يتم خاللها القيام 
بفحوصات طبية مجانية للتالميذ لتصحيح النظر 

وتركيب نظارات مجانية لفائدتهم, كما ذكره, لوأج, 
عميش.

وخالل السنة الجارية, تم بالتعاون مع مديريات التربية 
ومندوبي التعاضدية في الواليات الـ 18 التي تشرف 

عليها, ضبط قوائم التالميذ المعوزين الذين يعانون 
من مشاكل في البصر والمحتاجين لنظارات طبية 

لمتابعة تعليمهم في أحسن األحوال حيث تم االتفاق 
على 3.125 عملية تركيب لنظارات وتوزيعها على 
األطفال بعد القيام بالفحوصات الالزمة, يضيف ذات 

المصدر.

يتعلق األمر بواليات وهران وتيارت و تلمسان )300 
تركيبة لكل والية( وعين تموشنت )270( وسعيدة 

)250( ومستغانم وغليزان ومعسكر وسيدي بلعباس 
والنعامة )200 لكل والية( وتيسمسيلت )175( 

والبيض )160( وبشار )90( وأدرار و بني عباس 
وتيميمون )80 لكل والية( وتندوف وبرج باجي 

مختار )70 لكل والية(.
وخالل الشهر الجاري, قامت التعاضدية بعدة خرجات 

الى مناطق الظل بكل من وادي تليالت وطفراوي 
بوالية وهران بالتعاون مع مصلحة طب العيون 

للمؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب األطفال 
"عبد القادر خروفة" بكنستال, تم خاللها القيام بفحص 

وتصحيح النظر لحوالي 90 طفال وتوزيع نظارات 

مجانية عليهم، وفقا لذات المسؤول.
وذكر في هذا األساس أن التعاضدية تلتزم سنويا 

أيضا بتلبية احتياجات جميع التالميذ المعوزين عبر 
المؤسسات التربوية في مناطق الظل على مستوى 
الواليات المذكورة فيما يخص مراقبة السمع لدى 

التالميذ المعوزين المتمدرسين و تركيب أجهزة السمع 
لفائدتهم.

كما تقوم التعاضدية بالتكفل بالتالميذ المتمدرسين في 
حاالت الحوادث المدرسية، إضافة إلى تكفلها أيضا 

بالتحاليل الطبية واألشعة للتالميذ المصابين بأمراض 
ثقيلة إذ يتم ذلك في واليتهم األصلية في حالة توفر 

التحاليل المطلوبة بها أو بنقلهم إلى وهران و مرافقتهم 
و ذويهم إلى غاية إتمام كافة تحاليلهم.

ر. ن
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 اإبرام عدة اتفاقيات بني مرقني 

عقاريني و�سركات املخت�سة

توافد 9 �آالف ز�ئر على �أجنحة 
�ل�سالون �لدويل للعقار و�ل�سكن

�سهد ال�سالون الدويل للعقار وال�سكن والبيوت الذكية 

يف طبعته الثامنة، و�سالون الديكور يف طبعته التا�سعة 

الذي اختتمت فعالياتهما اأم�س مبركز االتفاقيات 

"حممد بن اأحمد" لوهران توافد معتربا للزوار، حيث 
مت ت�سجيل اأزيد من 9 اآالف زائر، فيما تخللت فعاليات 

ال�سالون ابرام اتفاقيات بني املرقني العقاريني وال�سركات 

املخت�سة يف جمال الديكور لتجهيز ال�سكنات.

ع.ط

وأبرز محافظ الصالون، أكرم سيدي يخلف في تصريح ل)وأج( أن 
هذه الطبعة شهدت إقباال كبيرا للزوار بما في ذلك المهنيين خصوصا 

في نهاية األسبوع حيث تجاوز عددهم 9 آالف زائر مع تقديم 
تخفيضات في سعر السكنات المنجزة في مختلف الصيغ على غرار 
الترقوي الحر والترقوي العمومي وصلت إلى غاية 5ر1 مليون دج.
وقد تم خالل هذه التظاهرة التي دامت خمسة أيام تسجيل العديد من 
الطلبات والحجوزات للمواطنين لعدد كبير من السكنات في صيغة 

الترقوي الحر الجاري تجسيدها بواليات وهران وتلمسان والجزائر 
العاصمة وغليزان ومستغانم وبجاية، كما أشير إليه.

كما تم أيضا إبرام اتفاقيات بين المرقين العقاريين والشركات المختصة 
في مجال الديكور لتجهيز السكنات خاصة منها الذكية والمقتصدة 

للطاقة على غرار تسيير اإلنارة والتدفئة والتكييف عن بعد واقتصاد 
الكهرباء والتقنيات اإللكترونية ونظم االتصال المستخدمة في 

العمارات وغيرها، وفق نفس المصدر.
وقد كانت هذه التظاهرة فرصة لربط اتصاالت تجارية بين المتعاملين 

االقتصاديين المحليين وشركات أجنبية متواجدة بالجزائر في مجال 
العقار والسكن من خالل لقاءات ثنائية بهدف تشجيع الشراكة، كما 
تعرف الجمهور أيضا على العروض العقارية والجديد بخصوص 

السكنات الذكية والهياكل التي تجمع اقتصاد الطاقة والرفاهية واألمن، 
كما أشير إليه. للتذكير فقد شارك في هاتين التظاهرتين المنظمتين من 

قبل وكالة اتصال "أب كونسبت ديزين" أزيد من 100 عارض من 
الجزائر وكذا شركات أجنبية لها شراكة مع مؤسسات جزائرية ممثلة 

لدول مختلفة على غرار تركيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها.
وجمع صالون العقار والسكن والبيوت الذكية مهنيي العقار والسكن 

والمرقين العقاريين ومؤسسات االنجاز في حين حضر صالون 
الديكور مؤسسات ناشئة مختصة في المجال.وقد برمجت بالمناسبة 
أيضا محاضرات لفائدة مهنيي القطاع منها تلك التي تناولت "العزل 

الصوتي والحراري للنوافذ" وكذا نشاطات حول تزيين المنازل.

 متويل خم�سة م�ساريع اأنقاب

 رعوية و50 وحدة للطاقة ال�سم�سية

مبادرة ت�ضامنية من "�سوناطر�ك" 
لوالية �أوالد جالل

أعلن مجمع "سوناطراك" عن تمويل خمسة مشاريع أنقاب رعوية 
و50 وحدة للطاقة الشمسية عبر عدة بلديات والية أوالد جالل.

وأوضحت مصالح والية أوالد جالل، أن هذه العملية التضامنية 
سيتم تجسيدها إثر اتفاقية أبرمت بين الوالي، عيسى عزيز بوراس، 
ومستشار المدير العام لشركة سوناطراك، بوعالم وجهاني، تقضي 

بقيام المجمع بتمويل خمسة مشاريع أنقاب رعوية و50 وحدة للطاقة 
الشمسية عبر عدة بلديات الوالية بقيمة مالية تقدر بـ 20 مليون دج.

وسيتم حسب مصالح الوالية الشروع في تجسيد هذه العمليات ببلدية 
رأس الميعاد في أقرب اآلجال وذلك لضمان تزويد السكان بالكهرباء 
المولدة عن طريق الطاقة الشمسية وكذا مساعدة الموالين على إرواء 

ماشيتهم.
وفي هذا الصدد ثمن والي أوالد جالل هذه المبادرة التضامنية التي 

تقوم بها شركة "سوناطراك" وكل القائمين والمشرفين على هذا 
البرنامج الوطني الذي تموله سوناطراك، ما يسهم في التنمية المحلية 

عبر الوطن عموما والمناطق النائية خصوصا.
ع.ط

اأكدت انخراطها الكامل يف م�سعى قاري ملواجهة االآفة 

 �جلز�ئــــــــر ملتزمــة بنمط 
�ملكافحة �لوقائيــة من �جلـر�د

 تاأ�سي�س خمرب خمت�س يف علوم اجلراد بوالية مترنا�ست

تطرق االأمني العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، حميد بن �سعد، اإىل املجهودات املبذولة من 

طرف اجلزائر يف مكافحة اجلراد واالإمكانيات الهامة امل�سخرة لهذا الغر�س مع عملها على تعزيز 

التعاون مع الدول االأع�ساء يف جلنة مكافحة اجلراد ال�سحراوي باملنطقة الغربية.

تعا�سدية امل�ساعدة املدر�سية ملنطقة الغرب اجلزائري 

 �أكرث من 3120 عملية تركيب وتوزيع نظار�ت للتالميذ



يتكرر كل فصل شتاء سيناريو مأسي االختناقات 
بالغاز حيث يتسبب القاتل الصامت في إبادة 

عائالت بأكملها في الجزائر العميقة ورغم كل 
ما تبذله السلطات العمومية من جهود للتحسيس 

بأهمية اتباع قواعد السالمة في استعمال األجهزة 
التي تشتغل بالغاز، إال أن أعداد الوفيات تبقي 

مرتفعة وهو ما يستدعي مزيد من العمل والتنسيق 
لحماية الجزائريين من غاز ال رائحة وال لون له.

�إح�صائيات خميفة 

ومع بداية موجات البرد خاصة بالمدن الداخلية 
يتضاعف اإلقبال على استخدام وسائل التدفئة 
المتعددة في المنازل وهو ما يزيد من خطر 
حدوث الكوارث التي تنجم الغاز، فيما يبقى 

أهم عامل يؤدي إلى حدوث الوفيات، كل فصل 
شتاء بالجزائر هو استنشاق غاز أحادي أكسيد 
الكاربون الناتج عن احتراق الغاز، فهذا الغاز 

ال رائحة وال لون له وهو ما يجعله قاتال صامتا 
حقيقيا يؤدي بحياة مئات الجزائريين كل سنة. 

وتؤكد إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية 
أن األشخاص الذين لقوا حتفهم جراء اختناقهم 

بغاز أحادي أكسيد الكربون )المونوكسيد(، 
تجاوز، خالل التسعة أشهر األولى من سنة 

2022، 67 شخصا وتمكنت ذات المصالح من 
إنقاذ 1449 شخص. وحسب ذات االحصائيات 
فقد تم خالل سنة 2021، إنقاذ وإسعاف 3617 
شخص تعرضوا لالختناق او التسمم بالغازات 
المحترقة أو غاز احادي الكربون، مع تسجيل 

175 حالة وفاة. فيما بلغت حصيلة العام 2020، 
201 جزائري توفوا اختناقا بالغاز، فيما سجلت 

المصالح ذاتها إسعاف 687 شخص اختنقوا بغاز 
أحادي أكسيد الكربون، وذلك من أصل 4350 

تدخل للمصالح ذاتها عبر كامل التراب الوطني. 
حمالت تحسيسية بالجملة وجهود متواصلة 

وتؤكد األرقام واالحصائيات التي تشير الرتفاع 
في عدد ضحايا  ماسي االختناقات بالغاز كل 

سنة ان الحمالت التحسيسية التي تطلقها أكثر من 
هيئة على صلة بالملف تبقي غير كافية رغم كل 

الجهود المبذولة والتي يجب أن تثمن، فمديرية 
الحماية المدنية كانت هذه السنة السابقة إلطالق 

حملتها التحسيسية مع بداية شهر نوفمبر الجاري 

بإشراك عدة فاعلين في الميدان، منها مؤسسة 
"سونلغاز"، ومديريات التربية، والشؤون الدينية 
والمجتمع المدني، بهدف استهداف جميع شرائح 

المجتمع المدني وتم منذ اطالق الحملة إقامة 
معارض في الساحات العمومية، وتنظيم زيارات 
تفقدية للمنازل، وتقديم دروس تربوية لألطفال، 

ودروس وخطب في المساجد، وومضات إشهارية 
تحسيسية عبر مختلف وسائل اإلعالم ومراكز 

التكوين المهني.
من جهتها تنخرط مؤسسة سونلغاز كل سنة في 

مسعى التقليل من الوفيات بالقاتل الصامت وعليه 
فقد أطلقت هذه المؤسسة وعبر كافة مديرياتها 
مع بداية شهر نوفمبر حمالت تحسيسية حول 

اهمية تنظيف وصيانة األجهزة التي تشتغل بالغاز 
الطبيعي، قصد تفادي حاالت االختناق والتسمم 
بغاز أحادي أكسيد الكربون، وتم تنظيم أبواب 

مفتوحة بالوكاالت التجارية للمؤسسة، ولقاءات 
جوارية باألحياء والتجمعات السكنية، باإلضافة 

إلى عملية الدق على األبواب. كما تم توزيع 
مطويات وملصقات ومناشير، تدعو فيها المديرية 
المواطنين والزبائن إلى صيانة وتنظيف المداخن 
ومنافذ التهوية وذلك لصرف الغازات السامة إلى 
الخارج قبيل استعمالها، خاصة المدفأة، ومسخن 

الماء لتفادي حاالت االختناق والتسمم بغاز أحادي 
أكسيد الكربون، وفقا لذات المصدر. كما تشمل 
االرشادات المقدمة من طرف مديريات توزيع 
الكهرباء والغاز ترك إصالح أعطاب األجهزة 

للمختصين وتنظيف المدفأة من الغبار والشوائب 
قبل استخدامها، فضال عن تنظيف مخارج 

الغازات بالنسبة للعمارات والبنايات وتنظيف 
فتحات التهوية وقنوات تصريف الغازات بصفة 

دورية.
 وزارة الطاقة والمناجم، هي األخرى دخلت 

على الخط بعدما باتت حوادث الغاز تشمل أيضا 
انفجارات سجلت عبر أكثر من والية اخطرها 
انفجار الغاز ببوفاريك بالبليدة وبعدها االنفجار 

الذي وقع بوالية سطيف، ودعت الوزارة في أكثر 
من بيان لها إلى توخي الحذر وصيانة أجهزتهم 

لتفادي االستعمال السيء للغاز، وضرورة الكشف 
الدوري عن صالحية األنابيب الناقلة للغاز 

والسيما مع بداية الموسم الشتوي والتهوية اليومية 

للمساكن، وااللتزام بالنصائح واالرشادات لتفادي 
االستعمال السيء للغاز وتفادي االختناقات بغاز 

أحادي الكربون. 
هذا وقد استعانت السلطات الجزائرية بأئمة 

المساجد، لحثهم على إلقاء خطب ودروس تعزز 
من وعي المواطنين بشأن الوقاية من حوادث 

االختناق بالغاز، والحذر من مخاطر تسرب الغاز 
الذي يودي سنويا بعشرات األرواح. واعتبر 

وزير الشؤون الدينية بوسف بلمهدي خالل لقاء 
مع األئمة، أنه يتعين "إيالء األهمية الالزمة لهذا 
الموضوع من باب الواجب الشرعي في الحفاظ 

على الروح البشرية".

�أ�صباب متعددة و"�ملوت" و�حد 

وتتعدد أسباب االختناقات بالغاز خالل فصل 
الشتاء ففي وقت تتحدث فيه جمعيات حماية 

المستهلك عن استمرار تسويق أجهزة غير مطابقة 
للمعاير يؤكد مهنيون في مجال الترصيص أن 
االعتماد على مواد غير مطابقة في توصيالت 

شبكة الغاز يعتبر سبب رئيسي في حوادث 
االختناقات بينما يشير المختصون في الهندسة 

والبناء أن هناك سكنات شيدت دون منافذ تهوية 
وهو ما يكون عامل مباشر في مأسي االختناقات 

بالغاز.
ويوعز المختصون األخطار الناجمة عن 

تسّرب الغاز سواء تعلق االمر بأجهزة التدفئة 
او حتي بأجهزة السخان أساسا لغياب الصيانة 

بالشبكة الداخلية للمنازل فالشبكة الخارجية هي 
تحت تصرف سونلغاز ويشرف على مراقبتها 
وصيانتها أعوان ضمن برنامج دوري، وفي 

الكثير من األحيان فأن المواطنون يعتمدون على 
"حرفيين غير مكونين" لدى توصيلهم شبكات 

للغاز أو تركيب مدافئ في منازلهم كما يتم 
االعتماد على مواد أغلبها غير مطابقة للمقاييس 

المعمول بها في المجال بسبب لجوء أغلب 
الحرفيين إلى اقتناء مستلزمات التشحيم واألنابيب 

من عند محالت الترصيص دون مراعاة تلك 
المطابقة  وهو ما تكون نتيجة توصيالت كارثية 
وغير مطابقة للمعايير تتسبب بعدها في تسربات 

للغاز ينتهي بحوادث مميتة، 
من جهتها تطرح جمعيات حماية المستهلك كل 
سنة مشكل أجهزة التدفئة المغشوشة التي باتت 
أيضا سببا مباشرا في اختناقات الغاز المسجلة، 

مؤكدة استمرار تسويق أجهزة مغشوشة، ال 
تتطابق مع أدنى شروط التصنيع، ومن بين 

أسباب وقوع حوادث االختناق أيضا عدم استعمال 
مانع الغاز، وكذا تلحيم أنابيب الغاز بمواد 

سريعة التلف، كما أن استمرار االعتماد على 
وسائل بدائية في التدفئة بات يتسبب في كوارث 
على غرار "الطابونات"، بالمقابل فان الخبراء 
في مجال البناء يؤكدون ان العديد من المساكن 

في الجزائر والتي شيدت في فترة الثمانيات 
والتسعينات تفتقد ألدنى شروط السالمة واالمن 
منها غياب منافذ للتهوية ومداخن لتسرب غاز 
ثاني أكسيد الكربون للسطح وهو ما يتسبب في 

حوادث اختناقات غاز بالجملة، ليبقي المواطن من 
المواطن هو الحيطة والحذر واالخذ بكل األسباب 

والتدابير التي تجعل استعماله لوسائل الغاز 
والتدفئة أمنا.

ثمن مهنيون أمس قرار وزير الفالحة تسقيف أسعار 
اللحوم البيضاء وهو القرار الذي سيقطع الطريق أمام 
المضاربين بهذه المادة ويحافظ على القدرة الشرائية 
للمواطنين ويساهم في استقرار األسعار بشكل يخدم 

المربين والمستهلك على حد سواء.
وحسب ما أكده عدد من المتعاملين في مجال تربية 

الدواجن لـ"الرائد" فإن قرار تسقيف األسعار سيجنب 
المربيين فترات السقوط الحر لألسعار والتي تتسبب 

في الكثير من المرات في خسائر بالجملة وتوقف 
النشاط ألالف المربيين معتبرين أنه في حالة ارتفاع 

األسعار فان المضاربين هم فقط من يستفيدون في 
هذه الحالة بينما يبقي المربي يجي نفس األرباح، 

من جهتها ثمنت جمعيات حماية المستهلك القرار 
معتبرة إياه يصب في مصلحة المستهلك الذي عانا 

كثيرا من تقلبات األسعار في شعبة الدواجن واللحوم 
البيضاء، ويأتي قرار الوزير على خلفية االرتفاع 

التاريخي الذي وصلت إليه أسعار الدواجن والبيض 
على مدار األشهر الماضية حيث وصل سعر 

الكيلوغرام الواحد من الدجاج سقف الـ550 دج 
بينما بلغت أسعار البيض 20 دج للبيضة الواحدة، 
وهو ما مثل استنزافا للقدرة الشرائية للجزائريين. 
وبالعودة للقرار فقد أعلن وزير الفالحة والتنمية 
الريفية، عبد الحفيظ هني، أمس األول أنه سيتم 

قريبا تسقيف أسعار اللحوم البيضاء، وذلك حفاظا 

على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح هني في 
تصريحات صحفية على هامش االحتفال بالذكرى ال 

48 لتأسيس االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين، 
أنه بعد عقد عدد كبير من االجتماعات مع ممثلي 

اللحوم البيضاء، السيما المجلس المهني لتربية  شعبة 
الدواجن، تم االتفاق على تسقيف أسعار اللحوم 

البيضاء. وأضاف أن األسعار المسقفة والتي ستدخل 
حيز التنفيذ "في غضون أسبوعين"، ستحدد على 
أساس التكلفة الحقيقية لإلنتاج، مع هوامش ربح 

معقولة سواء للمربين أو المذابح أو على مستوى 
بائعي التجزئة. وحول ارتفاع أسعار البيض، أكد 

الوزير أن االنتاج "وفير" وأن المضاربة تقف 

وراء هذه االسعار "الخيالية"، مؤكدا اتخاذ ما 
يلزم من االجراءات ستظهر نتائجها "في أقرب 
وقت" لفائدة المستهلكين. كما اعتبر أن ارتفاع 

اسعار اللحوم الحمراء "ال مبرر له"، مشيرا إلى 
أنه ستتخذ اجراءات "ضد كل مربي يرفع االسعار 

بصفة كبيرة«. ورفض هني "التذرع" بارتفاع قيمة 
األغذية الحيوانية، حيث أن األعالف "متوفرة" 
وبأسعار مقننة كالنخالة، ناهيك على دعم الدولة 
للفالحين إلنتاج مختلف األعالف، مؤكدا أن هذه 

بالشعبة. المرتفعة "ستضر"  االسعار 
�ش.زمو�ش
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االختن�ق�ت ب�لغ�ز.. م�آ�سي تتكرر 
�صتاء وجهود متوا�صلة لوقفها 

�ش. زمو�ش

�مل�صالح �لبيطرية تتخذ كافة �لتد�بري 

حلماية ثروة �لدو�جن

 20 مليون جرعة لقاح 
"اإنفلونزا الطيور" ملحا�صرة 

كشفت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، أمس أنها رصدت أكثر 
من 20 مليون جرعة من اللقاح ضد إنفلونزا الطيور وهي متوفرة 

وستتمكن من حماية ثروة الدواجن.
وأضافت وزارة الفالحة، في بيان لها أن المصالح البيطرية لوزارة 
الفالحة، قد اتخذت كافة التدابير الصحية الوقائية ألجل حماية ثروة 

الدواجن، مشيرة إلى أن التلقيح ضد إنفلونزا الطيور يأتي فقط 
كتكملة وال يمكنه أن يحل محل القواعد االحتياطية للنظافة الواجب 

احترامها وحسن تسيير تربية الدواجن والتلقيح ضد األمراض 
األخرى منها مارك نيوكاستل وغيرها وكذا كل التدابير الخاصة 

بحماية ثروة الدواجن. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اإلجراء يهدف 
إلى طمأنة كافة المتعاملين في شعبة إنتاج البيض واللحوم البيضاء. 
وكان وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني قد قال أمس 

األول بشأن أنفلونزا الطيور، أن هذا الفيروس لم يكن له تأثير 
في البالد حيث تم اكتشاف بؤرتين فقط على المستوى الوطني 
وتم القضاء عليها نهائيا. وأوضح أنه تم إجراء تحاليل بتقنيات 

"متطورة" من قبل المديرية العامة للغابات والمخبر الوطني التابع 
للمصالح البيطرية للوزارة، بينت أنه تم التحكم بصفة "نهائية" 

على هذا الوباء. وفضال عن ذلك، أضاف الوزير أن لقاح أنفلونزا 
الطيور متوفر في الجزائر منذ 15 يوما، حيث تم الشروع في 
عملية التلقيح بعد استيراد كمية من اللقاحات وذلك تحسبا ألية 

عدوى.
�ش.زمو�ش

 مدير �لدر��صات باملجل�ش �لوطني

 �لقت�صادي و�لجتماعي يوؤكد:

ا�صتقرار اقت�صادي تعرفه اجلزائر 
املنتهجة  املالية  ال�صيا�صة  بف�صل 

أوضح مدير الدراسات بالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي، بوشطارة مهدي، أن كل المؤشرات تؤكد بأن الجزائر 
تمكنت من تحقيق اإلستقرار االقتصادي وذلك بفضل السياسة 

المالية التي اعتمدتها والتي ساهمت بشكل مباشر في إعادة بعث 
التنمية. عجلة 

وقال مهدي بوشطارة أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف 
الصباح" للقناة اإلذاعية األولى إن "الحكومة وظفت مجموعة 

من الحزم من أجل استرجاع اإلستقرار على جميع المستويات«. 
كما أضاف أنه "واعتماد على بعض المؤشرات االقتصادية 

الجزئية والكلية فإن االقتصاد الجزائري -حسبه-بصحة جيدة 
بفضل السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر والتي ساهمت في 

إعادة بعث عجلة التنمية«. في سياق متصل، أشار بوشطارة إلى 
أن "قانون االستثمار سيساهم في إنعاش االقتصاد الوطني من 

خالل التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على 
أرض الواقع«. وأردف قائال أنه "سيساهم أيضا في جلب رؤوس 
أموال جديدة للجزائر من خالل تنويع االقتصاد الوطني والتقليص 

من البطالة، وكذا ردع البيروقراطية وتجسيد مبدأ الشفافية في 
المعامالت«.   من جانب آخر، أشاد ذات المتحدث بالدور الفعال 

الذي يقوم به المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية التي يقدمها للحكومة من 
خالل دراسة أثر النقطة االستداللية أو منحة البطالة أو التقاعد 
على الوضعية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام، وهذا بهدف 
المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل الضعيف 
والمتوسط ومن أجل أيضا توزيع عادل للثروات«. كما أردف 

المتحدث أن "التوصيات المقدمة من قبل مصالحه تم أخذها بعين 
االعتبار من قبل الحكومة التي اتخذت عدة إجراءات«. وأكد مدير 

الدراسات بالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن 
"الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب االجتماعي الذي يعتبر 

من بين الركائز في سياستها االجتماعية من خالل سياسة الدعم 
التي انتهجتها«. في المقابل كشف أيضا عن أنه "من أجل المحافظة 

على الدعم وتأطيره يجب تطوير منظومة معلوماتية فعالة لتحديد 
وإستهداف الفئات االجتماعية المحتاجة للدعم".

�ش.زمو�ش

وزير �لفالحة يعلن ت�صقيف �أ�صعار �للحوم �لبي�صاء 

قرار هام �صيقطع الطريق اأمام امل�صاربني ويحافظ على القدرة ال�صرائية



ال�شلف:

 �لعنف �ضد �ملر�أة
 حمور يوم در��ضي

نظمت نهاية األسبوع مديرية النشاط االجتماعي والتضامن 
لوالية الشلف، يوما دراسيا حول موضوع العنف ضد المرأة، 

إحياءا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وهذا على 
مستوى مقر ديوان مؤسسات الشبـاب وسط مدينة الشلف 

بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات والشركاء اإلجتماعيـين.
وتخللت هذه التظاهرة التحسيسية مداخالت من طرف كوكبة 

من األساتذة والدكاترة والمختصين والجمعيات في الميدان، على 
غرار مداخلة البروفيسور فرحات نادية تحت عنوان واقع العنف 
ضد المرأة في الجزائر. إلى جانب مداخلة أخرى قدمها بشيري 
مفيد قائد فرقة حماية األحداث تحت عنوان "أسباب العنف ضد 

المرأة" فضال عن تقديم بعض اإلحصائيات المتعلقة بالعنف 
ضد المرأة لسنة 202/ 2022. باإلضافة تدخل ضابط الشرطة 

رحماني قوادري رئيسة فرقة الفئات الهشة التابعة لمصالح 
األمن الوالئي حول العنف ضد المرأة متبوع بشرح بعض 

المواد القوانين التي تحميها، ومداخلة من طرف الدكتورة السيدة 
قزول فاطمة بعنوان "تسليط الضوء على العنف ضد المرأة بكل 

أشكاله و أنواعه في األسرة الجزائرية" ليختتم هذا اليوم الدراسي 
التحسيسي بمداخلة السيد كتروسي لقمان، مفتش على مستوى 

مديرية الشؤون الدينية بعنوان "نظرة اإلسالم للمرأة.«
ق.م

تتأهب وحدة إنتاج العجائن "بدون غلوتين" المنشأة البديلة لمصنع الخميرة 
ببوشقوف بقالمة إلى تسويق أول منتجاتها من العجائن وذلك بعد إنهائها كافة 

اإلجراءات اإلدارية والترتيبات المتعلقة بمطابقة المنتوج.
وحسب ما أكده القائمون على تسيير المؤسسة السبت الماضي لوالي الوالية 

حورية عقون التي قامت بزيارة مفاجئة لهذه المؤسسة التابعة للشركة الفرعية 
)حبوب قسنطينة( للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "أغروديف" بأنه قد تم 
التوصل إلى العينة النهائية للمنتوج المتعلق بالعجائن بدون غلوتين وذلك بعد 
سلسلة من التجارب األولية التي دامت أكثر من شهرين، الفتين الى أن كافة 

الترتيبات المتعلقة بـ "المطابقة " قد إستكملت. كما أضافوا بأن المرحلة المقبلة 
ستخصص إلطالق حملة للتعريف بالمنتوج وبداية تسويقه وذلك بعد إتمام كافة 

اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالسجل التجاري و الترتيبات األخرى المرتبطة 
بتحويل نشاط الوحدة من مصنع للخميرة سابقا إلى وحدة إلنتاج العجائن بدون 

غلوتين و وحدة إنتاج نشاء الذرة وكذا تحضير الشكل النهائي للتعليب. و قد 
وقفت والي الوالية بالوحدة على االنطالقة الميدانية لسلسلة اإلنتاج الخاصة 
بالنوع األول من "العجائن بدون غلوتين " أو "المعقرون" على أن يتم في 
وقت الحق إضافة أصناف وأنواع أخرى من المنتوج ، وفق ما جاء في 

الشروحات التي قدمت بعين المكان من طرف المسيرين. و من بين العوائق 
األساسية التي حالت دون تسويق المنتوج في الفترة السابقة ما يتعلق بتجديد 

قنوات الصرف الصحي الخاصة بالمصنع والتي تآكلت ولم تعد صالحة 

حيث أشارت مصالح دائرة بوشقوف بعين المكان إلى تسجيل عملية على 
عاتق برنامج المخطط البلدي للتنمية للمجلس الشعبي لبلدية بوشقوف إلنجاز 
شبكة صرف صحي جديدة للوحدة وهو المشروع الذي سينطلق "قريبا". و 
دعت والي الوالية القائمين على الوحدة إلى التفكير في تصدير هذا المنتوج 

المطلوب في السوق الدولية وعدم اإلكتفاء بالسوق المحلية، مبرزة بأن توجيه 
المنتوج إلى السوق الخارجية يمثل أحد األهداف الرئيسية للحكومة من خالل 

قرارها سنة 2021 بإعادة بعث نشاط مصنع الخميرة ببوشقوف المتوقف 
عن النشاط منذ 20 سنة ألسباب بيئية وتقنية واقتصادية وتحويل نشاطه إلى 
إنتاج العجائن بدون غلوتين و وحدة إلنتاج نشاء الذرة. و بالنظر للرهانات 
الكبيرة التي تشكلها المنافسة في مجال المنتجات الغذائية بدون غلوتين، فقد 

طلب القائمون على تسيير الوحدة من سلطات الوالية مساعدتهم على تشغيل 
خط اإلنتاج الثاني للوحدة والمتوقف بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية و هو 
الطلب الذي حظي باستجابة فورية من والي الوالية بعين المكان، حيث كلفت 

المصالح ذات الصلة بالموضوع بالتعجيل في تسوية الوضعية. و تتركز 
أهداف مخطط إعادة بعث مصنع الخميرة سابقا بنشاط مغاير وهو المنتجات 

الغذائية بدون غلوتين وإنتاج نشاء الذرة في استحداث مناصب شغل جديدة قد 
تصل إلى ما يقارب 200 منصب عمل مباشر و300 منصب غير مباشر، 

إستنادا لما تتضمنه البطاقة التقنية المعروضة بالوحدة.
�ش.زمو�ش

شارك ما مجموعه 654 تلميذا يمثلون العديد 
من المتوسطات و الثانويات بوالية قسنطينة 
في التصفيات الوالئية ألولمبياد الرياضيات 
التي نظمت نهاية األسبوع بثانوية بن تيمية 

)قسنطينة(، حسب ما علم من المكلف باالتصال و 
اإلعالم لدى مديرية التربية، جمال بن شانع.

و وفقا لذات المصدر فإن هذه التظاهرة العلمية 
قد تم تخصيصها لتالميذ السنتين الثالثة و 
الرابعة متوسط و السنتين األولى و الثانية 

ثانوي الحائزين على معدل 18 فما فوق في 

مادة الرياضيات حيث يتم اختبارهم في المحاور 
األربعة التي تمسها أولمبياد الرياضيات وهي 

الجبر، الهندسة، التوفيقات و نظرية األعداد. و 
أفاد بن شانع أن هذه االختبارات دامت لمدة 3 
ساعات و قد تم تنظيمها بغرض انتقاء أحسن 
التالميذ للمشاركة في التصفيات الوطنية الذي 
سيشكل من جهته الفريق الجزائري ألولمبياد 

الرياضيات حيث تم منح كل التالميذ الذين لهم 
رغبة في المشاركة فرصة إلبراز قدراتهم. 

و أكد المكلف باإلعالم بمديرية التربية لوالية 

قسنطينة أن نتائج هذه المنافسة النخبوية سيتم 
الكشف عنها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل 
مشيرا الى أن الجزائر دأبت خالل السنوات 

األخيرة على المشاركة دوريا في هذه التظاهرة 
العلمية. و ذكر نفس المصدر أن الجزائر تشارك 

في هذه المنافسات منذ سنة 1977، وقد بلغ 
عدد مشاركاتها 22 وتحصلت سنة  2022 على 
ترتيب 22 من بين 105 دولة مشاركة في هذه 

التظاهرة العلمية.
�شارة.ز

من طرف جامعة وهران 1 اأحمد بن بلة:

 تكرمي 165 طالبا
 خامتا للقر�آن �لكرمي

قامت جامعة وهران 1 أحمد بن بلة أمس األول بتكريم 165 طالبا 
ختموا حفظ القرآن الكريم تحت إشراف النادي الجامعي "اقرأ.«
و نوه مدير جامعة وهران 1 مصطفى بلحاكم في كلمته خالل 

حفل التكريم الذي أقيم بمركز االتفاقيات محمد بن أحمد بحضور 
مسؤولين محليين وعدد كبير من األساتذة والطلبة وأوليائهم بمبادرة 

لنادي "اقرأ" الجامعي لتشجيع الطلبة الجامعيين على حفظ القرآن 
الكريم بالتعاون مع األستاذ بدر الدين الطيب بكلية العلوم اإلنسانية 
والعلوم اإلسالمية. و أبرز األستاذ بدر الدين أن نشاط النادي الذي 
يتم بالتنسيق مع نيابة مديرية الجامعة للنشاطات الثقافية و العلمية 

و الرياضية سمح لعشرات الطلبة من جامعة وهران 1 ولعدد كبير 
أخرين  من المؤسسات الجامعية بإتمام حفظ القرآن الكريم بالتوازي 

مع نبوغهم في المجال الذي يدرسونه بالجامعة. و من جهته أكد 
المدير الفرعي بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة مكلف باألنشطة 

الثقافية و العلمية و الرياضية، بومعزة نور الدين, أن مبادرة نادي 
"اقرأ" بالتنسيق مع مديرية الجامعة واألستاذ بدر الدين الطيب 
سمحت لعشرات الطلبة من عدد كبير من المؤسسات الجامعية 
بمتابعة حفظ القرآن الكريم سواء حضوريا على مستوى بعض 

هياكل جامعة وهران 1 أو عن بعد وفق تطبيقة إلكترونية معتمدة 
على منهجية علمية وضعها األستاذ بدر الدين الطيب. و تم تكريم 
165 خاتما للقرآن الكريم أغلبهم من الطالبات وينتمي 70 بالمائة 

منهم لجامعة وهران 1 أحمد بن بلة, بينما يتوزع الباقون على 25 
مؤسسة جامعية من مختلف أنحاء الوطن, استنادا لنادي "اقرأ". و 
يتابع حوالي 500 طالب من عدة مؤسسات جامعية حاليا دورة في 

حفظ القرآن الكريم تحت إشراف ذات النادي وفق منهجية تسمح 
للطلبة بحفظ القرآن الكريم كامال في فترة تتراوح بين سنة ونصف 

و سنتين دون أن يؤثر ذلك على تحصيلهم في تخصصهم العلمي 
الذي يتابعونه.

�ش.ز
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قاملة:

ت�ضويق �أوىل منتجات �لعجائن "بدون غلوتني" بوحدة بو�ضقوف قريبا

�ش.زمو�ش

وأكد األمين العام لوالية الجزائر، سليم حريزي، 
خالل إشرافه على االنطالق الرسمي للدورة 

والتي تمس 29 رئيس بلدية من العاصمة، أن 
"هذا البرنامج التكويني يرمي أساسا إلى مساعدة 

رؤساء البلديات على تأدية المهام الموكلة إليهم 
من خالل تزويدهم بالمعارف الضرورية التي 

ستمكنهم من اإللمام بمختلف جوانب تسيير الشأن 
المحلي". وأضاف أن هذه الدورة "تتضمن جملة 
من المقاييس المتعلقة خصوصا في مرحلة أولى 
بالصحة العمومية، على أن تتبع الحقا بمحاور 

تخص قطاعات السكن والعمران والمدينة واألشغال 
العمومية والري والمنشآت القاعدية والفالحة 

والتنمية الريفية والتضامن واألسرة وقضايا المرأة 
والشباب والرياضة والثقافة والفنون والمالية 

والتجارة وترقية الصادرات والبيئة والطاقات 
المتجددة". وتهدف هذه الدورة التكوينية لمرافقة 

رؤساء المجالس البلدية في تسيير البلدية وكذا 
شرح مهام رئيس المجلس وصالحياته المتعلقة، 

وكذا رسكلة رؤساء المجالس المحلية الجدد إلدارة 
شؤون البلدية وكيفية تسيير المرفق العام سيما 

تحسين األداء والمستوى.
وفي ذات الصدد، دعا حريزي رؤساء بلديات 

العاصمة، إلى "تكثيف جهودهم من أجل تحسين 
المستوى المعيشي لصالح ساكنة الوالية، والمتابعة 

المتواصلة لسير المشاريع التنموية، مع التكفل 
األمثل بانشغاالت المواطنين من خالل توظيف 

معارفهم المكتسبة في مجال تسيير الشأن المحلي.«
يذكر أن وزارة الداخلية سطرت برنامجا ثريا 
بخصوص تكوين رؤساء المجالس البلدية إلى 

جانب برمجة تربصات في شتى المجاالت، مع 
تسجيلها لدورات أخرى مستقبال تمس محاور 

أخرى غير مدرجة في البرنامج الحالي وتتعلق 
بتسيير المدينة والممتلكات العقارية.

اجلزائر العا�شمة:

  �نطالق �لدورة �لتكوينية �لثانية 
لروؤ�ضاء �ملجال�س �ل�ضعبية �لبلدية

انطلقت اأم�ش الأحد باجلزائر العا�شمة، الدورة التكوينية الثانية لفائدة روؤ�شاء املجال�ش 

ال�شعبية البلدية، امل�شطرة من قبل وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.

ق�شنطينة: 

م�ضاركة �أزيد من 650 تلميذ� يف �لت�ضفيات �لولئية لأوملبياد �لريا�ضيات
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 l اإعداد: حياة م�صباحي

ن�صيحة طبية

ن�سائح للعودة اإىل النوم بعد اال�ستيقاظ
يقول خبراء النوم إنَّ االستيقاظ قبل دقائق أو حتى ساعات من المنبه ليس ظاهرة جديدة؛ 
ولكنَّه يمكن أن يسبِّب للناس إزعاجاً رهيباً، وقد أدت عوامل اإلجهاد اإلضافية الناجمة 

عن استمرار الجائحة إلى تفاقم معاناتنا الجماعية من أجل النوم.
وجدت إحدى الدراسات أنَّ الذين يعانون األرق يمكن أن يكون لديهم مزيج من "اليقظة 
أنَّ بعض  الباكر"، وقد وجدت أيضاً  أنَّه "اليقظة في الصباح  الليلية" وما يصنف على 
األشخاص قد يعانون اليقظة المبكرة دون أعراض األرق األخرى، مثل "صعوبة الشروع 
في النوم" و"اليقظة الليلية" و"النوم غير المريح"؛ بمعنى النوم الذي ال يكون كافياً حتى 

مع الساعات الموصى بها.
في حين أنَّ عالجات األرق تشمل العالج السلوكي المعرفي واألدوية، يمكن أن يكون 
للنصائح اليومية األخرى تأثير في اليقظة في الصباح الباكر، ويمكن الضطراب النوم 

الحاد أن يؤدي دوراً لدى شخص ال يعاني األرق المزمن لكن يستيقظ في وقت مبكر.
يقترن االستيقاظ المستمر قبل رنين المنبه بإحباط هائل من عدم القدرة على العودة إلى 
النوم مجدداً، ويمكن أن يسبب اإلجهاد شعوراً بالعزلة واإلنهاك التام؛ إذ يكون له أولوية 

أكبر من مشكلة النوم األولية.
إذاً، ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك؟

إليك بعض النصائح:
1- ال تراقب الساعة أو هاتفك:

إذا استيقظت فجأة - في وقت أشبه بساعات الصباح الباكر - قاوم التحقق من الساعة؛ فقد 
يتسبب اكتشاف أنَّ الساعة 3 صباحاً عند ضبط المنبه على الساعة 7 صباحاً في زيادة 

التوتر بشأن ساعات النوم التي كنت تأمل الحصول عليها.
2- انهض من الفراش:

المفارقة هي أنَّ الخبراء يوصون بالنهوض من الفراش حتى في الثالثة صباحاً، حيث 
تقول تروكسيل: "تخلَّ عن فكرة العودة إلى النوم عندما تفعل ذلك وتتخلص من فكرة أنَّ 

النوم يحتاج إلى مجهود، فمن المرجح أن تعود إلى النوم.«
ل ما يفلح وما ال يفلح: 3- سجِّ

يوصي داسغوبتا بالمراقبة ليس لوقت ذهابك إلى الفراش واستيقاظك في ليلة معينة فقط، 
لكن أيضاً للتقنيات المهدئة والعوامل البيئية وحتى التغذية والتمرينات الرياضية الروتينية 

التي بدت أنَّها تساعدك على النوم في ذلك اليوم.
ف بهدوء: 4- تصرَّ

قد يجد آخرون أنَّ اليوغا أو التأمل أو القراءة يمكن أن تساعد عندما يستيقظون قبل المنبه، 
والمفتاح هنا أيضاً هو النهوض من الفراش.

ال تنجح التقنيات نفسها مع الجميع، لكنَّ ممارسة االستراتيجيات المختلفة التي قد تؤثِّر في 
النوم أمر بالغ األهمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى بناء روتين جيد، وتقول روبينز: 
"تعامل مع األمر بهدوء، فهذا هو السبب الستخدامنا الواعي لكلمة طقوس قبل النوم ألنَّها 

استراتيجيات مثالية تدمجها في روتينك؛ فهي مجموعة أدواتك.«
إذا استمرت المشكلة ألكثر من ثالث مرات في األسبوع لمدة ثالثة أشهر، توصي روبينز 
بالتحدث إلى اختصاصي النوم، وقد يتطلَّب األمر أكثر من مجرد تغيير بسيط في العادة.

ت�سقق القدمني عند االأطفال
 متى ي�ستدعي زيارة الطبيب؟

يصاب بعض األطفال بتشقق في الجلد الُمغطي لمنطقة باطن القدمين، يحدث ذلك حين 
يرتدى الطفل جوارب أو أحذية مبللة أو ثقيلة، خاًصة مع انحفاض درجات الحرارة في 
فصلي الخريف والشتاء، ما يتسبب في تكون شقوق قد تصل إلى أن تكون عميقة ومؤلمة.

أعراض تشقق القدمين عند األطفال
- يظهر الجلد بحالة خشنة وجافة.

- تظهر اإلصابة في كعب القدم أو األصابع الكبيرة.
- يمكن أن تظهر اإلصابة في أخمص القدمين، هو المنطقة الموجودة في الجانب السفلي.

أسباب تشقق القدمين عند األطفال
- الصابون، كثرة االستحمام بالصابون يزيل من قدم الطفل الزيوت الطبيعية الموجودة 
به، التي بمجرد اختفائها ال يستطيع الجلد االحتفاظ بالرطوبة، ما يتسبب في التهاب الجلد 

التحسسي.
- الطقس البارد، يتسبب فيّما يسمى بحكة الشتاء، التي تتسبب في جفاف البشرة.

- تلعب الوراثة أيًضا دوًرا في جفاف الجلد.
- اإلصابة باإلكزيما، يعاني األطفال المصابون باألكزيما من بشرة جافة جًدا ومصابة 

بحكة.
متى يستدعي تشقق القدمين عند األطفال زيارة الطبيب؟

تشير األعراض التالية إلى ظهور عدوى، ما يستدعي الزيارة العاجلة لطبيب األطفال:
- ألم شديد.

- تورم أو دفء في باطن القدم أو احمرار.
- خطوط حمراء في المنطقة.

- خروج صديد أو قيح، عبارة عن مادة بيضاء.
- حمى.

- نزيف من التشقق.
- صعوبات في المشي أو الوقوف على القدم المصابة.

�صحة طفلك

فوائد ل�سرب 
املاء الدافئ

10
فوائد شرب الماء الدافئ:

إليك مباشرًة هذه الفوائد العشر التي يقدمها لك شرب الماء الدافئ:
1- ُيخفف الماء الدافئ آالم البطن:

لمعظم  مزعجة  مشكلة  المؤلمة  الشهرية  الدورة  تقلصات  تعد 
التقلصات،  تلك  الدافئ على تخفيف  الماء  النساء، ويساعد شرب 
وبالنسبة ألي شخص يعاني من ألٍمٍ في البطن، فإنَّ الماء الساخن 
سيساعد على ارتخاء العضالت التي تسبب األلم مما يقلل من ألمنا 

وانزعاجنا.
2- ُيساعد على حرق الدهون:

بشكل  منها  والتخلص  الدهون  تحليل  على  الساخن  الماء  يساعد 
الموضوع،  هذا  بشأن  قلياًل  مترددين  الباحثون  يزال  وما  أسرع، 
واحد  كوب  في  بارداً  ماًء  وضعت  إذا  سيحدث  ماذا  راقب  لكن 
وأضفت له بعض الدهون ثم وضعت الماء الساخن في كوب آخر 
به دهون؛ ستتجمد الدهون الموجودة في الماء البارد وتبقى، بينما 

تذوب الدهون الموجودة في الماء الساخن، أال يبدو ذلك منطقياً؟
3- ُينقي البشرة:

إنَّ الماء مطهر طبيعي للسموم؛ وذلك ألنَّه يطرد السموم والشوائب 
ب  من أجسامنا مما يساعد بدوره على تعزيز صحة البشرة، جرِّ
الدافئ  الماء  من  كوٍب  إلى  الليمون  من  شريحًة  إضافة  أيضاً 

وستحصل على تأثيٍر مضاعف مضاد للسموم.
4- يخفف ألم البلعوم:

أشبه  فهو  البلع؛  عند  ألماً  ويُسبب  جداً  مزعج  البلعوم  التهاب  إنَّ 
بإحساس ابتالع شفرة حالقة، ويعدُّ شرب الماء الساخن أو حتى 
الدافئ قلياًل عالجاً رائعاً لذلك؛ لذا أضف له القليل من ملح البحر 

وتمضمض قلياًل لتهدئة آالم البلعوم.
5- يساعد على عالج القشرة:

ال أحد يحب قشرة الرأس، فأولئك الذين يعانون من قشرة الرأس 
من  بالحرج  دائماً  ويشعرون  اللون  داكنة  ثياباً  يرتدون  ما  نادراً 

القشور المتساقطة من رؤوسهم، إنَّ شرب الماء الدافئ إلى الساخن 
ب أيضاً  يقلل من هذه المشكلة من خالل ترطيب البشرة؛ لذا جرِّ
الهند  جوز  زيت  من  بعضاً  وربما ضع  قوة  أقل  شامبو  استخدام 
على فروة رأسك، ومن المؤكد أنَّ ذلك سيخفف أيضاً من القشرة.

6-  يقلل التجاعيد:
األسباب  لماليين  إليه  نحتاج  فنحن  لصحتنا،  الماء ضروريٌّ  إنَّ 
لكن األهم بينها هو أنَّه يمنع الجلد من االنكماش ويقلل التجاعيد؛ 
فمن منا ال يريد بشرًة ناعمًة ونضرة؟ فعندما تكون بشرتنا ناعمًة 

ومتوهجة، نبدو أصغر سناً ونشعر بأنَّنا كذلك أيضاً.
ن االستقالب: 7-  يحسِّ

يمثل معدل االستقالب مشكلًة بالنسبة إلى معظم الناس، ولن يعالج 
شرب الماء الساخن المشكلة تماماً ولكنَّه سوف يساعد قلياًل؛ فعندما 
نشعر بالجفاف، فإنَّنا نفتقر إلى الطاقة والحيوية؛ لذا زد كمية الماء 

التي تتناولها وراقب كيف سيتحسن معدل استقالبك.
ن صحة الشعر: 8-  يحسِّ

وفقاً لبعض األبحاث، فإنَّ شرب الماء الساخن يزيد من نشاط جذور 
الشعر ويمنحك شعراً حريرياً والمعاً ويحفز النمو أيضاً، فإذا كان 
العالج  ب هذا  الشعر، جرِّ تساقط  تعاني من  أو  باهت  لديك شعر 

الطبيعي واكتشف ما إذا كان مفيداً لك، فلن تضرك المحاولة.
ن دوران الدم: 9-  ُيحسِّ

يحفز الماء الساخن دوران الدم وتوزيع األوكسجين بالتساوي إلى 
أنَّ ضعف  المعروف  فمن  إليه،  تحتاج  التي  الجسم  أجزاء  جميع 
الدورة الدموية يُسبب عدداً ال يحصى من المشكالت الصحية؛ لذا 

اشرب الماء وحافظ على تدفق الدم.
10-  ُيعالج اإلمساك:

يعدُّ الماء الساخن حتى اآلن أفضل عالٍج طبيعي لإلمساك؛ وذلك 
ويعزز  االنزعاج  تخفيف  على  ويساعد  لألمعاء،  جداً  مفيد  ألنَّه 

حركة األمعاء الصحية.

الّطعام  طهي  أثناء  الغار  ورق  باستخدام  النساء  من  الكثير  تقوم 
لدورِه الكبير في إعطاء الّطعام رائحة شهيّة ومميزة، ولكنتعرف أي 
فوائد أخرى لورق الغار؟ فيمايلي سنتعّرف على الكثير من الفوائد 

الصحيّة الُمهمة التي يُقِدمها ورق الغار لجسم اإلنسان.
1- تحسين وظيفة القلب:

تحتوي أوراق الغار على ُمرّكبات قيّمة مثل روتين، الساليسيالت، 
القلب،  وظيفة  تُحسن  التي  النباتية  والمغذيات  الكافيك،  حامض 

وتوفر حمايّة ضد أمراض القلب واألوعيّة الدمويّة.
2- تخفيف األلم:

باحتوائِه على خصائص  الغار  الُمستخرج من ورق  الزيت  يتميّز 
ُمضاّدة لاللتهاب والتي بدورها تقوم بالتخفيف من األلم الناتج عن 
النصفي  والُصداع  والروماتيزم،  المفاصل  والتهاب  القدم،  التواء 

وغيرها من اآلالم الشديدة.
3- تمنع العيوب الُخلُقّية:

للجنين  الُخلُقيّة  التشوهات  الحماية من حدوث  الغار في  يُفيد ورق 
قبل  باستخدامِه  يُنصح  لذلَك  الفوليك،  وذلك الحتوائه على حمض 

فترة الحمل بثالثة أشهر.

4- تنظيم الدورة الشهرّية:
يُساعد ورق الغار في تنظيم الدورة الشهريّة، ويُحافظ عليها ُمنتظمة 
اإلفرازات  عالج  في  الكثيرة  لخصائصِه  باإلضافة  وطبيعيّة، 

المهبليّة.
5- ُمحاربة السرطان:

وُمضادات  واإليجينول  الكافيك  حمض  على  الغار  ورق  يحتوي 
السرطان  بأمراض  اإلصابة  من  كبيرة  حمايّة  تُوفر  التي  األكسدة 
انتشار خاليا  أنُّه يحتوي على مواد تُساعد في منع  الُمختلِفة، كما 

سرطان ُعنق الّرحم.
6- عالج مرض الُسكر:

يُساعد ورق الغار على انخفاض مستوى الُسكر في الّدم، كما أّن 
الجسم  تُساعد  الغار  ورق  في  الموجودة  لألكسدة  الُمضادة  المواد 
للُمصابين  ُمناسباً  ِعالجاً  يجعلُه  مّما  األنسولين،  مادة  إنتاج  على 

بمرض الُسكري.  
7- ُيساعد في عالج الجروح:

وُمعالجة  والحشرات،  األفاعي  لدغات  لعالج  الغار  ورق  يُستخدم 
ُمختلف االلتهابات الجلديّة، فهو لديِه خصائص ُمضاّدة للفطريات 

والبكتيريا، ويُساعد في عالج الجروح.
8- عالج اإلنفلونزا:

تتميّز أوراق الغار بقدرتها الكبيرة في معالجة اإلنفلونزا وأمراض 
الجهاز التنفسي، عن طريق غلي المياه ووضع ثالث ورقات من 

الغار واستنشاق البُخار الُمتصاعد لًمدة عشر دقائق.
يُقِدُمها  التي  الصحيّة  الفوائد  من  الكثير  فُهناك  رأيَت عزيزي  كما 

ورق الغار لجسم اإلنسان.
لذلَك عليَك استغالل ورق الغار للحفاظ على صحتَك وصحة عاِئلِتَك 
من ُمختلف أنواع األمراض التي يُمكن أْن تتعرض لها أنَت أو أي 

أحد من أفراد عائلتَك.

�صحتك

الطب البديل
8 فوائد �سحّية لورق الغار
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 المباراة الوحيد في الدقيقة الـ81

 كو�ستاريكا تطعن اليابان
 في مقتل وتخلط ح�ساباتها

كوستاريكا  منتخب  فاجأ 
وتغلب  الياباني،  نظيره 
خالل  1-صفر  عليه 
جمعتهما  التي  المباراة 
أحمد  ملعب  على  أمس، 
الجولة  ضمن  علي،  بن 
منافسات  من  الثانية 
الخامسة  المجموعة 
)قطر  العالم  بكأس 

.)2022
منتخب  ويدين 
في  بالفضل  كوستاريكا 
في  الوحيد  المباراة  هدف  سجل  الذي  فولر،  كيشير  لالعبه  الفوز  هذا 

الدقيقة 81.
وحصد منتخب كوستاريكا أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، 
نتيجة مباراة  انتظار  نقاط، في   3 الياباني عند  المنتخب  وتوقف رصيد 

ألمانيا وإسبانيا في وقت الحق الليلة.
وكان المنتخب الياباني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا 
2-1، فيما خسر المنتخب الكوستاريكي أولى مبارياته أمام إسبانيا صفر-

.7
يوم  اإلسباني  نظيره  مع  األخيرة  الجولة  في  الياباني  المنتخب  ويلتقي 
األلماني  نظيره  مع  الكوستاريكي  المنتخب  يلعب  فيما  المقبل،  الخميس 

في ذات التوقيت.
الوكالت

 ن�سور قرطاج يعتبرون

 مواجهة فرن�سا مباراة حياة اأو موت

 دي�سان عن تغيير الت�سكيلة:
 "لن اأغامر اأمام تون�س"

يعتزم ديديه ديشان، المدير 
الفرنسي  للمنتخب  الفني 
بين  تدوير  عملية  إجراء 
الالعبين في مباراة الفريق 
األخيرة بدور المجموعات 

أمام المنتخب التونسي.
ويلتقي المنتخبان الفرنسي 
ختام  في  والتونسي 
المجموعة  منافسات 
قطر  مونديال  في  الرابعة 
األربعاء  يوم   ،2022
ضمن  بعدما  المقبل، 
الديوك رسميا التأهل لدور 

الـ16.
وكان المنتخب الفرنسي "حامل اللقب" أول فريق يتأهل لثمن نهائي كأس 
العالم الجارية في قطر، عقب فوزه أول أمس على المنتخب الدنماركي 

.1-2
المسابقة،  نحترم  أن  يجب  ثالثة،  مباراة  "تتبقى  للصحفيين  ديشان  وقال 
على  ينافسون  الذين  اآلخرين  منافسينا  وأيضا  نواجهه،  الذي  والمنافس 
التأهل"، وأضاف "لن أغامر على اإلطالق مع اقتراب دور الـ16. لكن 

ال تسألوني من أو كم العب سأمنحهم راحة".
وعانى المنتخب الفرنسي من اإلصابات، قبل وأثناء البطولة، حيث افتقد 
وكريم  كيمبيمبي  وبريسنيل  كانتي،  ونغولو  بوغبا  بول  من  كل  جهود 
المجموعة  ويتصدر  هيرنانديز،  ولوكاس  نكونكو  زيمة وكريستوفر  بن 
الرابعة بست نقاط، يليه أستراليا بـ 3 نقاط، ثم الدنمارك وتونس ولكل 

منهما نقطة وحيدة.
من جهته، عبر حارس منتخب تونس أيمن دحمان عن أسفه لعدم إسعاد 
من  رد  دون  بهدف  خسروا  حيث  أمس،  أول  قرطاج  نسور  جماهير 

أستراليا، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022.
وقال أيمن دحمان في فيديو نشره االتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته 
الرسمية بموقع فيسبوك "بعد مباراة الدنمارك أردنا أن نحقق نتيجة إيجابية 
أمام أستراليا، لكن حصل العكس لألسف. المنافس درسنا جيدا، صحيح 
أننا خسرنا من أستراليا لكن علينا أن نرفع رؤوسنا ونواصل العمل، إذ 
تنتظرنا مباراة كبيرة ضد فرنسا، ستكون بمثابة حياة أو موت بالنسبة لنا".

وختم دحمان قائال "سنحرص على إصالح األخطاء التي ارتكبناها اليوم 
أمام أستراليا، وسنحرص على التدارك لنعوض هزيمة اليوم بتقديم مباراة 

كبيرة أمام فرنسا وتحقيق نتيجة إيجابية".
الوكالت

مباريات اليوم: 

11:00 : الكاميرون     -- : --  �سربيا 
14:00 : كوريا الجنوبية     -- : --      غانا    

17:00 : البرازيل       -- : --  �سوي�سرا
20:00 : البرتغال       -- : --  اأوروغواي

الوكالت

عقب أدائه الرائع في مستهل حملته نحو 
استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاما، 
يطمح منتخب البرازيل في التقدم خطوة 
أخرى نحو بلوغ دور الـ16 في نهائيات 
كأس العالم "قطر 2022"، عندما يواجه 
صاحب  ويلعب  اليوم،  سويسرا  منتخب 
الفوز  مرات  عدد  في  القياسي  الرقم 
ملعب  ألقاب على   5 برصيد  بالمونديال 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن   ،)974(
لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة 

المجموعات في المونديال القطري.
مقعده  البرازيل  منتخب  يحجز  وربما 
انتظار  دون  المقبل  الدور  في  رسميا 
على  فوزه  حال  األخيرة،  الجولة 
في  الكاميرون  منتخب  وتعثر  سويسرا، 
لقائه مع صربيا بنفس الجولة، أما منتخب 
يقتنص ورقة  أن  الممكن  سويسرا، فمن 
فوزه  حال  اإلقصائية،  لألدوار  العبور 
صربيا  منتخب  وتعثر  البرازيل،  على 

أمام الكاميرون.
نجمه  خدمات  البرازيل  منتخب  ويفتقد 
نيمار، الذي تعرض إلصابة في الرباط 
الجانبي لكاحل القدم، كما يعاني من غياب 

العبه دانييلو عن المواجهة سويسرا.

سويسرا،  منتخب  يطمح  جانبه،  من 
آماله  من  تعزز  إيجابية  بنتيجة  للخروج 
للمرة  اإلقصائية  لألدوار  الصعود  في 
التوالي  والثالثة على  تاريخه  في  الثامنة 
بالمونديال، وذلك قبل لقائه المرتقب مع 

صربيا في ختام دور المجموعات.

وصربيا  الكاميرون  منتخَبا  ويخوض 
لقاء الفرصة األخيرة اليوم، على ملعب 
الجولة  منافسات  إطار  في  )الجنوب(، 
مرحلة  من  السابعة  بالمجموعة  الثانية 
المجموعات، أماًل في استكمال مشوارهما 

في كأس العالم لكرة القدم.

في  الخسارة  أن  المنتخبين  كال  ويدرك 
تقلص  تعني  بالمجموعة  الثانية  المباراة 
للدور  الصعود  في  بشدة  حظوظهما 
رسمًيّا  الرحيل  تكلّفهما  وربما  المقبل، 
ومبكًرا عن المونديال، قبل خوض الجولة 

األخيرة من مرحلة المجموعات.

بعدما رد على منتقديه والمطالبين حتى بعدم إشراكه مع المنتخب البرتغالي، 
بسبب الجدل الذي تسبب به بانتقاده لفريقه مانشستر يونايتد اإلنجليزي، يسعى 
كريستيانو رونالدو الى حسم بطاقة تأهل بالده الى ثمن نهائي مونديال قطر 
لـ"سيليساو"  ثأرية  مواجهة  في  األوروغواي  على  الفوز  خالل  من  اليوم، 

أوروبا.
وستكون المواجهة ثأرية ألبطال أوروبا 2016 الذين ودعوا نهائيات 2018 
من ثمن النهائي على يد األوروغواي بهدف لبيبي مقابل هدفين لكافاني الذي 
أصيب بعدها وترك الملعب بمساعدة رونالدو في لقطة باتت تعتبر من أجل 

أجمل لقطات الروح الرياضية في تاريخ النهائيات.
الالعبين  أفضل  "أحد  رونالدو  على  منصبا  التركيز  سيكون  أخرى،  ومرة 
في العالم، ومن أفضل الهدافين على مّر التاريخ" وفق مدربه سانتوش الذي 
توقع بعد الفوز االفتتاحي أنه "بعد 50 عاما سنبقى نتحدث عنه. مثل بيليه 

ومارادونا".
يسعى  القائم،  من  ارتدتا  بكرتين  الجنوبية  كوريا  ضد  الحظ  عانده  وبعدما 
على  الفوز  تجديد  الى  و1950   1930 عامي  بطل  سيليستي"  "ال  منتخب 
تواليا،  الرابعة  للمرة  النهائي  ثمن  ببلوغ  حظوظه  لتعزيز  ورفاقه  رونالدو 
بعد 2010 )نصف النهائي( و2014 )ثمن النهائي( و2018 )ربع النهائي(.

مساٍع  وغانا ضمن  الجنوبية  كوريا  تتقارع  التعليمية،  المدينة  ملعب  وعلى 
كل منهما للذهاب بعيدا ومحاولة تكرار إنجاز 2002 بالنسبة لألولى، حين 
وصلت إلى نصف النهائي على أرضها، و2010 بالنسبة للثانية حين وصلت 

الى ربع النهائي.

وستكون المواجهة بين غانا وكوريا الجنوبية األولى على صعيد البطوالت، 
لكنهما تواجهتا وديا في ثالث مناسبات وفاز المنتخب اإلفريقي في 3 منها، 
آخرها 4-0 عام 2014، بفضل ثالثية للنجم الحالي أندريه أيو، مقابل هزيمة 

تعود الى صيف 2011 )1-2(.
الوكالت

غانا تقارع كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة من مونديال قطر

مواجهة الفر�سة الأخيرة بين الكاميرون و�سربيا في كاأ�س العالم

تلقى  أمس،  صباح  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 
يونايتد  مانشستر  نجم  البرتغالي كريسيتيانو رونالدو، 

السابق، عرضا رسميا من الدوري السعودي.
تعاقده  فسخ  قليلة،  أيام  قبل  يونايتد،  مانشستر  وأعلن 
مع رونالدو باالتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة 
وهاجم  البرتغالي،  النجم  أجراها  التي  التليفزيونية 
تين  إيريك  الفريق  ومدرب  النادي  مسؤولي  خاللها 

هاج.
فقد  اإلسبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة  وبحسب 

ممثلي  مع  مفاوضاته  السعودي،  النصر  نادي  كثف 
رونالدو خالل األيام الماضية، من أجل ضمه للفريق 
رونالدو  تلقي  "رغم  وأضافت:  المقبل،  جانفي  في 
قدم  النصر  لكن  األمريكي،  الدوري  من  عروضا 

عرضا مغريا للغاية".
عرض  السعودي  النادي  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
الموسم، ولمدة 3  على رونالدو 72 مليون يورو في 

سنوات.
الوكالت

األرجنتين  مباراة  جماهير  سجلت 
من  المجموعات  دور  ضمن  والمكسيك 
الحضور   ،2022 قطر   - العالم  كأس 
البطولة  من  الحالية  النسخة  في  األعلى 

العالمية.
وحقق منتخب "التانغو" فوزا ثمينا على 
المباراة  في  رد،  دون  بهدفين  المكسيك 
أول  "لوسيل"  ملعب  على  أقيمت  التي 
أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من 

المجموعة الثالثة لدور المجموعات.
وأكدت قناة شبكة قنوات "بي إن سبورت" 
التلفزيوني  البث  حقوق  مالكة  القطرية، 

هذه  أن  العربية،  المنطقة  في  العالم  لكأس 
المباراة سجلت أعلى حضور جماهيري في 
مشاهديها  رأس  على  كان  والتي  البطولة، 
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
لوسيل،  لملعب  الرئيسية  الشاشة  وأظهرت 
حضرها  والمكسيك  األرجنتين  مباراة  أن 
الرقم  هذا  وتجاوز  متفرج،  ألف   88966
البرازيل  لمباراة  الجماهيري  الحضور 
الملعب،  نفس  على  أقيمت  التي  وصربيا، 
 88103 وحضرها  الماضي،  الخميس 

متفرجين.
الوكالت

الثاأر يفر�س نف�سه على موقعة المخ�سرمين بين البرتغال واأوروغواي

 البرازيل ترفع راية التحدي الجتياز 
كمين �سوي�سرا في المجموعة ال�سابعة

المباراة عرفت ح�سور حوالي 88966 األف متفرج

جماهير االأرجنتين والمك�سيك تحطم رقما قيا�سيا في اأحد مالعب قطر

ي�سعى ل�سمه خالل فترة 

التحويالت ال�ستوية القادمة

الن�سر ال�سعودي يغري رونالدو 
باأكثر من 200 مليون يورو
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ريا�ضي
اأ�صود الطل�س كانوا الأف�صل اأمام خ�صم مهلهل

 المغرب يقهر بلجيكا ينتزع 
ال�صدارة ويقترب من التاأهل

 
فاز المنتخب المغربي على نظيره 

البلجيكي بهدفين نظيفين، في 
المباراة التي جرت بملعب الثمامة، 

أمس، في الجولة الثانية ضمن 
منافسات المجموعة الخامسة 

بمونديال قطر 2022.
 وسجل ثنائية األسود كل من 

عبد الحميد صابري في الدقيقة 
73، وزكريا أبو خالل في الدقيقة 

90+2، ورفع منتخب المغرب 
رصيده إلى 4 نقاط في صدارة 

المجموعة، وبات قريبا من التأهل 
للدور التالي، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط.

وبدأ المنتخبان المباراة دون مقدمات، حيث، حصل حكيم زياش على الكرة ومررها 
ليوسف النصيري في مربع العمليات، لكن الحارس تيبو كورتوا تدخل وأنقذ مرماه، 

الدقيقة الرابعة شهدت فرصة خطيرة لبلجيكا بعد انفراد ميشي باتشواي بالحارس منير 
المحمدي، لكن األخير تدخل بنجاح وتصدى للتسديدة.

 وظهر نوع من االرتباك على أداء المنتخب المغربي، وترك المبادرة لبلجيكا، لكن 
دون خطوة تذكر على مرمى األسود، وقبل نهاية الشوط األول بلحظات سجل زياش 

هدفا للمغرب من ركلة حرة مباشرة، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو 
بسبب تسلل القائد غانم سايس.

وقام الركراكي بأول تغيير حيث خرج حكيمي لإلصابة ودخل بدله عطية الله ثم بوفال 
وعوضه أبو خالل في الدقيقة 66.

 وحاول المنتخب البلجيكي الرفع من اإليقاع، لكن انتشار األسود كان جيدا، وفي 
الدقيقة 73 غير الركراكي كل من بوفال والنصيري وأشرك حمد الله وصابيري الذي 

في أول لمسة سجل الهدف من تسديدة في الدقيقة 74.
وضغط المنتخب البلجيكي، لكن منتخب المغرب اضاف الهدف الثاني بواسطة أبو 

خالل في الوقت بدل الضائع.
الوكالت

رغم النتقادات التي يتعر�س لها من اأن�صار الخ�صر

زروقي يحظى باهتمام اأندية اأوروبية كبيرة
 

رغم االنتقادات التي يتعرض لها 
من قبل بعض جماهير "المنتخب 
الوطني«، إال أن راميز زروقي 

متوسط ميدان نادي تفينتي 
الهولندي أصبح يحظى باهتمام 

العديد من األندية األوروبية، التي 
تراقب وضعيته عن كثب في بيل 

الحصول على خدماته.
وطالبت جماهير المنتخب الوطني 

بعدم االعتماد على زروقي 
أساسيا في المستقبل، بعدما ظهر 
بمستويات متواضعة خالل فترة 
التوقف الدولي األخيرة، والتي 

شهدت عجزه عن تقديم اإلضافة أمام كل من مالي والسويد.
وعلى الرغم من ذلك، كشف اإلعالمي الهولندي ليون تين فورد، أن نادي فينورد 

الهولندي مهتم بضم صاحب الـ24 عاما خالل الميركاتو الصيفي القادم.
وقال تين فورد في تصريحات لموقع "توبانتيا" الهولندي: "فينورد لن يكون الفريق 

الوحيد الراغب في ضم زروقي، بطبيعة الحال هو يمتلك األولوية، خاصة وأن 
الالعب مهتم باالنتقال إليه، ولكن األوضاع قد تتغير من هنا الى نهاية الموسم«.

وأضاف: "أتوقع أن تدخل أندية كبيرة أخرى سواء من هولندا أو خارجها في 
مفاوضات لشراء عقد زروقي، خاصة وأنه يتطور بشكل جيد من مباراة أخرى، 

ومستواه تحسن مقارنة بالموسم الماضي«.
وأتم: "ال يجب أن ننسى بأن زروقي مرتبط بعقد مع تفينتي حتى 2024، وبالتالي فإن 

النادي سيبحث عن رفع سعره لالستفادة منه ماليا«.
ق.ر

الدور الـ32 من كاأ�س الجزائر

 جمعية الخروب و�صباب 
برج منايل اأبرز المتاأهلين

 
تميزت الدفعة الثانية من 

مباريات الدور الـ 32 لكأس 
الجزائر لكرة القدم بنتائج 
منطقية لعل أبرزها تأهل 

جمعية الخروب وشباب برج 
منايل خارج الديار إلى الدور 

الـ 16، وكذا خروج نصر 
حسين داي من المسابقة في 

ميدان اتحاد الشاوية.
ففي غرب البالد، انتزع 

جمعية الخروب بطاقة التأهل 
إلى الدور الـ16 على حساب 
مضيفه رائد غرب وهران، 

وعاد شباب برج منايل ببطاقة 
العبور إلى الدور المقبل من قواعد شباب تموشنت بضربات الترجيح، وأقصي نصر 

حسين داي بملعب اتحاد الشاوية إثر خسارته بثنائية نظيفة )0-2(، كما حقق فريق 
مولودية بريكة نتيجة ثقيلة على حساب ضيفه أمل بئر بوحوش بثالثية نظيفة.

أما بقية المقابالت انتهت بتأهل أصحاب الضيافة بأقل نتيجة )1-0(، على غرار 
أكاديمية المدية الذي صنع المفاجأة بإزاحته نادي التالغمة، ما عدا لقاء شباب الميلية 

- نادي تقرت، الذي اضطر فيه أصحاب األرض للجوء الي ركالت الترجيح من أجل 
نيل تأشيرة الصعود للدور القادم.

وسجل نادي أمل األربعاء أثقل نتيجة في مباريات السبت، حينما تغلب على ضيفه 
نادي عين الصفراء برباعية نظيفة، وبملعب "عبد الرحمان إبرير" باألبيار تغلبت 
الشبيبة المحلية أمام جمهورها على اتحاد تلمسان في )3-2( في مقابلة شهدت ندية 

وتنافسا إلى غاية الرمق األخير.
و تستمر بقية مباريات الجولة الـ32 لكأس الجزائر يوم  الجمعة 9 ديسمبر، حيث 

ستكون مواجهة نجم مقرة - مولودية الجزائر، بين فريقين من قسم النخبة، من أبرز 
المباريات في برنامج الدور الـ32

ق.ر/واج

 اأمير.ل

تسعى االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
لالستجابة لمطالب الناخب الوطني جمال 

بلماضي، من خالل العمل على إقناع أكبر 

عدد من الالعبين مزدوجي الجنسية على 
حمل قميص المنتخب الوطني، ويتم تداول 

العديد من األسماء في الفترة األخيرة، 
وآخرها هو كريم زدادكة الذي يحمل ألوان 

نابولي اإليطالي، وهو شقيق حكيم الذي 

يلعب للخضر هو اآلخر.
وكان المنتخب الوطني قريبا بالفعل من ضم 

حسام عوار، العب وسط ليون الفرنسي، 
وريان آيت نوري، ظهير ولفرهامبتون 

اإلنجليزي، خالل معسكر نوفمبر الجاري، 
غير أن الالعبين فضال تأجيل االنضمام 

لوقت الحق.
وأكد مصادر مقربة من الطاقم الفني الوطني 
أن الخضر ضمنوا ضم كريم زدادكة، العب 
نابولي اإليطالي، خالل الفترة المقبلة، بعدما 
قام بتغيير جنسيته الرياضية، ليصبح واحدا 

من قائمة الـ4 العبين الذين تحدث بلماضي، 
خالل آخر تصريحاته عن تغييرهم لجنسيتهم 

الرياضية، من أجل تدعيم صفوف الخضر.
ويلعب كريم زدادكة "22 سنة"، شقيق حكيم 

زدادكة، في مركز الظهير األيسر ومدافع 
الوسط المحوري، مما يجعل منه خيارا 

مستقبليا مهما لمحاربي الصحراء، وسيكون 
العب نابولي مطالبا بتحسين وضعيته مع 

فريق الجنوب اإليطالي، أو االنتقال لناٍد 
جديد يضمن له اللعب بصفة منتظمة، قبل 

نيل فرصته مع "الخضر"، خاصة وأن 
المنافسة قوية في مركزه.

ولم يظهر زدادكة مع نابولي تماما في 
مباريات الدوري اإليطالي هذا الموسم، 

باعتباره ال يدخل حسابات المدرب لوتشيانو 
سباليتي.

ق.ر
انضم نادي آرسنال اإلنجليزي، إلى قائمة 

األندية المهتمة بالحصول على خدمات 
متوسط ميدان ميالن اإليطالي، إسماعيل 
بن ناصر، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

القادمة، حسبما كشفته تقارير إعالمية 
إيطالية أمس.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي، 

أن إدارة النادي اللندني، أبدت اهتماما بالغا 
بالتعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الوطني، 

لتدعيم خط الوسط، ويأمل في التأثير على 
إدارة ميالن، من أجل التخلي عن العبه في 

الصيف المقبل، خاصة وأن مفاوضات تجديد 
عقده الذي ينتهي صيف 2024، لم تكلل 

بالنجاح.
وكشف الموقع أن إدارة آرسنال تجهز 

عرضا قد تصل قيمته إلى 55 مليون يورو، 
من أجل التوقيع مع بن ناصر، وقد تقترح 
عرض العبها الغاني توماس بارتي، إلى 

جانب 20 مليون يورو، من أجل إتمام 
الصفقة.

يذكر أن بن ناصر لعب في صفوف الغانرز 
بين 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى 

صفوف إمبولي اإليطالي، ثم ميالن، وينتهي 
تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ووصل النادي 

اإليطالي ومديره الرياضي باولو مالديني 
لطريق مسدود في مفاوضات التجديد، 

ويشترط العب الخضر الحصول على راتب 
سنوي في حدود الـ4 ماليين يورو، من أجل 

المواصلة، وهو ما يرفضه النادي.
من جهة أخرى، أكد بن ناصر، سعيه دائما 

للحفاظ على لياقته البدنية، رغم فترة التوقف 
الحالي للمنافسة، حيث نشر صورة له عبر 

حسابه الرسمي على "تيوتر"، ظهر فيها 
يمارس رياضة ركوب الدراجة في مرتفعات 

جبلية ثلجية، كما أكد نجم آسي ميالن، في 
تعليقه على هذه الصورة، عمله للحفاظ على 

لياقته البدنية على هامش استمتاعه بفترة 
الراحة الحالية.

تحوم الشكوك حول مصير 
الدولي الجزائري رياض محرز 
العب مانشستر سيتي، مع بطل 
إنجلترا خالل النصف الثاني من 

الموسم الحالي، في ظل عدم 
رضا المدرب بيب غوارديوال 

عنه، وما قدمه منذ بداية الموسم 
الحالي، رغم أنه استعاد جزءا 

من مستواه قبل توقف كأس 
العالم قطر 2022.

وكان غوارديوال أكد قبل انطالقة 
فترة التوقف الحالية، سعادته 

بعودة محرز تدريجيا إلى مستواه 
مرة أخرى، مشيرا إلى أنه "على 

الطريق الصحيح«.
وكشفت صحيفة "مانشستر 

إيفينينغ نيوز" اإلنجليزية، عن 
تطورات سلبية بالنسبة لمحرز، باإلشارة 
إلمكانية اإلطاحة به من جانب المدرب 

غوارديوال، وأوضحت الصحيفة المقربة 
من أسوار "السماوي"، أن اإلدارة وباالتفاق 
مع المدرب، تسعى لدخول سباق التعاقد مع 

البرتغالي رافاييل لياو، نجم 
ميالن اإليطالي.

وأشار المصدر لوجود رغبة 
في مانشستر سيتي، للظفر 

بخدمات ميالن "الروسونيري" 
بسبب وجود شكوك حول 
محرز وإمكانية استعادته 

لتوهجه بشكل دائم حتى نهاية 
الموسم.

وكان التقني اإلسباني قد طلب 
من قائد الخضر إظهار جدية 
بدرجة أكبر في التدريبات، 

بجانب ضرورة التخلص من 
وزنه الزائد الستعادة لياقته 

البدنية مرة أخرى، سيما وأنه 
أسوأ مواسمه مع بطل إنجلترا، 
حيث أسهم بـ5 أهداف فقط بين 

صناعة وتسجيل.
ق.ر

في انتظار تر�صيم التحاق عوار عدلي واآيت نوري

تاأكيدات على ا�صتعداده لدفع 55 مليون اأورو ل�صتقدامه

غوارديول غير �صعيد بما قدمه الالعب هذا المو�صم

 الفاف توا�صل العمل لإقناع مزدوجي
 الجن�صية وكريم زدادكة يقترب من الخ�صر

اآر�صنال يغري ميالن ب�صفقة تبادلية لخطف بن نا�صر

ا�صتقدام لياو يهدد مكانة محرز في مان�صي�صتر �صيتي
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ر.ن

أشاد المشاركون في الندوة, التي نظمها 
المركز بمناسبة الذكرى ال68 الندالع 

الثورة التحريرية المجيدة واليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني, بدور 
الجزائر في دعم حركات التحرر عبر 

مختلف بقاع العالم والتضامن مع الشعوب 
المضطهدة.

وفي هذا االطار, قال المدير العام للمركز 
الثقافي االسالمي, الدكتور أحمد يسعد, 

في مداخلة له, إن "الثورة الجزائرية هي 
رمز من رموز التحرر في كل العالم 

ومرجعية لكل الشعوب التي تنشد الحرية 
و االستقالل", معتبرا ثورة أول نوفمبر 

"وسيلة من الوسائل التي تستنير بها الشعوب 
المضطهدة التي تقبع تحت الظلم و القهر.”

وفي حديثه عن دعم الجزائر لفلسطين, أبرز 
بأن الشعب الجزائري عبر دائما عن تضامنه 

مع الشعب الفلسطيني, وقضيته العادلة تسري في 
دماء كل الجزائريين, وهو الموقف الذي يعتز به 

الشعب الفلسطيني و يثني عليه عبر مختلف المنابر.
كما أبرز يسعد ما تمخضت عليه القمة العربية 

المنعقدة في الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر, والتي 

أكدت مدى حرص الجزائر على القضية الفلسطينية, 
مضيفا بأن هذا الموعد "خير مثال على ان الجزائر 

قبلة جامعة للعالمين العربي واالسالمي.”وأردف 
قائال: "الجزائر أعطت أيضا مثاال حيا على هذا 

الدعم من خالل جمع الفصائل وتوحيدها عبر )اعالن 

الجزائر( المنبثق عن مؤتمر لم الشمل 
الفلسطيني.”

من جهته, أشاد االستاذ السابق بجامعة تيزي 
وزو, الفلسطيني صالح عبد القادر, بالثورة 

الجزائرية المباركة, معبرا عن اسفه "من ان 
الثورة الفلسطينية لم تتمكن لحد الساعة من 
االستفادة من الثورة الجزائرية كما ينبغي, 

وهذا لظروف معينة”، كما اكد على ان 
الثورة الجزائرية "استطاعت ان تنتصر على 

فرنسا بعد فترة طويلة من االحتالل, و ان 
الشعب الفلسطيني يسير على نفس الخطى و 
سينتصر اليوم أو غدا, و يقيم دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.”
اما المحلل السياسي و االستاذ بجامعة 

الجزائر, رائد ناجي, فقد تناول في مداخلته 
تاريخ القضية الفلسطينية وما مرت به من 

مراحل و ما تعرضت له من مؤامرات, 
مبرزا في السياق سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها 

الغرب ضدها.وتم بالمناسبة عرض شريط فيديو 
حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

و آخر حول شجرة الزيتون, كما تم تكريم بعض 
االساتذة المشاركين في الندوة التاريخية.

تمكنت مصالح الجمارك بوالية عين قزام من حجز 
كميات هامة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي هذا الصدد، أفاد بيان للمديرية العامة للجمارك 
أنه “مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح 
العملياتية للفرق الجمركية عبر إقليم اختصاص 

المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، والمبذولة في 
إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، تمكن أعوان 

الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية 
األقسام للجمارك بعين قزام، من العثور على مخزن 
للتهريب وحجز 6750 كغ من الفرينة و50 كغ من 

السكر.”
وفي عملية ثانية تّم تنفيذها في سياق النشاط العملياتي 
المشترك مع األجهزة األمنية، تمكن أعوان الجمارك 

بالمركز الحدودي البري المتقدم بتين زواتين، 

التابع لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بعين قزام، 
بالتنسيق مع مصالح األمن الوطني, من حجز 2250 

كيلوغراًما من مادة الفرينة, 1125 كيلوغراًما من 
األرز، 1200 كلغ من العجائن الغذائية، باإلضافة 

إلى 79 وحدة من األلبسة واألحذية، مع حجز ثالث 
سيارات وتوقيف ثالثة أشخاص.

ع.ط

م�ساركون يجمعون يف اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

 الثورة اجلزائرية نربا�س ي�سيء طريق حترر فل�سطني
اأجمع امل�ساركون يف الندوة التاريخية التي نظمها املركز الثقايف ال�سالمي, اأم�س, باجلزائر العا�سمة, حتت عنوان 

"على خطى نوفمرب.. فل�سطني تتحرر", اأن الثورة اجلزائرية "نربا�س ي�سيء طريق حترر فل�سطني", موؤكدين 

على �سرورة وحدة ال�سف الفل�سطيني من اأجل حتقيق ال�ستقالل, ا�سوة بالثورة اجلزائرية.

حتت�سنها ولية غرداية يوم 12 جانفي املقبل

132 عمل مر�سح جلائزة رئي�س 
اجلمهورية للأدب واللغة الأمازيغية 

أعلنت، أمس، المحافظة السامية لألمازيغية أن عدد المرشحين لجائزة رئيس الجمهورية 
لألدب واللغة األمازيغية، قد بلغ 132 عمال، حيث من المقرر أن تحتضن والية غرداية يوم 

12 جانفي المقبل مراسم  تسليم الجائزة في دورتها الثالثة.
أوضح بيان للمحافظة السامية لألمازيغية، أنه و"تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية 
السيد عبد المجيد تبون سوف تحتضن والية غرداية يوم 12 جانفي 2023 مراسم تسليم 

جائزة رئيس  الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية في دورتها الثالثة وذلك في سياق 
االحتفال  بعيد يناير 2973 الذي تشرف على تنظيمه المحافظة السامية لألمازيغية".

وأشارت المحافظة السامية لألمازيغية في هذا اإلطار أنه و ><بعد إغالق باب الترشحات 
على المنصة:  http://www.arraz.hcamazighite.dz في 26 نوفمبر 2022 

منتصف الليل تم استقبال 132 عمال موزعا على المحاور التنافسية للجائزة كما 
هومنصوص عليه في النظام الداخلي<<. 

ويضيف المصدر ذاته "تثمن المحافظة هذا اإلقبال و التجاوب الذي يؤكد على انتظام عدد 
المشاركات في كل دورة كما هو الحال بالنسبة للطبعتين السابقتين<< وهذا ما يبين -كما 
أكدت عليه المحافظة السامية لألمازيغية- "نجاح التحدي المرفوع من خالل حسن التنظيم 

ضمان المصداقية وفرض صرامة التعامل والتسيير من طرف فريق منسجم".
وستشرع لجنة تحكيم الجائزة المذكورة, ابتداء من هذا األسبوع في قراءة وتحليل األعمال 

المرشحة مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات كل مجال من أعمال أدبية و أبحاث في 
اللسانيات وفي التراث وفي مجال التكنولوجيا والرقمية.

يذكر أنه تم إنشاء هذه الجائزة بمبادرة من المحافظة السامية لألمازيغية بموجب المرسوم 
الرئاسي رقم 20-228 بتاريخ 19 أوت 2020 تجسيدا ألحكام الفقرة 4 من الديباجة والمادة 

4 من الدستوري التي تهدف إلى تحديد مبادئ وآليات تعزيز وتطوير اللغة األمازيغية في 
مختلف مجاالت الحياة الوطنية من خالل تعزيز  اإلنجازات األدبية والمعرفية في جميع 

المتغيرات اللغوية األمازيغية المستخدمة في الجزائر حيث تكمن الغاية من ذلك في "تشجيع 
البحث واإلبداع و السعي الدائم إلثراء هذه اللغة من خالل إبراز النوعية و العمل على 

نشرها والترويج لها".
لإلشارة، تتكون لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية من دكاترة 

دولة وأساتذة في اللسانيات واألنثروبولوجيا الثقافية واألدب من خريجي الجامعات 
الجزائرية وكذا من ممثلي بعض الدوائر الوزارية. وتأتي هذه الجائزة لتكرس "نضج البحث 

والتفكير واإلنتاج األدبي في مجال يعد أساسيا بالنسبة للجزائريين لكونه يستند إلى بعد 
تاريخي ثقافي وهوياتي" وفقا لما جاء في ذات البيان.

ع. ط

كانت موجهة للتهريب

حجز كميات هامة من املواد الغذائية بعني قزام
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أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، 
عن رفع التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني 

لألمير عبد القادر بوالية معسكر، و أوضحت الوزيرة 
أنه بتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
تم االتفاق مع مصالح المالية على رفع التجميد عن 

مشروع إنجاز المتحف الوطني لمؤسس الدولة 
الجزائرية الحديثة.

قالت صورية مولوجي، خالل لقاء صحفي على هامش 
زيارتها لمعلم شجرة الدردارة في إطار مراسم إحياء 

الذكرى ال190 للمبايعة األولى لألمير عبد القادر، 
بوالية معسكر يوم السبت الماضي، أنه تم االنتهاء من 
دراسة هذا المشروع على أن ينطلق في إنجازه خالل 

السنة المقبلة, مشيرة إلى أن عملية اختيار األرضية 
المناسبة لهذا المرفق ستتم بالتنسيق مع والي معسكر.

و من جهة أخرى, أعلنت مولوجي أنه سيتم االنطالق 
مع بداية السنة المقبلة في تجسيد عملية إلعادة االعتبار 
وتهيئة وترميم لمسجد المبايعة لمدينة معسكر وهذا في 

إطار البرنامج القطاعي.
و أبرزت الوزيرة خالل كلمة لها بمناسبة زيارتها 
لمعلم شجرة "الدردارة" الذي شهد المبايعة األولى 

لألمير عبد القادر, رمزية بيعة مؤسس الدولة 
الجزائرية الحديثة, مؤكدة أنه "علينا أن نقف بإجالل 
أمام القانون اإلنساني الذي رسخه األمير عبد القادر 

في القرن التاسع عشر وهو ما جعله يدرج ضمن رواد 
ذات القانون ولذلك نظمت األمم المتحدة بجنيف سنة 
2006 الملتقى الدولي الموسوم +األمير عبد القادر 
الجزائري رائد القانون اإلنساني ومنشد الحوار بين 

الديانات.«
لإلشارة, فقد قامت وزيرة الثقافة والفنون ضمن هذه 

المراسم كذلك بزيارة دار قيادة ومحكمة األمير ومسجد 
المبايعة واإلشراف على إعطاء إشارة انطالق قافلة 

للشباب وذوي االحتياجات الخاصة ستجوب المواقع 
األثرية المرتبطة باألمير عبد القادر فضال على زيارة 
معارض مختلفة سلطت الضوء على المسيرة النضالية 

لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
كما حضرت أنشطة فنية وثقافية مختلفة إلى جانب 

إشرافها على تكريم أعضاء بالمجلس الشعبي الوالئي 
لمعسكر والجزائر العاصمة وتيارت ووهران وسعيدة.

و أشرفت مولوجي على تدشين المكتبة الحضرية 
"الشيخ دحو قاسمي التقاري" بالقطب الجديد لبلدية 

مطمور.
وواصلت الوزيرة زيارتها الى والية معسكر ضمن 

هذه المراسم االحتفالية بزيارة زمالة األمير عبد 
القادر ببلدية سيدي قادة وزاوية "سيدي محي الدين" 
ببلدية القيطنة, مسقط رأس األمير, أين تقام أنشطة 

دينية مختلفة فضال عن زيارة معارض متنوعة حول 
هذا الحدث التاريخي وحضور حفل فني موسيقي 

من تنشيط الجمعية الوالئية الشبانية للموسيقى 
"المغديرية.«

 ..املبايعة الأوىل للأمري عبد القادر،

  حمطة تاريخية مهمة لتاأ�سي�س 

الدولة اجلزائرية احلديثة

وتعد المبايعة األولى لألمير عبد القادر يوم 27 نوفمبر 
1832 محطة تاريخية مهمة لتأسيس الدولة الجزائرية 

الحديثة، حسبما أبرزه لوأج أساتذة مختصون في تاريخ 
الجزائر الحديث والمعاصر من جامعة "مصطفى 

اسطمبولي" لمعسكر.
وأوضح الدكتور لحسن جاكر، تزامنا مع إحياء 

الذكرى ال190 لهذا الحدث التاريخي، أن المبايعة 
األولى لألمير عبد القادر تحت شجرة "الدردارة" 

بمنطقة غريس )والية معسكر( هي بمثابة "محطة 
تاريخية مهمة لتأسيس الدولة الجزائرية الحديثة.«

وأضاف ذات االخصائي أن هذه المبايعة التي تمت 
من طرف القبائل "قد مهدت لظهور بوادر الدولة 

الجزائرية الحديثة من خالل المؤسسات العديدة التي 
أنشئها األمير عبد القادر منها الجيش وسك النقود 

والمحكمة.«
كما أنها كرست مفهوم الجهاد لدى الجزائريين لمقاومة 
االحتالل الفرنسي تحت قيادة األمير عبد القادر والتي 

دامت 17 سنة.
ومن جهته، أبرز الدكتور بشير حمايدي أن البيعة 

األولى لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة تعتبر "محطة 
بارزة من محطات تاريخ الجزائر الحديث بالنظر 

لكونها ساهمت في إنشاء دولة جزائرية حديثة قاومت 
على مدار 17 سنة قوات االحتالل الفرنسي وانتصرت 

عليه في الكثير من المحطات سواء العسكرية أو 
السياسية أو الديبلوماسية.«

واعتبر ذات المتحدث أن هذه المبايعة عبارة عن 
"نموذج للمجتمع الجزائري المتحضر من خالل 

اعتماده على الممارسة الديمقراطية في اختيار قائد 
للدولة وللجهاد ضد الجيش االستعماري الفرنسي.«

وأشار إلى أن الهدف من االحتفال بهذا الحدث 
التاريخي المهم هو إيصال فكرة مفادها تعريف جيل 
اليوم بإنجازات األمير عبد القادر في جميع األصعدة 
ولعل أهمها تأسيس دولة جزائرية حديثة كان عمادها 

وركيزتها األساسية مقاومة االحتالل الفرنسي.
ودعا األستاذ حمادي المختصين والباحثين في تاريخ 

الجزائر الحديث والمعاصر إلى ضرورة تعميق 
البحوث العلمية التاريخية حول المبايعة األولى لألمير 

عبد القادر باعتبارها حدثا مهما وذلك بغية إثراء 
الرصيد الوثائقي الذي يعنى بتاريخ مؤسس الدولة 
الجزائرية الحديثة ليكن في متناول الطلبة الباحثين 

السيما طلبة الدكتوراه.
أما الدكتور مختار بونقاب، فقد أكد، من جانبه، أن 

هذا الحدث التاريخي سمح لمؤسس الدولة الجزائرية 
الحديثة بأن يكون قائدا شرعيا للجهاد وللدولة حيث 
مكنت حنكته السياسية والعسكرية وشخصيته الدينية 
من التصدي لجيش االحتالل الفرنسي في الفترة من 

1832 إلى .1848
ولفت إلى أن دولة األمير عبد القادر كانت لها 

مؤسسات قوية ومنظمة وربطت عالقات خارجية مع 
عديد الدول األجنبية القوية في ذلك الوقت على غرار 

مملكة بريطانيا العظمى والمملكة االسبانية والدولة 
العثمانية.

وذكر بونقاب أن إحياء هذه الذكرى التاريخية تأتي 
الستذكار بطوالت مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة 

وكذا تسليط الضوء على هذه الشخصية التاريخية 
الوطنية التي كانت محل دراسات علمية من قبل 

مختصين من داخل وخارج الوطن بالنظر لبعدها 
العالمي واإلنساني والحضاري.

تقام بني 2 اإىل دي�سمرب القادم

 املهرجان الدويل 
الـ 11 لل�سينما يعود اإىل اجلزائر

سيكون عشاق السينما الجزائريين على موعد مع العودة الى 
قاعات العرض السينمائي بالعاصمة وذلك بمناسبة تنظيم 

المهرجان الدولي الـ 11 للسينما بالجزائر, و المخصص للفيلم 
الملتزم, الذي ستجري فعاليته من 2 الى 10 ديسمبر المقبل, 

بعد غياب فرضته جائحة كوفيد-.19
و تبشر هذه العودة الى الساحة الثقافية, بطبعة استثنائية عبر 

ابداعات جديدة و اكبر عدد من االفالم المقترحة على الجمهور, 
ومحاور موضوعاتية جد متنوعة, حسبما اكدته محافظة 

المهرجان, زهيرة ياحي, التي تقترح على الجمهور طبعة 
خاصة تسجل عودة المهرجان الدولي الـ 11 للسينما بالجزائر, 

و االحتفال بالذكرى 60 الستعادة السيادة الوطنية.
كما يعرف المهرجان كعادته تنظيم مسابقة مقسمة إلى الفيلم 

الطويل الخيالي و الفيلم الطويل الوثائقي و الفيلم القصير 
و اربعة عروض اولية جزائرية فضال عن ست محاور 

موضوعاتية.
ويقترح برنامج المهرجان محاور موجهة للذاكرة "الذكرى الـ 

60 لالستقالل" و "تالقي" مخصصة ألفالم فقدت و تم ايجادها 
وترميمها و محور "سينما, ذاكرة, مقاومة.«

كما سيخصص المهرجان في اطار رؤية بيداغوجية وزخم 
تحسيسي, محورا للمسالة البيئية موجه خاصة للشباب, فضال 
عن محور حول "المرأة" و برنامج "اكتشاف" لترقية االفالم 

االولى او االفالم الطويلة االولى.
أما االفالم المتنافسة و اعادة عرضها, فقد تمت برمجتها في 

قاعات ديوان رياض الفتح,  فيما ستجري المحاور االخرى في 
كل من قصر الثقافة مفدي زكريا و قاعة السينماتيك بالجزائر.
تجدر االشارة الى ان المهرجان الدولي للسينما بالجزائر الذي 

تم تأسيسه في سنة 2009 في شكل "ايام للفيلم الملتزم", قد 
استطاع في وقت وجيز فرض نفسه كحدث سينمائي هام في 

العاصمة والمعروف ببرنامجه الذي يقترح على عشاق السينما, 
افالما كبيرة ملتزمة و التي غالبا ما تكون بعيدة عن سياق 

السينما التجارية.
كما يعطي المهرجان, سيما من حالل القضية الفلسطينية و 
الصحراوية و مقاومة فالح اسكندنافي للحفاظ على طريقة 
عيشه, الفرصة لعشاق السينما الجزائريين, ليكتشفوا ,عبر 

عشر طبعات, اعماال ال تتواجد عبر قنوات التوزيع و االلتقاء 
بكبار المنتجين بالجزائر.

حياة �سرتاح
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يعد الشهيد بشير بوقادوم )1919-1955( ابن والية 
سكيكدة من بين المناضلين األوائل الذين فضلوا الكفاح 

المسلح من أجل االستقالل، حسبما تضمنته وثائق 
تاريخية حول حياة و كفاح هذا الشهيد تحوز عليها 

مديرية المجاهدين بالوالية.
وحسب تقرير لوكالة األنباء الرسمية فقد ولد بشير 

بوقادوم الطاهر سنة 1919 ونشأ في مدينة الحروش 
)جنوب سكيكدة( في أسرة متوسطة الحال معروفة 
بتقاليدها النضالية في الحركة الوطنية، حيث تلقى 
دراسته االبتدائية باللغة الفرنسية كما تعلم القرآن 

الكريم في مسجد المدينة.
وقد ترعرع بشير بوقادوم في أجواء مفعمة بالنشاط 

السياسي حيث انخرط في صفوف حزب الشعب 
الجزائري ثم في حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

في سن مبكرة.
وكان بشير بوقادوم يبدي منذ صغره استعدادا مميزا 
للنشاط النضالي وتميز بقدرته على التنظيم والتعبئة 

إلى أن أصبح مسؤوال عن هذا الحزب بقسمة سكيكدة. 
وبالنظر لكفاءته الثقافية والنضالية، رشحته حركة 

انتصار الحريات الديمقراطية لالنتخابات البلدية 
بسكيكدة، حيث فاز فيها وأصبح نائبا بالمجلس البلدي 

للمدينة حتى 1954 تاريخ اندالع الثورة التحريرية.
كما يعتبر بشير بوقادوم من المناضلين األوائل الذين 

اتخذوا موقفا واضحا خالل أزمة حركة انتصار 

الحريات الديمقراطية سنة 1953، فكان من بين 
من تبنوا أسلوب الكفاح المسلح وسيلة لنيل الحرية 

واالستقالل.
وحسبما ورد في شهادات مستقاة من مجاهدي الوالية 

ممن عرفوا الشهيد، فقد كان يشتغل بإحدى وكاالت 
النقل ما مكنه من القيام بدور رائد في التنظيم والتعبئة 

واإلعالم و أشرف إلى جانب رفاقه إبراهيم حشاني 
وبوجمعة بوكرمة المدعو عيسى وغيرهما على 

اإلسهام في تنظيم مظاهرات 8 ماي 1945 بسكيكدة.

 البطل ي�ستغل من�سبه ليحول و�سائل الطباعة 

والكتابة ل�سالح الثورة التحريرية

وحسبما جاء في وثائق تاريخية لدى مديرية المجاهدين 
بالوالية، فإن البطل بشير بوقادوم وقبل التحاقه 

بصفوف جيش التحرير الوطني قد استغل منصبه 
كنائب ببلدية سكيكدة ليقوم بتحويل وسائل الطبع 

والكتابة التي كانت الثورة التحريرية في أمس الحاجة 
إليها من أهمها آلة الرقن وآلة السحب اليدوية.

وقد التحق بشير بوقادوم بعدها بجيش التحرير الوطني 
ليكون إلى جانب ديدوش مراد وزيغود يوسف واستمر 

في كفاحه بالوالية الثانية التاريخية، حيث شارك في 
التحضير لهجمات 20 أوت 1955 وتنفيذها، فضال 

عن مشاركته في االجتماع التقييمي لتلك العمليات 
والذي انعقد في سبتمبر 1955 بقيادة زيغود يوسف.

وفي صباح يوم 22 نوفمبر 1955 وبينما كان يشرف 
على اجتماع تنظيمي في "دوار الصري" بضواحي 

سيدي مزغيش )جنوب غرب سكيكدة(، حوصر 
إلى جانب رفاقه في الكفاح المسلح من طرف قوات 

العدو، فاشتبكوا معه في معركة لم تكن متكافئة ال في 
العدد وال في العتاد وأدى بشير بوقادوم واجبه األخير 
بشجاعة إلى أن استشهد رفقة خمسة )5 ( من رفاقه.
للتذكير، أحيت والية سكيكدة، يوم الثالثاء الماضي 

الذكرى الـ 67 الستشهاد بشير بوقادوم، بمنطقة 
الحمري ببلدية سيدي مزغيش غير بعيد عن مكان 
استشهاده، و ذلك بحضور الوالي، حورية مداحي.

حياة �سرتاح

اإ�سافة اإىل عملية اإعادة تهيئة وترميم م�سجد املبايعة، الوزيرة مولوجي:

رفع التجميد عن م�سروع اإجناز 
املتحف الوطني للأمري عبد القادر

ا�ستغل من�سبه ليحول و�سائل الطباعة والكتابة ل�سالح الثورة التحريرية

ال�سهيــــد ب�سيـــر بوقــــادوم من ال�سباقيــن للكفـــاح امل�سلــح
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غينيا بي�ساو

 اإعادة انتخاب تيودورو 
�أوبيانغ جنوميا رئي�سا للبالد

أعيد انتخاب تيودورو أوبيانج نجويما مباسوغو رئيسا لدولة غينيا 
االستوائية، بعد فوزه بنسبة 94.9 في المائة من األصوات في 

االنتخابات الرئاسية التي جرت يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا 
للنتائج الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية لالنتخابات مساء أول 

امس.
وأوضح فاوستينو ندونغ إيسونو إيانج، رئيس اللجنة االنتخابية، أن 

"اللجنة تعلن المرشح أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيسا لغينيا االستوائية" 
لفترة حكم جديدة مدتها 7 سنوات، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في 

هذه االنتخابات الرئاسية بلغت 98 في المائة.
ولم يتم الكشف عن النسب المئوية التي حصل عليها مرشحا 

المعارضة، أندريس إسونو أوندو من حزب "التقارب من أجل 
الديمقراطية االجتماعية"، وهو حزب المعارضة الوحيد غير 

المحظور، وبونافينتورا مونسوي أسومو، من حزب "االئتالف 
الديمقراطي االجتماعي.«

وعالوة على االنتخابات الرئاسية، فاز الحزب الديمقراطي لغينيا 
االستوائية وائتالفه بجميع المقاعد المائة بالجمعية الوطنية، وبكل 
مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55 ، وذلك خالل االنتخابات 
التشريعية والمحلية التي أجريت في وقت واحد. وتم تسجيل ما 

مجموعه 427661 مواطنا من غينيا االستوائية من أصل 1.4 مليون 
نسمة على قائمة اللوائح االنتخابية.

وفاة وزير �خلارجية �لبيالرو�سي
توفي أمس، بشكل مفاجئ وزير الخارجية البيالروسي، فالديمير 
ماكي، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، ولم يحدد سبب الوفاة حتى 

اللحظة.
ولد ماكي في الـ 5 من أوت عام 1958، في قرية نيكراشيفيتشي، في 
منطقة غرودنو، في بيالروس. وتخرج في جامعة مينسك الحكومية 

للغات األجنبية، والتحق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش 
السوفيتي، مدة 12 عاما، وتقاعد برتبة عقيد. ثم التحق باألكاديمية 
الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية األسترالية، وانضم إلى السلك 
الدبلوماسي في العام 1993. ليصبح وزير خارجية بيالروسيا عام 

2012، وشغل قبلها منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه منذ العام 
.2008

ليبيا

 �ملنفي و�سفرية بريطانيا 
يبحثان ملف �النتخابات 

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مباحثات 
مع سفيرة المملكة المتحدة كاروالين هور يندل بشأن ملف االنتخابات 

الليبية المأمولة.
جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الليبية طرابلس بحثا خالله "آخر 

المستجدات السياسية في ليبيا والقضايا ذات االهتمام المشترك"، 
بحسب بيان للمكتب اإلعالمي للمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي "حرص المجلس على إجراء االنتخابات ودعم مساعي 
الوصول ألطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو االنتخابات 

تلبيًة لرغبة الشعب الليبي في االستقرار".
فيما أكدت ويندل، وفق البيان، "استمرار دعم حكومة بالدها للمجلس 

الرئاسي الذي يسعى لتحقيق االستقرار بإنجاح ملف المصالحة 
الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى 

بنتائجها جميع األطراف".

جاء ذلك وفق وكالة األنباء الصحراوية )واص(، 
خالل نقاش عقب عرض الشريط الوثائقي "أبناء 

القيوم" بجامعة "ساسيكس" جنوب بريطانيا 
والذي تم بالتنسيق مع مجموعة الطلبة من أجل 

حقوق الالجئين وجمعية "ساندبالست" والجالية 
الصحراوية في المملكة المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن النقاش دار حول الوضع 
الراهن ومستجدات القضية الصحراوية خاصة 

في ظل الوضع الجديد الناتج عن الخرق المغربي 
التفاق وقف إطالق النار وعودة المنطقة إلى 

الحرب.
وفي رده على أسئلة الطالب الجامعيين وخاصة 
الدارسين منهم لشعب القانون والعالقات الدولية، 

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة، 
سيدي أبريكة، أن "تقاعس المجتمع الدولي منح 

االحتالل المغربي، الضوء األخضر لخرق وقف 
إطالق النار بدون حساب وال عقاب وال تنديد وال 
حتى القيام بأي تحقيق ميداني حول انتهاك القانون 

الدولي اإلنساني جراء قتل المدنيين وحصار 
المناطق المحتلة عسكريا وإعالميا ومنع وطرد 
المراقبين الدوليين في ظل أجواء تطبعها سياسة 

إرهاب دولة وترعيب وتخويف وتعذيب وتجسس 
ومراقبة لصيقة للمواطنين العزل".

من جانبهم، ابرز المشاركون من الجالية 
الصحراوية، الصمود واإلرادة الصلبة التي تميز 

الشعب الصحراوي رغم المحن وتآمر قوى دولية 
كبرى مع االحتالل المغربي، مطالبين بالمناسبة 

الحكومة والبرلمان البريطانيين بالوقوف إلى 
جانب كفاح ونضال الشعب الصحراوي وقضيته 

العادلة من أجل أن تلعب المملكة المتحدة، بصفتها 
عضوا دائما في مجلس األمن، دورا فعاال و بناء 

لحلحلة النزاع الذي طال أمده.

 ناقش البرلمان العربي، أول 
أمس، بمقر األمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، عددا من القوانين 
االسترشادية، منها قانون لحماية 

الخصوصية ومكافحة جرائم 
االبتزاز اإللكتروني في الدول 

العربية، وذلك خالل الجلسة العامة 
الثانية من الفصل التشريعي الثالث 
للبرلمان برئاسة رئيس البرلمان، 

عبد الرحمن العسومي.
كما ناقش البرلمان مشاريع 

القرارات والقوانين التي رفعتها 
اللجان التابعة له, عقب اجتماعاتها 

التي استمرت على مدار اليومين 

الماضيين, لمتابعة ورصد كافة 
األحداث والتطورات السياسية في 
الدول العربية خالل العام الجاري, 

والسعي الحثيث لحل األزمات 
والقضايا العربية من خالل مسارات 

الحل السياسي ووضع إطار للدور 
الذي يمكن أن يقوم به البرلمان 

العربي خالل الفترة المقبلة, إضافة 
إلى متابعة مستجدات األوضاع 

في فلسطين واليمن وسوريا 
وليبيا والعراق ولبنان والسودان 

والصومال.
و تم كذلك - خالل الجلسة - مناقشة 
أبرز المستجدات فيما يخص بعض 

القضايا مثل األمن المائي العربي 
واألمن الغذائي, والتغيرات المناخية 
وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى 
جانب متابعة كافة القضايا التي تهم 
المرأة والشباب في الوطن العربي, 
وأبرز تلك القضايا مشروع قانون 

تتدارسه اللجنة حول مكافحة العنف 
ضد المرأة, كما تناولت الجلسة عددا 

من مشاريع القوانين االسترشادية 
الخاصة بسبل تعزيز التكامل 
االقتصادي بين الدول العربية.

وفي هذا االطار, اطلعت اللجنة على 
عدد من الموضوعات منها مسودة 

تقرير لجنة الشؤون االقتصادية 

والمالية بشأن المنتدى العربي حول 
متطلبات تعزيز التكامل االقتصادي 

بين الدول العربية, و استكمال 
دراسة مشروع القانون االسترشادي 

في مجال الذكاء االصطناعي, 
ومشروع تقرير الحالة االقتصادية 

في الدول العربية, إلى جانب مناقشة 
الجهود التي يبذلها البرلمان العربي 

في إطار عمله التشريعي ووضع 
القوانين التي تصب في صالح 

العمل العربي المشترك, ناهيك عن 
استعراض المسودة األولية لخارطة 

طريق مكافحة عمل األطفال في 
المنطقة.

قالت صحيفة "ذا هيل" األمريكية، إن البيت 
األبيض يستعد لتغيير محتمل في الموظفين بعد 

انتهاء االنتخابات النصفية، حيث من المتوقع أن 
يترك بعض المساعدين مناصبهم في أوائل 
وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن ظلت 
مستقرة حتى اآلن، مقارنة بإدارة ترامب، 

فلم تشهد خالل العامين األوليين له في الحكم 
سوى رحيل عدد محدود من المسئولين، لكن 
من المرجح أن يتغير هذا األمر، حيث يستعد 
بعض المسئولين للرحيل، فيما قد يُطلب من 

آخرين االنتقال إلى مناصب خاصة بحملة إعادة 
انتخاب محتملة لعام 2024.

وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان 
بيير، يوم االثنين الماضي، ردا على سؤال عما 

إذا كان البيت األبيض يستعد لتغيير محتمل 
في فريق العمل، إنهم لم يخفوا أنهم يقومون 
بجهود واسعة ومتنوعة للبحث عن مواهب 

جديدة من األعمال والمجال األكاديمي والعمال 

والقطاعات األخرى، وهذا مجرد تخطيط ذكى 
للمستقبل، لكن ليس لديها أي إعالن شخصى 

في هذا الوقت.
وقالت المتحدثة إن بايدن يثق بشدة في فريقه 
وفخور بالعمل التاريخي الذي تم إنجازه في 
العامين األوليين، متحدثة عن تمرير قانون 

البنية التحتية وتشريع تمويل صناعة الرقائق 
اإللكترونية، ومشروع قانون من الحزبين 

لسالمة األسلحة، ومشروعي قانون ديمقراطيين 
يتضمنان بنودا حول تغير المناخ والتأمين 

الصحي. وكان بعض المخططين االستراتيجيين 
الديمقراطيين قد اعتقدوا إنه سيكون هناك 

دعوات لتغيير الموظفين في البيت األبيض 
لو تعرض الديمقراطيون لخسائر كبيرة في 

االنتخابات النصفية. لكن هذا لم يحدث، حيث 
احتفظ الحزب بسيطرته على مجلس الشيوخ، 

بينما كانت أغلبية الجمهوريين في مجلس 
النواب أقل من المتوقع.

خالل نقا�ش حول الو�سع الراهن وم�ستجدات الق�سية ال�سحراوية

دبلوما�سي �سحر�وي يندد ب�سمت �ملجتمع 
�لدويل �إز�ء �نتهاكات �الحتالل �ملغربي

 

حمل ممثل جبهة البولي�ساريو باململكة املتحدة، �سيدي اأبريكة، م�سوؤولية تدهور 

الأو�ساع يف ال�سحراء الغربية، اإىل ال�سمت غري املربر من طرف املجتمع الدويل وعلى 

راأ�سه الأمم املتحدة وجمل�ش الأمن جتاه النتهاكات اجل�سيمة املمنهجة حلقوق الإن�سان 

من طرف املغرب يف الأرا�سي املحتلة من اجلمهورية ال�سحراوية.

الوكالت

الربملان العربي: 

نحو �إ�سد�ر قانون ��سرت�سادي ب�ساأن مكافحة جر�ئم �البتز�ز �الإلكرتوين

بفعل ال�سدمات اخلارجية والتباطوؤ يف النمو القت�سادي

 32 يف �ملائة من �سكان �أمريكا 
�لالتينية يعي�سون �لفقر �ملدقع

أكد تقرير أصدرته اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبى "سيبال"، إن القارة الالتينية تعانى من فقر مدقع يؤثر على 

32.1% من السكان أي ما يعادل 201 مليون شخص، وذلك بحلول نهاية 
.2022

وقال السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، خوسيه مانويل ساالزار زيريناخس، خالل عرضه: "إن سلسلة 
الصدمات الخارجية والتباطؤ في النمو االقتصادي، واالنتعاش الضعيف 

للعمالة وارتفاع التضخم، تعمق وتطيل األزمة االجتماعية في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، وفقا لصحيفة "كوبا ديباتى" الكوبية.

وتشير التوقعات التي قدمتها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي إلى أن مؤشر الفقر يظهر انخفاًضا طفيًفا قدره 0.2 نقطة 
مئوية مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 32.3%. األمر األكثر إثارة للقلق هو 

الفقر المدقع ، الذي ارتفع 0.2 % في نفس الفترة ، ليستقر عند %13.1.
تقول اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "تشير 

هذه األرقام إلى أن 15 مليون شخص إضافي سيكونون في حالة فقر 
مقارنة بالوضع السابق للوباء ، وأن عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر 
مدقع سيكون أعلى بمقدار 12 مليوًنا عن العدد المسجل في عام 2019". 

وبحسب الدراسة، فإن المستويات المتوقعة للفقر المدقع في عام 2022 
"تمثل انتكاسة ربع قرن للمنطقة".

وبهذا المعنى ، فإن البطالة المتوقعة لعام 2022 تظهر أيًضا انتكاسة لمدة 
22 عاًما وتؤثر بشكل خاص على النساء ، حيث يُظهر معدل البطالة 

بالنسبة لهن زيادة من 9.5% في عام 2019 إلى 11.6% في عام 2022 
ويعاني أيًضا من "فجوات كبيرة بين الجنسين".

وتضيف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن 
المنطقة "عانت من أطول تعتيم تعليمي على المستوى الدولي )بمتوسط   
70 أسبوعا من إغالق المؤسسات مقارنة بـ 41 أسبوعا في بقية العالم( 
، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة من قبل من حيث الوصول 

واإلدماج والجودة.

ح�سبما نقلته �سحيفة اأمريكية

�لبيت �الأبي�ض ي�ستعد لتغيري�ت حمتملة يف �ملوظفني 
املتحدث با�سم الكرملني يوؤكد: 

"رو�سيا لن ت�سدر منتجات �لطاقة 
ملن ي�سعون �سقفًا لالأ�سعار"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية )الكرملين( 
ديمتري بيسكوف، أمس، إن روسيا لن تصدر النفط 

والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف ألسعار 
الطاقة، كما أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين في 

منتصف أكتوبر الماضي، لكنها تراقب الوضع.
وأضاف بيسكوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء 

"سبوتنيك" الروسية، "نبني أفعالنا على تصريح 
الرئيس بوتين بأننا لن نتاجر في النفط ومنتجات 
النفط أو الغاز مع هذه البلدان -التي تفرض قيوداً 

على األسعار- ، ومن ثم فهذا هو موقفنا في الوقت 
الحالي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو تتابع 

المناقشات الدائرة حول تحديد سقف لألسعار.
وتابع بيسكوف : "هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة 
التي نحتاج إلى أخذها في االعتبار، لذلك فإنه باتباع 
المسار الذي حدده الرئيس بوتين، تعلمنا بالفعل أن 
نكون عقالنيين وأن نتبع أهدافنا..المصالح فقط ".



قبل انتهاء واليتها

 "�ساكيد" ت�سارع لإجناز 
املخطط اال�ستيطاين يف قلنديا

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن وزيرة 
داخلية االحتالل المنتهية واليتها أييلت شكيد، توجهت 
إلى ما يسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء 
القدس" بطلب تسريع إجراءات الموافقة على مشروع 

البناء الضخم "عطروت"، والذي يتعلق ببناء مجمع 
إسكاني يضم حوالي 9000 وحدة سكنية، في المكان 

الذي كان يقوم فيه مطار قلنديا.
وحسب الصحيفة؛ يثير دفع الخطة حساسية سياسية 

بسبب موقعه في شمال المدينة، في منطقة تم احتاللها 
في حرب األيام الستة، وترغب شكيد، التي روجت 

للخطة خالل فترة عملها، في استكمالها، في األسبوع 
األخير من منصبها قبل أن تترك الحياة السياسية.

ومع ذلك، أبلغتها "اللجنة اللوائية" أن المراجعة البيئية 
للمنطقة لم تكتمل بعد، لذلك، ليس من الممكن، من 
ناحية قانونية، الموافقة على الخطة اآلن، ولن تتم 

الموافقة عليها إال في غضون بضعة أشهر.
وقال مقربون من شكيد لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنها 
في الوضع الحالي ليست ملتزمة سياسًيّا تجاه نتنياهو 

أو لبيد، وبالتالي ال تخشى الضغط من أي منهما 
إليقاف البرنامج بسبب طلب أمريكي.

وبحسب المصادر، فإنه "على الرغم من عدم إمكانية 
استكمال المخطط في الوقت الحالي، إال أن شكيد 
دفعت الخطة إلى أقصى حدٍّ خالل نوبتها. واألمر 

متروك اآلن للحكومة القادمة إلكمالها، ويتعلق هذا 
المشروع بفرض سيطرة االحتالل على شمال القدس، 

وخطة إلنشاء عشرات آالف الشقق في المدينة.«
ووفقاً للصحيفة، فإن االنتقال إلى المرحلة النهائية في 
التصديق على المخطط قد تستغرق بضعة أشهر لحين 

انتهاء المسح.

 خالل مكاملة هاتفية

 مع رئي�س حركة حما�س

رئي�س وزراء ماليزيا اجلديد: 
 �سنبقى داعمون

 للق�سية الفل�سطينية

أكد رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم ثبات 
موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصة على إحقاق 

الحق الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة.
جاء ذلك، خالل اتصال هاتفي أجراه رئيس حركة 

حماس إسماعيل هنية بإبراهيم، وهنأه بتوليه منصب 
رئاسة الوزراء، وعبّر رئيس الحركة -وفق بيان 

لحماس-  نقلته الصحافة الفلسطينية أمس عن تمنياته 
ألنور إبراهيم والحكومة الماليزية الجديدة بالتوفيق 

والنهوض بالبالد، ومواصلة دورها كدولة رائدة 
من دول العالم اإلسالمي، داعًيا رئيس الوزراء إلى 

االستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة 
المواقف الماليزية المتقدمة في نصرة القضية.

ورحب رئيس الوزراء الماليزي بتواصل الحركة، 
ومؤكًدا عمق العالقة األخوية بين الشعبين.
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دويل

يولي جهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك" أهمية 
خاصة لحل لغز عملية القدس التفجيرية المزدوجة 

التي وقعت قبل أيام، متسببة بمقتل مستوطنين وإصابة 
العشرات بجراح عندما هز انفجاران قلب القدس في 

ساعة الذروة بمحطتين للحافالت.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إن 

عملية مالحقة منفذي العملية المزدوجة تدار عبر 
غرفة عمليات خاصة دشنها الشاباك مؤخراً، ويسعى 

الشاباك بالتعاون مع أذرع األمن األخرى لمالحقة 
المنفذين، والبحث عن خطأ ما قد يرتكبه أفراد الخلية 

متسبباً باإليقاع بهم.
فيما تخشى دوائر األمن الصهيونية من نجاح الخلية 

التي يعتقد بأنها منظمة، وتنتمي إلى إحدى التنظيمات 
الفاعلة على الساحة الفلسطينية في تنفيذ عمليات 

أخرى قبل تمكن األمن الصهيوني من الوصول إليها، 
وذلك على غرار ما فعله الشهيد عدي التميمي بتنفيذه 
عملية "معاليه أدوميم" بعد مالحقة استمرت 12 يوما.

الصحيفة العبرية أوضحت أن األمن الصهيوني سحب 
خالل األيام األخيرة فيديوهات من كاميرات المراقبة 
عبر عشرات الكاميرات في القدس وما حولها سعياً 
للحصول على طرف خيط يوصلهم للمنفذين، حيث 

يُعتقد بأنهم من سكان شرقي القدس، وال يستبعد 
لجوئهم إلى الضفة الغربية، وخاصة شمالها.

ووفقاً للتقديرات، فقد عملت الخلية دون توجيهات 

خارجية، وخططت للعملية على مدار فترة طويلة، 
وكانت على معرفة جيدة بالمنطقة التي نفذت بها 

العمليات؛ حيث تأكد المنفذون من وجود صهاينة في 
المواقع المستهدفة بالعبوات، وعندها فجروا العبوات 

بفارق 20 دقيقة.
وصباح األربعاء الماضي، قتل مستوطن وأصيب 19 
آخرون في تفجيرين في محطتين للحافالت في القدس 
المحتلة، فيما أعلن السبت الماضي عن وفاة مستوطن 

جريح جراء التفجيرين، وكان هاكرز إيرانيون، قد 
اخترقوا فجر الخميس الماضي، كاميرات مراقبة 
شوارع تابعة لهيئة أمنية صهيونية كبيرة، تحتوي 

على مشاهد أولية لعملية االنفجار في محطة الحافالت 
المركزية غرب القدس، وقالت القناة 14 العبرية، إن 

الهاكرز اإليرانيين اخترقوا كاميرات تابعة لشركة 
مدنية صهيونية تعمل لمصلحة هيئة أمنية كبيرة، 

وأضافت القناة العبرية، أن التسجيالت المصورة تمت 
في حيز عام مفتوح وليس سرًيّا، وأنه "ال يوجد خطر 

على معلومات سرية، وهذه ليست كاميرات سرية، 
وإنما مكشوفة ومعلقة على سارية، وتأثير هذا الحدث 

على الوعي باألساس.«
ونشرت مجموعة هاكرز إيرانية تطلق على نفسها 

"عصا موسى"، تسجيال للحظة انفجار العبوة الناسفة 
في العملية التفجيرية األولى التي وقت بمحطة 
الحافالت المركزية غرب مدينة القدس صباح 

األربعاء الماضي، وقالت مجموعة الهاكرز اإليرانية 
في بيان مقتضب، إنها تمكنت من اختراق الكاميرات 
اإلسرائيلية بمحطة الحافالت، واستولت على تصوير 

للحظة االنفجار، وأدى االنفجار إلى مقتل إسرائيلي 
وإصابة نحو 22 آخرين بينهم 3 وصفت جراحهم 

بالحرجة والخطيرة.
من جهته، قال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون 

روزين، إن اختراق مجموعة هاكرز إيرانية لكاميرات 
تابعة لجهاز أمني صهيوني هي صفعة قوية وثغرة 

أمنية ألجهزة األمن، أما مراسل القناة 13 العبرية أور 
هيلر فقال إن المؤسسة األمنية فتحت تحقيًقا شاماًل في 
قضية اختراق كاميرات أمنية من هاكرز إيراني، لفهم 
ما إذا كان هناك اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب 

الفيديو.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس األحد باحات 
المسجد األقصى المبارك بحماية مشددة من قوات 

االحتالل، ومع بداية االقتحام، أدى المستوطنون طقوًسا 
تلمودية على أبواب األقصى وساروا بشكل عكسي.

بالتزامن مع ذلك سير أهالي الداخل الفلسطيني المحتل 
حافالت نحو مدينة القدس للرباط في المسجد األقصى، 

ونقلت الحافالت مصلين من الناصرة وعيلوط ألداء 
صلوات الظهر والعصر في المسجد األقصى واالعتكاف 
فيه، وتُخطط جماعات الهيكل المزعوم القتحامات واسعة 

للمسجد األقصى المبارك، فيما يسمى عيد األنوار/الحانوكا 
اليهودي، الذي يبدأ 18 الشهر المقبل.

وشرعت الجماعات المتطرفة بحشد أنصارها القتحامات 
مركزية للمسجد األقصى خالل العيد اليهودي، الذي 

يستمر لمدة ثمانية أيام من يوم األحد حتى الخميس، وسط 
محاوالت إلضاءة شمعدان “الحانوكا” داخل المسجد، بعد 

أن أشعل بعض المستوطنين الوالعات العام الماضي.
ويتخلل األعياد اليهودية تنظيم حمالت ومسيرات 

استيطانية استفزازية تنادي باقتحام المسجد األقصى 
بشكل جماعي وموسع، باإلضافة إلى محاوالت إلضاءة 
الشمعدان في المسجد، وكذلك نصب الشمعدان وإضاءته 

عند حائط البراق، وحول أبواب المسجد المبارك، خاصة 
بابي األسباط والمغاربة، ولمواجهة التغول االستيطاني 
طالبت شخصيات مقدسية، بوضع استراتيجيات عربية 

وفلسطينية عاجلة لوقف االعتداءات والمخططات التهويدية 
بحق المسجد، خاصة أن سلطات االحتالل تسخر كل 

إمكانياتها من أجل تغيير الوضع التاريخي والديني القائم 
فيه.

واعتقاالت بال�ضفة والقد�س.. ومقاومون 

ي�ضتهدفون االحتالل

كما شهد يوم أمس األحد اعتقال قوات االحتالل عدًدا من 
المواطنين في حملة دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة 

الغربية، وأفادت مصادر محلية هناك باعتقال قوات 
االحتالل عدًدا من المواطنين في رام هللا، عرف منهم 

علي كاظم عبد السالم، وأحمد نعمان أبو نعيم، بعد مداهمة 
منزليهما، وتفتيشهما، كما اعتقلت قوات االحتالل في 

بيت لحم الشاب مجاهد نعيم أبو سرحان، بعد دهم منزل 
ذويه، وتفتيشه، وفي جنين اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
محمد أحمد رحال من قرية عرابة جنوب المحافظة أثناء 

تواجده في قرية برطعة جنوب غرب المدينة، وفي نابلس 
اعتقلت قوات االحتالل فجر نفس اليوم الشاب مراد كعبي 

عقب اقتحام منزله في مخيم بالطة شرق نابلس، وفي 
القدس، اعتقل االحتالل طفلين من باب العامود بالقدس بعد 

االعتداء عليهما بالضرب المبرح.
إلى ذلك استهدف مقاومون مواقع لقوات االحتالل 

بالرصاص والعبوات المتفجرة في نابلس وجنين، وأعلن 
مقاومون تنفيذ عملية إطالق نار صوب نقطة عسكرية 
لقوات االحتالل على جبل عيبال شمال نابلس، وتمكن 
المقاومون من االنسحاب بسالم بعد تنفيذ عملية إطالق 

النار صوب النقطة العسكرية، وفي جنين، تمكن مقاومون 

من استهداف حاجز الجلمة شمال المدينة بعبوة متفجرة 
محلية الصنع، وكان شبان قد ألقوا زجاجات طالء 

وحجارة نحو مركبات مستوطنين على شارع 465 
االستيطاني قرب قرية عابود شمال غرب رام هللا. 
كما وتمكن شبان فلسطينيون فجر األحد من اقتحام 
مستوطنة الصهيونية في مدينة الخليل وضرب أحد 

المستوطنين، ونجح ثالثة شبان ملثمين يحملون هراوات 
في اقتحام مزرعة داخل مستوطنة "ميتساد" المقامة على 

أراضي المواطنين في الخليل، ووصلوا إلى غرفة بها 
مستوطن وضربوه، وتمكن الشبان الثالثة من االنسحاب 
من المستوطنة بعد تحطيم معدات زراعية للمستوطنين.
ومنتصف الشهر الجاري اعتقلت قوات االحتالل شابا 

فلسطينيا بعد دخوله مستوطنة "ميتساد" وبحوزته سكيناً، 
وأقيمت مستوطنة ميتساد عام 1984 شمال شرق محافظة 

الخليل على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير، وتقع ضمن 
اختصاص مجمع "جوش عتصيون" االستيطاني.

وعام 2019 قام االحتالل بتوسيع المستوطنة ببناء 200 
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ميتساد«، وتواصلت 

األسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات 
االحتالل والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خاللها 
مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما 

استشهد 4 مواطنين. 
وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 11-24-
2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- 

استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، 
فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 224 عماًل مقاوماً بينها عملية تفجير 
مزدوجة في القدس، و20 عملية إطالق نار، وعملية 
دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات 

حارقة، كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد 
العتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم 

مركبات ومعدات عسكرية لالحتالل.

 3 عمليات اإطالق نار و6 نقاط
 مواجهة يف ال�ضفة بـ24 �ضاعة

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية، 9 عمليات مقاومة، 
خالل الـ 24 ساعة األخيرة، شملت 3 عمليات إطالق 

نار، واندالع 6 نقاط مواجهة، وأعلن االحتالل، عن مقتل 
مستوطن متأثرا بإصابته في عملية تفجير القدس، قبل 
أيام، واندلعت مواجهات بالقرب من الجدار العازل في 

طولكرم، وشهدت بلدة جبع في جنين عمليتي إطالق نار 
صوب جنود االحتالل، وفي نابلس، أطلق مقاومون النار 
صوب االحتالل في مخيم بالطة الذي شهد أيضا اندالع 

مواجهات مع جنود االحتالل، كما اندلعت مواجهات 
في مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب 

الزاوية في الخليل، وألقى شبان الحجارة صوب سيارات 
المستوطنين بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية خالل الـ24 ساعة الماضية، 
شهدت الضفة اشتباك وإطالق نار استهدف قوات 

االحتالل بالقرب من بلدة جبع بجنين، إلى جانب إطالق 
نار استهدف قوات االحتالل خالل اقتحام مخيم بالطة في 

نابلس.

من اإعداد: حياة �ضرتاح

يف خطوات ا�ضتفزازية وت�ضعيد �ضّد املرابطون من الداخل املحتل

 ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون
 االأق�سى ويوؤدون طقو�سًا تلمودية

عملية مالحقة منفذي العملية تدار عرب غرفة عمليات خا�ضة

تفجريا القد�س.. لغز ال�ساباك احلائر والبحث عن طرف خيط م�ستمر
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد من �شورة اجلمعة

في إطار المشروع التأويلي الذي يبتغي إعادة قراءة النص الديني اعتمادا 
على المقاربات والمناهج الحديثة دون المناهج الكالسيكية يبرز اسم المفكر 
دوره  أهمية  ورغم  رواده،  من  كرائد  الشرفي]1[  المجيد  عبد  التونسي 
ومركزيته إال أن ما كتب حوله تحليال ونقدا يعد ضئيال إذا ما قورن بما 
كتب عن غيره من التأويلين، ولذلك أحاول في السطور التالية بيان موقع 
تأويالته  بعض  وأقدم  لإلسالم،  الحداثية  القراءة  مشروع  ضمن  الشرفي 
للمفاهيم المركزية كالوحي والنبوة والنص القرآني، ولكني قبيل ذلك أتوقف 
عند نشاطه البحثي والمشروعات التي ارتبط بها.  مشروع معرفي مؤسسي 
ال فردي لعل أهم ما يميز عبد المجيد الشرفي عن رواد القراءة الحداثية 
انخراطه في وقت مبكر ضمن عدة مشروعات مؤسسية استهدفت إحداث 
تغيير جذري في بنية الفكر اإلسالمي، فمشروعه كما نرجح هو مشروع 
جمعي أو مؤسسي أكثر من كونه مشروع فردي، أولى هذه المشروعات 
إلى  رام  الذي  الحداثة”  “معالم  مشروع  على  الثمانينات  في  إشرافه  كان 
أكثر  بمشروع  بعدها  ثم نهض  الحداثة،  إسار  الفكر اإلسالمي في  تطويع 
أهمية أحدث صدى ثقافي هو “اإلسالم واحدا ومتعددا” الذي تبنته رابطة 
العقالنيين العرب. وقد وقف ورائه إيمانه العميق أن اإلسالم ليس له بنية 
محددة ثابتة ونهائية، وليس له ماهية تميزه عن غيره من الديانات بل “ليس 
هناك إسالم واحد ال عبر الزمان وال عبر المكان”، وقد جسدت العناوين 
الكتب الصادرة عن المشروع هذه الفكرة بجالء ومنها: إسالم الفقهاء، إسالم 
المتصوفة، إسالم المحدثين، اإلسالم األسود، اإلسالم األسيوي، وكأنه ال 
وجود لإلسالم الكلي الذي يستوعب كل هذه التنوعات والمفردات في إطار 

وأما  ومعرفيا.  وإثنيا  جغرافيا  المتشظي  اإلسالم  ذلك  هناك  وإنما  جامع، 
خاتمة مشروعاته وأهمها فهو مشروع المصحف وقراءاته )2016( الذي 
دعمته مؤسسة مؤمنون بال حدود وأصدرته في خمس مجلدات أشرف عليها 
عبد المجيد الشرفي وتولى تحريرها، ويستهدف هذا المشروع التشكيك في 
تحت  قرآنية طمرت  نصوص  لوجود  والترويج  وحيد  قرآني  نص  وجود 
النصوص  المصحف، وهذه  أقدمت على جمع  التي  السياسية  السلطة  قمع 
اآلية  بوضع  ومعاونوه  الشرفي  قام  حيث  األخرى  القراءات  سوى  ليست 
القرآنية متبوعة بقراءة حفص ثم بباقي القراءات التي يؤكد الشرفي أنها ال 
الدين  المعنى؛ فآية )إن  تختلف من حيث النطق وأن هنالك اختالفات في 
عند هللا اإلسالم( ليست إال قراءة واحدة حيث وجدت في إحدى القراءات 
)إن الدين عند هللا الحنيفية(. وقد لقي هذا المشروع اهتماًما من الدارسين 
الغربيين إذ تذهب المستشرقة األلمانية أنجيلكا نويفرت إلى أن “هذه الطبعة 
القرآن مقروءا بصورة صحيحة كمجال ألصداء زمانه”،  التونسية تجعل 
على حين يذهب جان فوتين مدير مركز قرطاج إلى أن هذا العمل “يمس 

أسس اإلسالم الراسخة”. 
المحاوالت  أولى  تعود  أولية  ..مالحظات  الشرفي  المجيد  عبد  مشروع 
التأويلية للشرفي إلى عام 1984 حين نشر دراسة باللغة الفرنسية بعنوان: 
في  ذلك  تابع  ثم  جديدة،  وآفاق  كالسيكية  مواقف  وتأويله:  القرآن  تنزيل 
 ،)2001( والتاريخ  الرسالة  بين  اإلسالم  كتاب  وأهمها  الالحقة  مصنفاته 
من  برفاقه  الشرفي  تجمع  مشتركات  هناك  أن  القول  يمكن  عامة  وبصفة 
فأما  خصائص،  ببضع  عنهم  يتميز  أيضا  لكنه  الحداثية  القراءة  أصحاب 

المنهجية  المسلمات  من  االنطالق  فهو  الحداثية  القراءة  برواد  يجمعه  ما 
الحداثية، وهي: 

–عجز المناهج الكالسيكية اإلسالمية عن إنجاز قراءة للنص الديني تجمع 
العصر  مقتضيات  وبين  ومكان  زمان  لكل  صالحة  كرسالة  اإلسالم  بين 
للوصول  الحداثية  بالمناهج  االستعانة  تقتضي  فالضرورة  ولذلك  الحديث، 

إلى قراءة أعمق للنص وللظاهرة الدينية بأسرها. 
–العبث بمحتوى المفاهيم التأسيسية كالوحي والنبوة والدين والكتاب وإبدالها 
بمحتويات أخرى تقطع مع المحتوى التراثي المستقر عبر قرون. –التوسل 
بمناهج التفكيك والبحث التاريخي من أجل التشكيك في الوقائع التأسيسية 
الشاذة  واألقوال  والمواقف  اآلراء  تتبع  خالل  من  وذلك  التدوين،  كعملية 

واتخاذها منطلقا لرواية تاريخية بديلة تنفي الرواية السائدة. 
–رفض كل ما يتعلق بالغيبيات من قبيل وجود المالئكة والجن من الرسالة 
المحمدية وقبول ما يتفق مع المعطى الحسي والعقالني. وإذا ما تجاوزنا عن 
هذه المسلمات التي يؤمن بها جميع دعاة القراءة الحداثية فإن هناك بعض 

خصائص ينفرد بها الشرفي تتعلق باألدوات ال المنهج، ومن بينها: 
المغاربة،  الكتاب  عادة  غير  على  العربية،  باللغة  الكتابة  على  –الحرص 
وهي نقطة أوردها الشرفي وذكر أن بعض أصدقائه اقترحوا أن يضع كتابه 
“اإلسالم بين الرسالة والتاريخ” باللغة الفرنسية لحساسية موضوعه لكنه آثر 
أن يكتب بالعربية لعاملين هما: حاجة قراء العربية إلى ما يفتح أمامهم آفاق 
التفكير ويبعد بهم عن االجترار والتكرار، وضرورة إخضاع اللغة العربية 

ذاتها لتفكير العصر الحديث وإال ماتت وأضحت عبئا على أصحابها. 

نزلت سورة الجمعة في المدينة المنورة وآياتها إِحدي 
البخاري  صحيح  ففي  الجمهور،  اختيار  وهذا  عشرة، 
أَبي هريرة – رضي هللا عنه – قال “كنا  وغيره عن 
جلوًسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم حين نزلت سورة 
ا َيْلَحُقوا ِبِهْم(  الجمعة، فتالها، فلما بلغ )َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ
لم  الذين  يا رسول هللا– من هؤالء  له رجل:  قال   …
يلحقوا بنا؟ فوضع صلى هللا عليه وسلم يده على سلمان 
اإليمان  كان  لو  بيده  نفسي  »والذي  وقال:  الفارسي، 
بالثريا لناله رجال من هؤالء … «” الحديث. وإِسالم 
أَبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. وأَلن أَمر االنفضاض 
السورة،  آخر  في  جاَء  الذي  لهو  أَو  تجارٍة  مجئ  عند 
وكذا أَمر اليهود المشار إِليه بقوله تعالى: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
ِ ِمْن ُدوِن النَّاِس( لم يكن  َهاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولَِياُء ِلَّ
إاِل بالمدينة، وهذه السورة تشتمل على فوائد نذكر طرفا 
عليه  هللا  صلى  النبي  كان  الجمعة  سورة  فضل  منها. 
روى  فقد  الجمعة،  صالة  في  يقرؤها  ما  كثيرا  وسلم 
هللا  رضى  عباس-  ابن  عن  في صحيحه  مسلم  اإلمام 
عنهما- أن رسول هللا- صلى هللا عليه وسلم- كان يقرأ 
أما  والمنافقون«.  »الجمعة  بسورة  الجمعة  صالة  في 
العشاء  قراءة سورة )الجمعة( و)المنافقون( في صالة 
من ليلة الجمعة فالرواية بها ضعيفة جدا ال تعتمد، وهناك 
رواية أن بعض التابعين أخذوا بذلك، أما المداومة عليها 
باعتبارها سنة ثابتة فال يجوز، لذلك نرى اإلمام أحمد 
ليلة  في  القراءة  عن  سئل  فقد  المواظبة،  عدم  يختار 
بهذا  سمعنا  ما  بأس،  ال  قاَل:  الجمعة؟  بسورة  الجمعة 
]فتح   .“ حتما  يجعله  وال  يُدمن،  ال  ولكن  أعلمه،  شيئاً 
الباري البن رجب[. وأطلق ابن القيم حين قال: “وكان 
صلى هللا عليه وسلم ال يُعيِّن سورة في الصالة بعينها، ال 
يقرأ إال بها، إال في الجمعة والعيدين… وكان من هديه 
قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما 
قرأ أول السورة.” “زاد المعاد” )1 / 207 – 208(. 
سورة  يعين  ال  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  يثبت  وهذا 
معينة بالقراءة في الصالة لمناسبة ليقرأها كاملة ما لم 
يشهد له النص، على النحو الذي ثبت لصالة الجمعة، 
أو صالة الفجر يوم الجمعة، حتى سنة ركعتي الفجر. 
وعليه ال يجوز االستمرار على قراءة سورة الجمعة في 
صالة العشاء األخيرة من ليلة الجمعة. وسميت السورة 
الجمعة وعن  لحديثها عن صالة  )الجمعة(  االسم  بهذا 
ورجوب السعي إلى صالتها، واالنصراف عن كل ما 
قد يشغل اإلنسان عن حضورها. »وكان فرض صالة 
الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبي 
صلى هللا عليه وسلم فرضها في خطبة خطب بها للناس 
وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني 
سالم بن عوف. وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة. فكان فرضها 
السورة  هذه  في  ذكر  وما  وفعال.  قوال  بالسنة  ثابتا 
فاسعوا  الجمعة  يوم  من  للصالة  نودي  إذا  قوله:  من 
لحضور  التأكيد  مورد  9[ ورد  ]الجمعة:  ذكر هللا  إلى 
االنصراف  من  والتحذير  البيع،  وترك  الجمعة  صالة 

السورة  عند الصالة قبل تمامها«]1[. من مقاصد هذه 
اإلسالمية  للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  تحقق سورة 
حيث اشتملت على توحيد الخالق ومظاهر نعمته على 
العبودية  الرسل إلقرارهم على  بعث  الخلق من خالل 
إليها  نشير  ومما  والسماوات،  األرض  لرب  الخالصة 
عليه  النبي صلى هللا  بعثة  الجليلة وهي  النعم  هذه  من 
الغاية من بعثة الرسول  وسلم، وذلك في صور: 1 – 
صلى هللا عليه وسلم النبي األمي ثالثة أمور هي: أ – 
تالوة آيات القرآن التي فيها الهدى والرشاد. ب – جعل 
أمته أزكياء القلوب باإليمان، مطهرين من دنس الكفر 
والسنة  القرآن  تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب 
والمراد  فيهما من شرائع وأحكام وحكم وأسرار.  وما 
بالكتاب: القرآن، والمراد بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، 
بالحكمة:  والمراد  ونواهيه..  وأوامره  أحكامه  وشرح 
العلم النافع، المصحوب بالعمل الصالح، وفي وضعها 
السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة  الكتاب  جانب  إلى 
الناس  يعرف  وبالسنة،  بالكتاب  إذ  المطهرة،  النبوية 
أصلح األقوال واألفعال، وأعدل األحكام وأقوم اآلداب، 
الكريمة  اآلية  هذه  ترتيب  جاء  الفضائل]2[.  وأسمى 
وأمثالها في أسمى درجات البالغة والحكمة، ألن أول 
ثنى-  ثم  القرآن،  بتالوة  يكون  الرسالة،  تبليغ  مراحل 
بتعليم  ثلث  ثم  األرجاس،  النفوس من  بتزكيه  سبحانه- 
والتزكية  التبليغ  بعد  يكونان  ألنهما  والحكمة  الكتاب 
للنفوس. ولذا قالوا: إن تعليم الكتاب غير تالوته، ألن 
تالوته معناها، قراءته قراءة مرتلة، أما تعليمه فمعناه: 
بيان أحكامه، وشرح ما خفي من ألفاظه وأحكامه]3[. 
وبحسب ابن عاشور، فإن أعلى غايات كا ما سبق من 
فهو  قال:  الحكمة،  تعليم  هو  والتعليم  والتزكية  التالوة 
غاية ذلك كله ألن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه 
الرسول صلى هللا  نبوة  نعمة  إثبات   – 2 الحكمة.  نال 

عليه وسلم، وجعل النبي أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة 
كبيرة في حد ذاته، وامتنان من هللا تعالى لنبيه، ووجه 
أحدها-  الماوردي  قال  كما  أسباب  ثالثة  هنا  االمتنان 
موافقته ما تقدمت به بشارة األنبياء، الثاني- مماثلة حاله 
ألحوال أمته، فيكون أقرب إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء 
من  إليه  أوحي  ما  وتعليمه  تبليغه  في  عنه  الظن  سوء 
وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3 واألسرار.  القرآن 
البشرية جمعاء، فهي  بل تشمل  بالعرب  ليست خاصة 
الالحقة  األزمان  وفي  زمنه،  في  جميعا  للناس  عامة 
إلى يوم القيامة: }َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَّما َيْلَحُقوا ِبِهْم{. صالة 
الجمعة أساس السورة   4- أما ما يتعلق بصالة الجمعة 
في اآليات األخيرة من السورة فهي الغرض األول من 
السورة، حيث دعا القرآن إلى المحافظة عليها وإقامتها 
شرعي  لعذر  إال  التخلف  عن  ونهى  أركانها  بجميع 
ِ(، منوها إلى وقت دخولها:  مقبول )َفاْسَعْوا إِلى ِذْكِر هللاَّ
النداء  يكون  اْلُجُمَعِة(، وال  َيْوِم  ِمْن  الِة  لِلصَّ نُوِدَي  )إِذا 
إال بعد جلوس اإلمام على المنبر إلى وقت االنصراف 
َفاْنَتِشُروا  الُة  منها، وذلك بعد التسليم )َفإِذا ُقِضَيِت الصَّ
ِفي اأْلَْرِض(، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء 
لها  واإلنصات  الخطبة  سماع  من  الشعيرة،  هذه  إقامة 
اآلية  هذه  وجاءت     .)ِ هللاَّ ِذْكِر  إِلى  )َفاْسَعْوا  والذكر 
لتؤكد على مشروعية الجمعة، فقد ثبتت شرعا الجمعة 
بالتواتر، ثم قررت اآلية مشروعيتها بالدليل. أول جمعة 
صالها النبي صلى هللا عليه وسلم وكانت صالة الجمعة 
أن  سيرين  ابن  قال  الهجرة.  أيام  أول  من  مشروعة 
هللا  صلى  النبي  يقدم  أن  قبل  الجمعة  جمعوا  األنصار 
عليه وسلم المدينة قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه، 
وللنصارى يوم مثل ذلك، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل 
يوما لنا نذكر هللا ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود السبت 
إلى  فاجتمعوا  العروبة.  فاجعلوه يوم  وللنصارى األحد 

وذكرهم.  ركعتين  يومئذ  بهم  فصلى  زرارة  بن  أسعد 
وروى البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان 
رسول  يقدمها  أن  قبل  بالمدينة  الجمعة  جمع  من  أول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ويتعين أن يكون ذلك قد علم 
به النبي صلى هللا عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن النبي 
صلى هللا عليه وسلم حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم 
المسلمين. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى هللا عليه 
وسلم فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 
ألن رسول هللا قدم المدينة يوم االثنين الثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع األول فأقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى 
المدينة فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني سالم بن 
عوف كان لهم فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد، 
طويلة  وهي  بالمدينة  خطبها  خطبة  أول  فيه  وخطب 
ذكر نصها القرطبي في »تفسيره«]4[. بعض األحكام 
المعروف  األذان  للصالة:  النداء   -1 المتفرعة  الفقهية 
وهو أذان الظهر ورد في »الصحيح« عن السائب بن 
يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على 
المنبر على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر 
وكثر  عثمان  كان  فلما  يزيد:  بن  السائب  قال  وعمر. 
الناس بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.   2 – العدد الذي 
به تصح الجمعة: قال الحسن: تنعقد الجمعة باثنين، وقال 
الليث وأَبو يوسف: تنعقد بثالثة، وقال أَبو حنيفة: تنعقد 
بأَربعة، وقال ربيعة: باثني عشر رجال، وقال الشافعي: 
بأَربعين رجال، ولعل هؤالِء استند كل منهم إِلى إِحدي 
الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج من خرج 
 –  3 الشام.  من  دحية  بها  جاَء  التي  التجارة  لمشاهدة 
  القيام شرط في الخطبة دلَّ قوله تعالى: )َوَتَرُكوَك َقاِئًما( 
على أَن القيام شرط في أَداء خطبة الجمعة، وجاَء في 
أَن رسول هللا صلى هللا عليه  صحيح مسلم عن جابر 
فيخطب،  يقوم  ثم  يجلس،  ثم  قائًما  يخطب  كان  وسلم 
وعلى  إلخ  كذب  فقد  جالًسا  يخطب  كان  أَنه  َنبَّأَك  فمن 
الجمعة من  4 – ال تصح  الفقهاِء.  الرأي جمهور  هذا 
هي  الحسن:  وقال  الجمهور،  قول  وهو  خطبة،  غير 
مستحبة، وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد 
َقاِئًما(.  ومن  هذا الرأي ظاهر قوله تعالى: )َوَتَرُكوَك 
السنة أَن يتكيَء الخطيب على قوس أَو عصا، ففي سنن 
ابن ماجة بسنده )أَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 
إِذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإِذا خطب في 
الجمعة خطب على عصا(. ويسلم الخطيب على الناس 
ابن  الشافعي وغيره، روى  المنبر عند  إِذا صعد على 
ماجه بسنده )أَن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إِذا صعد 
المنبر سلَّم(. ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة 

عند الجمهور.

 /28( والتنوير  التحرير  عاشور،  ابن    ]1[ المصادر: 
الوسيط  التفسير  طنطاوي،  سيد  محمد    ]2[  :)205
السابق.  المرجع    ]3[  .)376/14( الكريم  للقرآن 
الوسيط  التفسير   ،)220/28( والتنوير  التحرير    ]4[

)10/1418(.
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توج سهرة السبت إلى األحد الفيلم "143 طريق 
الصحراء" للمخرج الجزائري حسن فرحاني بالمرتبة 

األولى لجائزة "العلفة الذهبية" في اختتام المهرجان 
الدولي للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة" التي 

احتضنتها مدينة غليزان مؤخرا.
و عادت المرتبتان الثانية والثالثة ضمن ذات المنافسة 

على التوالي للفيلمين الطويلين "السمك الذهبي.. السمك 
اإلفريقي" و "جذور" لكل من المخرجين الفرنسي 

توماس غراند و الفلسطيني مصطفى نبيه، فيما تحصل 
فيلم "في منصورة فرقتنا" للجزائرية مريم دوروثي 

كيلو على جائزة لجنة التحكيم.
أما في مسابقة "أحمد سعيدي" لألفالم القصيرة فعادت 
المرتبة األولى لفيلم "جميلة في زمن الحراك" للمخرج 

الجزائري عبد الرحمن حراث أما المرتبة الثانية فعادت 
للفيلم المصري "امرأة تطل من النافذة" للمخرجة 

مروى علي الشرقاوي، متبوعا بفيلم "تحت األرض" 

للمخرج المصري حازم الهلباوي، في حين نال الفيلم 
"بيتا-كاروتين" للمخرج محمد علي رشيد من سلطنة 

عمان على جائزة لجنة التحكيم.
و أبدى رئيس لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصيرة 

محمد والي إعجابه بمحتوى األعمال السينمائية 
المشاركة في هذا المهرجان و تنوعها كونها تتطرق 

لثقافات عربية و أفريقية و أوروبية مبرزا دور 
الدورات التكوينية و المهرجان في تطوير الصناعة 

السينمائية.
من جهته أكد المخرج اإليطالي "ماريو برينتا" أن 

هذه التظاهرة السينمائية كانت فرصة لصناع األفالم 
الوثائقية من مختلف دول العالم إلبراز إبداعاتهم و 

إنتاجاتهم السينمائية و اكتساب خبرات و تقنيات جديدة.
و تنافست في هذه التظاهرة التي حملت اسم المخرج 

السينمائي المرحوم "أحمد سعيدي" مؤسس الطبعة 
األولى للمهرجان 19 عمال سينمائيا من الجزائر و 
فلسطين و تونس و ليبيا و مصر وسلطنة عمان و 

العراق و السنغال وألمانيا و إيطاليا و فرنسا و بوركينا 
فاسو و الطوغو.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي "سيدي 
امحمد بن عودة" في طبعته الثانية نظم بمبادرة من 

طرف جمعية الزيتونة الثقافية لوالية غليزان بالتنسيق 
مع وزارة الثقافة و عرف مشاركة خبراء و مختصين 
في مجال السينما و األفالم الوثائقية من داخل و خارج 

الوطن.
حياة �سرتاح

 تعد من اأوائل ال�صحفيات اللواتي

 التحقن بجريدة الن�صر

 وفـــاة ال�صحفية 
حيـــاة بلحــــر�ش

انتقلت إلى رحمة الله الصحفية السابقة بجريدة 
"النصر" حياة بلحرش، عن عمر ناهز الـ 68 
سنة، حسب ما علم لدى أقارب الفقيدة، وتعتبر 

الفقيدة التي تحوز مسارا حافال في الصحافة 
الجزائرية، من أوائل الصحفيات اللواتي 

التحقن بجريدة النصر، ومن أقدمهن بوالية 
قسنطينة والشرق الجزائري, حيث عملت 
في قسم المجتمع منذ السبعينيات من القرن 
الماضي وكانت أول امرأة ترأس قسما في 
تاريخ الجريدة, قبل أن تتقاعد سنة 1998.

وبهذه المناسبة األليمة يتقدم وزير االتصال, 
محمد بوسليماني ب"أخلص عبارات التعازي 
وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة خاصة 

ولألسرة اإلعالمية كافة, راجيا من المولى 
العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته 

وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر 
والسلوان".

حياة �سرتاح

بجاية:

توقيف مجرم يمتهن المتاجرة 
بالموؤثرات العقلية وا�سترجاع 

1200 قر�ش مهلــــــو�ش
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة مكافحة 

المخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بأمن والية بجاية خالل نهاية 

هذا األسبوع من اإلطاحة بمجرم يبلغ من 
العمر 28 سنة يمتهن بيع وترويج األقراص 

المهلوسة في أوساط الشباب بمدينة بجاية.
وتعود تفاصيل العملية إلى إستغالل معلومات 

واردة إلى مصالح الشرطة مفادها حيازة 
المدعو/ خ م المقيم بقرية دار جبل على كمية 

معتبرة من المؤثرات العقلية وهو بصدد 
ترويجها بإقليم الوالية، ليتم إعداد خطة 

عملياتية محكمة وترصد تحركات المشتبه فيه 
الذي تم إيقافه على مستوى قرية إباشيرن على 
متن مركبة من نوع ألطو، أين ضبط بحوزته 

على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من 
نوع بريغابالين يقدر عددها اإلجمالي بـ 

1200 قرص، وبتفتيش مسكنه والذي تم 
تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم 

حجز مبلغ مالي يقدر بـ 190000 دج يعد من 
عائدات ترويج المهلوسات.

وحسب بيان إعالمي أمس صدر عن ذات 
المصالح فقد تم إنجاز ملف جزائي ضد 

المشتبه فيه ألجل قضية حيازة المؤثرات 
العقلية بطريقة غير مشروعة، شراءها قصد 

إعادة البيع، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية 
المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر 

ضده أمر إيداع.
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وذكر ذات المسؤول في تصريح لوكالة األنباء الرسمية 
على هامش الطبعة الـ 23 للصالون الدولي للصناعة 

التقليدية الذي تتواصل فعالياته بقصر المعارض )الجزائر 
العاصمة( الى غاية 2 ديسمبر المقبل، أن أزيد من 1900 

حرفي كانوا قد استفادوا من تكوين مماثل خالل سنة 
2021، وهذا في إطار البرنامج المسطر من قبل الغرفة 

الوطنية للصناعة التقليدية.
واعتبر بركي أن هذا الصالون يشكل فرصة للحرفيين 
لعرض منتجاتهم وتسويقها وكذا التعريف بالتنوع الذي 

تزخر به الجزائر في مجال الحرف، مشيرا الى ان "التنوع 
والجودة واالتقان الذي بلغته الصناعة التقليدية يعود 

باألساس الى الدورات التكوينية المستمرة التي تسهر على 
تنظيمها الغرفة على مدار السنة، والتي يتم خاللها تلقين 

الحرفيين االساليب الجديدة المتبعة في عرض المنتوج 
وطرق التغليف الحديثة، باإلضافة الى اطالعهم على طرق 

إنشاء وتسيير المؤسسات المصغرة في هذا المجال«.
وأشار نفس المسؤول الى أن الغرفة الوطنية للصناعة 
التقليدية "تسعى باستمرار الى تكوين أكبر عدد ممكن 
من الحرفيين من أجل تحسين مستوى األداء، السيما 

في المجاالت التقنية وفي تصميم القطع الحرفية التقليدية 

والفنية وبلوغ االبداع والجودة والنوعية تماشيا مع 
متطلبات الزبائن«.

وتهدف هذه الجهود المبذولة الى "مرافقة الحرفيين في 
تحيين طرق االنتاج واطالعهم على أهم المستجدات 

الحاصلة في مجال عصرنة منتوجات الصناعة التقليدية مع 
الحفاظ على طابعها التقليدي االصيل بهدف ولوج االسواق 

الوطنية والدولية«.
من جهة اخرى، أبرز ذات المسؤول أهمية المشاركة 

في المعارض الوطنية والدولية وكذا تخصيص فضاءات 
لتسويق المنتجات الحرفية, داعيا المؤسسات السياحية 

والفندقية الى المساهمة في الترويج لهذه المنتجات التقليدية.
كما تطرق بركي الى إطالق المنصة االلكترونية )أنامل( 

لمساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم والترويج لها عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، مشيرا الى أن هذه المنصة 
موجهة أساسا الى الحرفيين المتواجدين بالمناطق النائية.
ويهدف الصالون الدولي للصناعة التقليدية الى التعريف 

بالتحسن المستمر الذي يطرأ على  المنتوج التقليدي نتيجة 
التكوين المعتمد من طرف قطاع السياحة والصناعة 

التقليدية لفائدة الحرفيين، خاصة فيما يتعلق بمجال 
التصميم، كما يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين 

الحرفيين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مجال 
االبداع واالبتكار.

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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ا�سترجــاع كمية معتبرة 
من المواد الغذائيـــة 
منتهيــة ال�سالحيــــة

تمكنت مصالح أمن والية سطيف من حجز  
2218 وحدة من مختلف المواد الغذائية 
الواسعة اإلستهالك التي تأكد أنها كانت 

منتهية الصالحية.
العملية أطرها أفراد الشرطة بكل من 
أمن دائرة العلمة، عين أزال وبوقاعة 

إثر خرجات رقابية تمت بأهم الفضاءات 
التجارية، وذلك بهدف الوقوف عنمدى 
التزام التجار بختلف القوانين المنظمة 

لمهنتهم، حجز ـ 2218 وحدة من مختلف 
المواد الغذائية التي كانت معروضة للبيع 

رغم أنها منتهية الصالحية  .
وحسب ما أشار له بيان إعالمي ألمن 
سطيف أمس األحد فقد تم بعد إستكمال 

جميع اإلجراءات الالزمة بما فيها إتالف 
تلك المواد، أعدت الضبطية القضائية ملفات 

ضد المخالفين.
هذا وذكرت ذات المصالح المواطنين 
بأهمية مراقبة تواريخ انتهاء صالحية 

استهالك مختلف المواد الغذائية قبل اقتنائها، 
مع تبليغ مصالحها أو مصالح التجارة في 

حال تسجيل خروقات مماثلة.
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 ب�صبب حادث تقني وقع 

على م�صتوى محطة الحرا�ش

 ا�سطرابــات في حركة
  �سير القطـــــــــــارات
 بالجزائــر العا�سمــة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك 
الحديدية، صبيحة أمس األحد عن تسجيل 

اضطراب في حركة سير بعص القطارات 
.

وأوضحت ذات المصالح ، في بيان لها ، 
أنه تم تسجيل صباح األحد حادثا تقنيا على 
مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة، 

وعليه فإن حركة قطارات الضاحية، ما 
بين الجزائر العاصمة وكل من الثنية، 
زرالدة، العفرون وتيزي وزو، ستشهد 

اضطرابا مؤقتا خالل نفس اليوم يضيف 
نفس المصدر.
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اأمن ولية الجزائر:

 توقيــــــف منتحــــــل 
�سفـــــة اإطـــــار �سـام

وجهت شرطة الجزائر العاصمة نداء 
للمواطنين من أجل تقيد شكوى أو اإلدالء 

بشهادة حول مشتبه به في قضايا انتحال صفة 
إطار سامي لالحتيال على النساء بإقليم والية 

الجزائر.
وحسب ما جاء به بيان لمصالح أمس الجزائر 

العاصمة أمس األحد فاألمر يتعلق بالمدعو 
"ب. ع. م"، وهو مشتبه فيه في قضايا انتحال 

صفة إطار سامي والنصب على ضحاياه 
مستهدفا في ذلك النساء، عبر مختلف مراكز 

البريد المتواجدة بإقليم والية الجزائر.
وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن والية 

الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع 
ضحية للسالف الذكر، سواء التقاه شخصيا 

أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا 
التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية 

األولى، الكائن مقرها بشارع باستور – 
الجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة 

عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو 
اإلدالء بشهادة في قضية الحال.
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بهدف تح�صين م�صتوى الأداء وتقديم منتجات تتما�صى مع متطلبات الزبائن

 ارتفاع عدد الحرفيين الذين ا�ستفادوا 
من التكوين في تخ�س�سات عّدة في 2022
ك�صف المدير العام للغرفة الوطنية لل�صناعة التقليدية، عبد الكريم بركي، 

عن ا�صتفادة قرابة 2000 حرفي، خالل �صنة 2022، من تكوين في مختلف 

التخ�ص�صات الحرفية والفنية وكذا في مجال اإن�صاء موؤ�ص�صات م�صغرة.

في ختام فعاليات المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي

فيلم الجزائري "143 طريق ال�سحراء" يفتك جائزة "العلفة الذهبية"
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