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لطب العي�ن بالجلفة في ح�ار لـ “الرائد“

نعمل على رقمنـــــــة الم�شت�شفى 
وتقليـــــ�ص مدة المواعيـــــــــد

 وتح�شيــــــــن الخدمـــــــــــــات 

م�شيرة اإلى اأن هذا المهرجان 

 يحتل مكانة مهمة �شمن 

خارطة المهرجانات ال�طنية

وزيرة الثقافة تثني 
على المهرجـــــــــان 
الثقافــــي المحلـــي 
للأغنيـة ال�شوفيـــــة

بلعابد يتحدث عن االنجازات 

وي�ؤكد �شعي قطاعه لبذل مزيد 

من الجه�د لتط�ير المدر�شة

هذا ما تحقق بقطاع 
التربيــــــــــة خلل 
ال�شنتين االخيرتين

مكانة ماندي بن عيادة و�شليماني مع 

الخ�شر اأ�شبحت مهددة

بلما�شي يفكر في اال�شتغناء 
عن "الحر�ص القديـــــــم" 

وت�شبيـــــب الت�شكيلـــــــة
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مرافقة اأكثر من 8000 �شجين مفرج عنهم خلل 2022

مكافحة االإرهاب والت�شدي للجريمة 

المنظمة عبر كامل التراب ال�طني

وحدات الجي�ص تنفـــذ 
عمليات نوعيــــة تعك�ص 
مدى احترافيتهـــــــــــا

خبير اإقت�شادي ي�ؤكد اأن �شنة 2023 �شتك�ن للتنمية الحقيقية

اال�شتثمار ...مفتاح النقلة النوعية للإقت�شاد الوطني
05

وزير العدل يعر�ض قان�ن ال�قاية من تبيي�ض االأم�ال وتم�يل االإرهاب، وي�ؤكد:

الت�شريع الجزائري �شيعزز حماية 
االقت�شاد الوطني والمنظومة المالية
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كشف وزير العدل حافظ األختام خالل 
عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون 

رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض 
األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، 

أن النص يأتي في إطار "مواكبة التشريع 
الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا 
القانونية بما يتوافق مع المعاهدات واالتفاقيات 

التي انضمت إليها الجزائر"، مشيرا الى 
أنه "سيعزز في نفس الوقت آليات حماية 

االقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية 
من هـذا الشكل الخطير لإلجرام".

وذكر الوزير بالمناسبة أن مشروع القانون 
ينص على "إلزام الخاضعين باتخاذ 

اإلجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم 
مخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، 
والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم 

أنشطتهم وطبيعة الخطر"، كما يلزمهم بوضع 
"برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج 
القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم 
ويكلف هيئات الرقابة واإلشراف بمتابعة 

تنفيذها"، مضيفا أن األمر يتعلق بالمؤسسات 

المالية التي "تمارس ألغراض تجارية أنشطة 
أو عمليات باسم أو لحساب زبون، على 

غرار تلقي األموال والودائع األخرى القابلة 
لالسترجاع، القروض أو السلفيات وغيرها 

من العمليات األخرى"، كما يخص األمر 
أيضا المؤسسات والمهن غير المالية التي 
"تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها 

المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة 
المنظمة مثل المحامين عند قيامهم بمعامالت 

ذات خصائص مالية لحساب موكليهم 
والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي 

البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم 
من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها 

القيام باإلخطار بالشبهة".

على اجلمعيات توخي احلذر لدى تلقي 

تربعات جمهولة امل�سدر

وأبرز في نفس الوقت "ضرورة اتخاذ 
الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد 

التصرف الحذر، السيما االمتناع عن قبول 
التبرعات والمساعدات المالية مجهولة 

المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة 
أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت 
تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه 

في أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وكذا 
االمتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون 

رخصة من الوزارة المختصة".

اإلزامية الإبالغ عن العمليات امل�سبوهة

كما تطرق الوزير الى أهمية "اإلبالغ عن 
العمليات المشبوهة"، مشيرا الى أن مشروع 

القانون "يلزم الخاضعين بإبالغ الهيئة 
المتخصصة )خلية معالجة االستعالم المالي( 
بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل 
عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض 

األموال أو لها عالقة بتمويل اإلرهاب أو 
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".

تو�سيع جمال التعاون الدويل فيما يخ�س 

ت�سليم الأ�سخا�س املطلوبني

وينص المشروع من جانب آخر على "توسيع 
مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق 

بطلبات التحقيق واإلنابات القضائية الدولية 
وتسليم األشخاص المطلوبين وكذا بين الهيئة 

المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول األخرى 
التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة 

بالمثل".

امل�سادر الفورية لأموال املتورطني يف 

جرائم تبيي�س الأموال

وعن مضمون األحكام الجزائية، قال طبي إن 
المشروع يقترح "مراجعة األحكام الجزائية 
الواردة في القانون السابق، كما يجرم أفعال 

جديدة، إذ ينص على أنه في حالة عدم 
إثبات ارتكاب الجريمة األصلية تتم المتابعة 

بجريمة تبييض األموال كجريمة أصلية"، كما 
يتضمن عدة تعديالت أخرى تتعلق السيما 
ب"مصادرة األموال حتى في حالة غياب 

حكم باإلدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة 
عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا 

القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة 
أجنبية والرامية لمصادرة األموال الناتجة عن 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

تتوا�سل اليوم، املناق�سة العامة حول 

م�سروع القانون الذي يعدل ويتمم 

05-01 املتعلق بالوقاية  القانون رقم 

من تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب 

ومكافحتهما، ليف�سح املجال اأمام وزير 

العدل للرد على ان�سغالت وت�ساوؤلت 

النواب، الذين اأ�سادوا بجهود رئي�س 

اجلمهورية يف �سبيل حماربة الف�ساد 

مظاهره. ب�ستى 

اإ. �س

نقل المجلس الشعبي الوطني على صفحته 
الخاصة في الفيسبوك، انطباعات وتدخالت 
نواب الغرفة السفلى للبرلمان خالل مناقشة 

مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 
رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض 
األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، 

حيث أشادوا بالجهود المبذولة تحت قيادة 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل 

محاربة الفساد بشتى مظاهره وذلك "بما 
يؤسس للجزائر الجديدة "، واعتبروا ما 

تحقق في هذا اإلطار مؤشرا يضاعف األمل 
بأن الجزائر ستبلغ مستويات أرقى على كل 

األصعدة في مستقبل قريب.
وفيما يتعلق بأهم التدخالت، تساءل أحد 

النواب السبل الكفيلة بمراقبة التبرعات سواء 
بطريقة قبلية أو بعدية وذلك حتى ال يصطدم 

هذا المشروع مع أفعال الخير والهبات 
التضامنية المعروفة عن الشعب الجزائري 
السيما خالل الجوائح أو الكوارث الطبيعية.

ومن جهتهم، حث بعض النواب على 
ضرورة االستفادة من تجارب الدول السباقة 

في مجال مواجهة جريمة تبييض األموال 
ومواكبة التطور العلمي والقانوني الذي 
وصلت إليه، كما شددوا على اإلسراع 

في تبادل المعلومات بين مختلف األجهزة 
المكلفة بالمكافحة من أجهزة قضائية وأمنية، 

ليقترحوا في هذا الصدد "تأمين وتوفير 
االتصاالت السريعة والسرية بين المؤسسات 
المالية لتسهيل متابعة العمليات المشبوهة إلى 
جانب إصدار المزيد من التشريعات لمسايرة 

تطور جريمة تبييض األموال".
وتشهد جلسة مناقشة المشروع ديناميكية 
حقيقية بالنظر ألهمية النص القانوني في 
حماية االقتصاد الوطني، حيث أكد أحد 

النواب ضرورة أن تعزز الجزائر موقفها 
الرافض لعمليات غسيل األموال باالنضمام 

إلى أكبر عدد من االتفاقيات الدولية 
واالقليمية التي تتصدى لهذه الجريمة، 

كما شدد على أهمية أن تتولى المؤسسات 
المالية تطبيق تدابير مشددة لمراقبة عالقات 

العمل والعمليات مع األشخاص الطبيعيين 
والمؤسسات المالية السيما من الدول مرتفعة 

المخاطر وفق مجموعة العمل المالي، وأما 

بخصوص المادة 5 مكرر المعدلة للفقرة 
األولى، فقد اعتبر المتدخل أنها لم توضح 
كيف يمكن للجمعيات أو المنظمات غير 
الهادفة للربح معرفة ما إذا كان مصدر 

األموال الممنوحة لها غير مشروع.
وحول ذلك، طالب النائب البرلماني الجهات 
المسؤولة بتحديد أسماء ما أسماهم "الكيانات 

أو األشخاص أو التنظيمات التي تعتبر 
أنشطتها مصدرا للحصول على أموال غير 

مشروعة وإبالغها للجمعيات والمنظمات 
غير الهادفة للربح"، فيما جاء في بعض 

المداخالت اقتراح إنشاء إدارة متخصصة 
في التحري عن أنشطة تبييض األموال 

على غرار ما قامت به عدد من الدول بناء 
على توصيات المؤتمرات الدولية لمكافحة 

الجريمة االقتصادية، كما طالب بعض 
النواب وزير القطاع بضرورة تطوير 

قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم 
مع مكافحة غسيل األموال، وحثوا على 

تدريب العاملين في المصارف والمؤسسات 
المالية وأسواق المال والعمل على توظيف 

الخبراء والمختصين في مجال كشف ورصد 
العمليات المشبوهة التي تتم داخل القطاع 
المصرفي واقترحوا إقامة نظام معلوماتي 

يسمح بمراقبة التحركات المالية ويتيح معرفة 
مشروعيتها، مصدرها، ثم تتبع مسارها 

استعمالها. وكيفية 

اإ. �س/ واج

وزير العدل يعر�س قانون الوقاية من تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب، ويوؤكد:

الت�سريع اجلزائري �سيعزز حماية 
االقت�ساد الوطني واملنظومة املالية

ثمن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الر�سيد طبي، م�سمون م�سروع قانون الوقاية من 

تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، موؤكدا اأنه �سيعزز اآليات حماية القت�ساد 

الوطني واملنظومة املالية والبنكية من هـذا ال�سكل اخلطري لالإجرام.

 رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني

 ي�ستقبل ال�سفري الأوغندي، ويوؤكد:

اجلزائر ت�صعى لبناء عالقات اقت�صادية 
وجتارية مثمرة مع اأوغاندا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أمس، سفير 
جمهورية أوغندا لدى الجزائر جون كريسوسوتوم ألينتوما نسامبو، 

واستعرض الطرفان العالقات التاريخية وواقع الصداقة المتينة التي تجمع 
البلدين، مؤكدين أن مواقف البلدين متطابقة حيال كثير من الملفات، فيما 

يبقى النشاط البرلماني بحاجة الى إنعاش وديناميكية جديدة لمرافقة المستوى 
الذي بلغته العالقات السياسية.

وعلى صعيد التعاون، أكد بوغالي أن الجزائر ستواصل دعمها ألوغندا كما 
دأبت على ذلك منذ عقود، وال سيما في مجالي التكوين العسكري والتعليم 

العالي، موضحا أن توجه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون نحو العمق اإلفريقي سيتيح مزيدا من الفرص لبناء عالقات اقتصادية 

وتجارية مثمرة، ليواصل أن األفارقة أدرى بمشاكل القارة وهم أعلم بالحلول 
التي تناسبهم.

وفي الشق المتعلق بالملفات الدولية، تطرق رئيس المجلس إلى الموقف من 
القضية الصحراوية موضحا أن الجزائر حريصة على ضمان حق تقرير 
المصير للشعب الصحراوي وفق اللوائح األممية ذات الصلة. كما حرص 

بوغالي على تبديد المغالطات المغرضة بخصوص موقف الجزائر إزاء هذه 
القضية العادلة التي أكد ضرورة أن يكون لها أنصار أقوياء على المستوى 

اإلفريقي كما هو الحال في أوروبا وأمريكا الالتينية.
من جهته، أشاد السفير بمتانة العالقات بين البلدين وقال أن الجزائر لطالما 

ساعدت بالده بدوافع إنسانية بحتة حققت نتائج جد إيجابية لفائدة أوغندا، 
وأشار، إلى جوانب اقتصادية يمكن استغاللها لرفع حجم التعاون والمبادالت 

السيما في مجاالت الفالحة وقطاع البناء والطاقة مؤكدا ضرورة إيالء 
التعاون المباشر مزيدا من األهمية.

ق. و

عن طريق امل�سالح اخلارجية لإدارة ال�سجون 

 مرافقة اأكرث من 8000 �سجني
 مفرج عنهم خالل 2022

ا�ستفاد اأكرث من 8000 �سجني مفرج عنهم على امل�ستوى 

الوطني من مرافقة امل�سالح اخلارجية لإدارة ال�سجون، 

ح�سبما ك�سف عنه اأم�س بالبليدة املدير العام لدارة 

ال�سجون واإعادة الإدماج، �سعيد زرب.

ر.ن

 أوضح زرب في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية, على هامش إشرافه على 
أشغال يوم دراسي تحسيسي حول "محاربة جرائم و عصابات األحياء", 
أن المصالح الخارجية إلدارة السجون عبر مختلف واليات الوطن قامت 
منذ بداية سنة 2022 بمرافقة و مساعدة أكثر من 8000 مفرج عنهم من 

المؤسسات العقابية, على االندماج في المجتمع و بداية حياة جديدة بعيدة عن 
اإلجرام.

وقال المتحدث، إن في إطار تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إدماج 
نزالء المؤسسات العقابية, تعمل المصالح الخارجية إلدارة السجون على 

استقبال هؤالء األشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم لتعريفهم بمختلف الفرص 
المتاحة أمامهم لبداية حياة جديدة في ظل احترام القانون, سواء من خالل 

مساعدتهم على الحصول على مناصب عمل أو استحداث مؤسساتهم 
الخاصة.

وأضاف المدير العام أن إدارة السجون تولي "أهمية بالغة" لتطبيق المخطط 
االستباقي إلعادة إدماج المحبوسين من خالل منحهم الفرصة لمواصلة 

تعليمهم في األطوار التعليمية الثالثة و إلى غاية استكمال تعليمهم العالي 
أو االلتحاق بأقسام التكوين المهني بحيث توفر لهم أكثر من 142 تخصص 

تكويني في مختلف المجاالت باإلضافة الى تعريفهم بالمصالح الخارجية 
إلدارة السجون و دورها في مساعدتهم على االندماج من جديد في المجتمع.
كما يركز برنامج إعادة اإلدماج على تنمية القدرات و المؤهالت الشخصية 
لنزالء المؤسسات العقابية و الرفع المستمر من مستواهم األخالقي و حسهم 
بالمسؤولية و هي األهداف التي لن تتحقق, حسب السيد زرب, إال بمساعدة 

و إشراك جميع مؤسسات الدولة.ووصف المدير العام إلدارة السجون و 
إعادة اإلدماج سياسة الدولة الرامية الى إعادة ادماج نزالء المؤسسات 
العقابية ب"الناجحة" بدليل انخفاض نسبة العود في أوساط المساجين.

لالشارة, تطرق المشاركون في أشغال اليوم الدراسي التحسيسي إلى أسباب 
تفشي ظاهرة عصابات األحياء الجديدة على المجتمع الجزائري أبرزها 

المشاكل اإلجتماعية و األسرية. وخلص المتدخلون في هذا اللقاء الذي عرف 
مشاركة رؤساء المحاكم األربعة بالوالية و وكالء الجمهورية و رؤساء 

البلديات و الدوائر و ممثلي األسالك األمنية, إلى ضرورة إشراك المجتمع 
المدني في محاربة هذه الظاهرة التي تقيد حرية المواطن و تهدد أمنه إلى 
جانب التأكيد على دور مؤسسات التنشئة من أسرة و مؤسسات تربوية و 

مساجد في ضبط سلوك األفراد.

املجل�س ال�سعبي الوطني يعقد جل�سة عامة

 موعد جديد لطرح
 الأ�صئلة ال�صفوية اليوم

يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة عامة يخصصها لتوجيه ثالثة 
وثالثين )33( سؤاال شفويا إلى سبعة وزراء. وتتوزع األسئلة المبرمجة 

في هذه الجلسة كما يلي: أربعة أسئلة )04( موجهة لوزير الشؤون الدينية 
واألوقاف، خمسة أسئلة )05( لوزير الشباب والرياضة، خمسة أسئلة )05( 

لوزير األشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، أربعة أسئلة )04( 
لوزير السكن والعمران والمدينة، خمسة أسئلة )05( لوزير المالية، خمسة 

أسئلة )05( لوزير الفالحة والتنمية الريفية وخمسة أسئلة )05( لوزير النفل.
ع.ط

يوا�سلون اليوم مناق�سة م�سروع قانون الوقاية من تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب

نواب الربملان يثمنون جهود الرئي�س تبون يف جمال مكافحة الف�صاد



"و تم القيام بهذه العمليات خالل فترة تقارب السنة بعد تصميم هذه 
الدعامة الجزائرية مائة بالمئة من قبل طاقم المصلحة بالتعاون مع 

مهندس في ميدان الروبوتيك من تلمسان حيث بمجرد تحصلنا على براءة 
االختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية شرعنا في هذه 
العمليات", وفقا لما صرح به للصحافة البروفيسور حيرش-بغداد كريم 
على هامش أشغال لقاء علمي حول "جراحة الوجه والفكين والجراحة 

التجميلية والترميمية" المنظم من طرف المصلحة المذكورة بالتعاون مع 
كلية الطب لجامعة وهران1" أحمد بن بلة".

وأشار المختص إلى أن هذه العمليات تتعلق بالمرضى المصابين بكسور 
على مستوى الفك نتيجة سقوط أو حادث حيث يصبح من الصعب عليهم 

-مع مرور الوقت- فتح الفكين أو األكل أو التحدث بصفة عادية, الفتا الى 
أن هذه العمليات التي تمت باستعمال هذه الدعامة التي أطلق عليها إسم " 

Plaque en Z" قد نجحت "بنسبة 100 بالمئة".
وتصنع هذه الدعامة من مادة التيتانيوم التي يتقبلها جسم اإلنسان بسهولة 

كبيرة و يصل سعرها في الخارج أكثر من 800 يورو للصفيحة الواحدة، 
إستنادا لذات المسؤول الذي أوضح أنه يأمل في "التعاون مع وزارتي 
الصحة و الصناعة الصيدالنية من أجل إنتاج هذه الدعامة في الجزائر 

مستقبال".
وقد تم تقديم هذه التقنية خالل أشغال هذا اليوم العلمي الذي يعرف 

مشاركة حوالي 100 جراح من مختلف أنحاء الوطن.وأبرز البروفيسور 
حيرش-بغداد بأن المصلحة المذكورة التي تسجل سنويا من 150 الى 

200 حالة لهذه اإلصابات سنويا تعتبر أول مصلحة تقوم بمثل هذه 
التدخالت الجراحية في الجزائر وهي تستقبل مرضى من مختلف مناطق 

الجنوب و الغرب ووسط البالد.
وترمي حاليا -كما جاء على لسان مسؤولها- "إلى تكوين الجراحين على 

المستوى الوطني من أجل القيام بهذه العمليات في مؤسساتهم الصحية 
لتجنيب المرضى عناء التنقل"، كما أشاد بتوفير المصلحة كافة اإلمكانيات 

الالزمة على مستوى المؤسسة االستشفائية الجامعية اول نوفمبر 1954 
للقيام بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى انها تستقبل 600 مريض سنويا.

أما الخبير العالمي هيرفي بيناتو رئيس مصلحة جراحة الوجه و 
الفكين بالمركز االستشفائي كون caen )فرنسا( فقد شدد على أهمية 

التكوين المستمر للجراحين في هذا التخصص الدقيق و االستخدام 
األمثل للتكنولوجيا، كما أكد على الديناميكية التي يتحلى بها الجراحون 

الجزائريون في تطوير هذا التخصص, مشيدا بإهتمامهم الالمتناهي 
بحضور كافة اللقاءات الدولية للتعرف على آخر مستجدات هذا المجال.

وذكر أنه سيقوم غدا بعملية جراحية لمريض على مستوى المؤسسة 
االستشفائية الجامعية أول نوفمبر لمريض تعرض لحادث تسبب في كسر 

فكه السفلي كسورا كبيرة وذلك بإستخدام تقنية خاصة إبتكرها تدعى 
"انكيلوز" نسبة للمرض الذي تعالجه و هو "عدم القدرة على تحريك الفك 
السفلي حركة طبيعية". وخالل هذا اللقاء تم تنشيط عدة محاضرات حول 

شلل الوجه و سرطان اللسان و جراحات الصدمات و تقويم الفكين و 
الجراحة التجميلية و غيرها.

وسيتمكن الحاضرون خالل أشغال اليوم الثاني لهذا اللقاء العلمي من 
متابعة عن طريق نقل مباشر لعدة عمليات جراحية لمرضى هذه المصلحة 

باستعمال تقنيات متعددة و ذلك في إطار التكوين المستمر للجراحين 
الشباب.

جددت وزارة التربية الوطنية في بيان لها 
التأكيد على أن األولوية المطلقة في توظيف 

األساتذة ستكون لخريجي المدارس العليا وأن 
عملية الترسيم الفوري لألساتذة المتعاقدين 

التي يتم تنفيذها حاليا ال عالقة لها بالمناصب 
المخصصة سنويا لفائدة خريجي هذه المدارس.

وجاء في البيان: "إثر الشروع في الترسيم 

الفوري لألساتذة المتعاقدين في المناصب 
الشاغرة نهائيا شرعت المصالح المحلية 

لوزارة التربية الوطنية في تنفيذ العملية. وفي 
هذا الشأن تؤكد وتذكر وزارة التربية الوطنية 

مرة أخرى باألولوية المطلقة في التوظيف 
لخريجي المدارس العليا لألساتذة و تشير إلى أن 
العملية المذكورة أعاله ال عالقة لها بالمناصب 

المخصصة و المحجوزة سنويا لفائدة منتوج 
هذه المدارس".وأضاف ذات المصدر: "تطمئن 

وزارة التربية الوطنية كل خريجي المدارس 
العليا لألساتذة أن هذه العملية ال تمس إطالقا 

بالتزامات الوزارة الوصية الخاصة بالتوظيف 
السنوي لهم".

ع.ط
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م�ست�سفى "اأول نوفمرب 1954" بوهران ي�سنع احلدث

  اإجراء 27 عملية جراحية
 باإ�ستعمال دعامة جزائرية مبتكرة

متكنت م�سلحة جراحة الفك والوجه واجلراحة التجميلية والرتميمية باملوؤ�س�سة ال�ست�سفائية "اأول 

نوفمرب 1954" لوهران خالل �سنة واحدة من اإجراء 27 عملية جراحية دقيقة ملر�سى تعر�سوا لك�سور 

كبرية يف الفكني وذلك باإ�ستعمال تقنية جديدة مبتكرة تتمثل يف و�سع دعامة ت�سمح باإ�سرتجاع 

القدرة على فتح الفم و الكالم والأكل يف وقت ق�سري، ح�سبما ذكره اأم�س رئي�س امل�سلحة.

ع.ط

 مكافحة الإرهاب والت�سدي للجرمية

 املنظمة عرب كامل الرتاب الوطني

وحدات اجلي�ش تنفذ عمليات نوعية 
تعك�ش مدى احرتافيتها

 اإحباط حماولت اإدخال كميات �سخمة 

من املخدرات عرب احلدود مع املغرب

 نفذت وحدات ومفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، خالل 

الفرتة املمتدة من 14 اإىل 20 دي�سمرب 2022، عديد العمليات 

التي اأ�سفرت عن نتائج نوعية تعك�س مدى الحرتافية 

 العالية واليقظة وال�ستعداد الدائمني لقواتنا امل�سلحة 

يف كامل الرتاب الوطني.

عزيز طواهر

في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي على إثر كمين بالشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن 

قزام، من القضاء على إرهابيين اثنين )02( وتوقيف اثنين )02( آخرين، 
واسترجاع ثالثة )03( رشاشات ثقيلة من عيار 12.7 ملم وبندقية 

رشاشة )01( من نوع FMPK وسبعة )07( مسدسات رشاشة من نوع 
  RPG-7كالشنكوف، باإلضافة إلى قاذف صاروخي )01( من نوع

وبندقية )01( قناصة من نوع SVD وكذا سالح رشاش )01( مجهول 
النوع. كما تمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع 

مصالح األمن المختصة، إثر عملية نُفذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج 
باجي مختار من إلقاء القبض على ثالثة )03( إرهابيين ينشطون بمنطقة 

الساحل، وتوقيف ثالثة )03( عناصر دعم للجماعات اإلرهابية. 
العمليتين النوعيتين كانتا موضوع بيانات مفصلة صدرت سابقا.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 
)08( عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة عبر 

التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة )01( تقليدية الصنع خالل 
عملية تمشيط بسكيكدة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة 
للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا، 
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف 

مصالح األمن خالل عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 
)43( تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال كميات ضخمة من 
المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ )08( قناطير و)35( 

كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط )214237( قرص 
مهلوس و)1,048( كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت 
مفارز للجيش الوطني الشعبي، )76( شخصا وضبطت )39( مركبة 

و)139( مولدا كهربائيا و)50( مطرقة ضغط و)95,5( طن من 
خليط خام الذهب والحجارة، باإلضافة إلى كميات من المتفجرات 

ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير 
المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف )21( شخصا وضبط )04( 
بنادق صيد و)3500( خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة 
للتهريب والمضاربة تُقدر بـ )121( طن وكذا )56774( علبة من مادة 

التبغ و)14962( وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خالل عمليات 
متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع 

مصالح الدرك الوطني محاوالت تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر 
بـ )29975( لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق 

أهراس والطارف.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة غير شرعية 
بسواحلنا الوطنية وأنقذوا )64( شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية 

الصنع، فيما تم توقيف )219( مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة 
عبر التراب الوطني.

يف اإطار دعم ال�ستك�ساف املنجمي 

 منح 7 رخ�ش باأكرث
 من 200 مليون دينار جزائري

منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أمس, سبع )7( رخص 
استكشاف لمواقع منجمية الستكشاف الرخام, رمل السيليكا, حجر 
الكلس, الجرانيت, الفليس )التيف( من مجموع تسعة عشر )19( 
موقعا شكلت موضوع مزايدة وطنية, وهذا بقيمة اجمالية بلغت 

007ر200 مليون دينار جزائري.
وقد منحت هذه العقود في ختام الدورة الثالثة والخمسون )53( إلسناد 

الرخص المنجمية, التي أطلقت بخصوصها وزارة الطاقة المناجم 
مزايدة وطنية شهر أكتوبر المنقضي.وتقع هذه المواقع في واليات: 

تامنغست )موقعين(, تبسة )2( ورقلة )2(, تيميمون, برج باجي 
مختار, تلمسان, المسيلة )3(, معسكر, بومرداس, خنشلة, سوق 

أهراس )2(, ميلة وغيليزان.
وفي هذا اإلطار, قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم 

األربعاء, بحضور المكتتبين ومحضر قضائي, بفتح اثنين وعشرين 
)22( ظرفا لعروض مالية استقبلتها من مجمل تسع وثالثون )39( 

عرضا تقنيا تم قبولهم عقب المرحلة األولى, فيما تم رفض ملفين )2( 
لعدم استيفائهما للشروط القانونية.

وبلغ أهم عرض مالي قيمة 2ر71 مليون دينار جزائري بالنسبة 
لموقع عين البيضاء بوالية ورقلة, المخصص الستكشاف رمل البناء 

في حين أن أضعف عرض قد بلغ 1ر2 مليون دينار جزائري بالنسبة 
لموقع نغرين بوالية تبسة, المخصص الستكشاف الرمال الموجهة 
للمجال الصناعي.وأكد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 

بالنيابة, السيد الجوري اسماعيل, في ندوة صحفية عقدها على 
هامش هذه الدورة أن المواقع التي لم يتم منحها سيتم اعادة فتحها في 

الدورات القادمة.
ع.ط

احتلت الجزائر المرتبة األولى عالميا من حيث 
عدد األنشطة المنظمة في مجال المقاوالتية 
خالل سنة 2022، حسبما أفادت به الشبكة 

العالمية لريادة األعمال "غلوبال انتربرنرشيب 
نتورك". ووفقا لتصنيف الشبكة فإن الجزائر 

نظمت أكبر عدد من التظاهرات مقارنة بباقي 
الدول في 2022 السيما خالل األسبوع العالمي 

للمقاوالتية الذي جرى في نوفمبر الماضي, 
وذلك بواقع 2187 نشاط.

واعتبرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات 

الناشئة والمصغرة, في بيان لها أمس, أن هذه 
المرتبة جاءت نتيجة "الديناميكية التي يعرفها 

النظام البيئي للمقاوالتية واالبتكار في الجزائر", 
مشيرة إلى الدورات التكوينية التي قادتها 

مسرعة المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" في 
األسابيع الماضية في مختلف جامعات البالد, 
والتي شملت حوالي 110 ألف طالب, والذين 

نظموا بدورهم عددا من الدورات والبرامج 
الجهوية بهدف الترويج للمفاهيم المقاوالتية 

وتحرير الطاقات اإلبداعية.

ومن خالل هذه المبادرات المتنامية في كل 
جهات البالد, تسعى وزارة اقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة 
إلى "ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل 

على مستوى النخب العلمية والطاقات  الشابة, 
كما تهدف إلى الترويج لآلليات واإلجراءات 
التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة 

وأصحاب المؤسسات الناشئة في مختلف 
المجاالت", يضيف البيان.

ع.ط

من حيث عدد الأن�سطة املنظمة يف 2022

اجلزائر حتتل املرتبة االأوىل عامليا يف جمال املقاوالتية

وزارة الرتبية الوطنية تطمئن

 االأولوية املطلقة يف توظيف االأ�ساتذة �ستكون خلريجي املدار�ش العليا



وفي حوار لجريدة الرائد يتحدث مدير المستشفى 
خليفة قويدر عن هذا المكسب الثمين وعما يقدمه من 

خدمات استشفائية للمواطنين وعن المخطط المستقبلي 
والرقمنة والسهر على راحة المرضى .

يعترب امل�صت�صفى لل�صداقة »اجلزائرية 

الكوبية » يف طب العيون من اأحد اأكرب االقطاب 

اال�صت�صفائية باجلزائر، فهال تف�صلتم بالتعريف 

بهذه املوؤ�ص�صة؟

تم تأسيس هذه المؤسسة، مستشفى الصداقة الكوبية 
الجزائرية بالجلفة، في إطار استثمار أجنبي خاص 

في مجال الصحة من طرف شركة الخدمات الصحية 
الكوبية حيث بدأت االشغال في 30 ابريل2006  

وانتهت في 19 ابريل 2008 وافتتح رسميا في نفس 
الشهر والسنة، وفي شهر ابريل 2010 تم اإلعالن 
عن تحويل المؤسسة الى مؤسسة عمومية بخدمات 

مجانية لفائدة المواطنين.

ملاذا مت اختيار اجللفة من اأجل اجناز هدا 

امل�صت�صفى؟

نظرا لكثرة اإلصابات بأمراض العيون بوالية 
الجلفة، قررت السلطة العليا في البالد والقائمين على 

المنظومة الصحية بناء هذه المؤسسة االستشفائية 
بهذه الوالية السهبية، والتي تعتبر بوابة الصحراء 

وهمزة وصل بين عدة واليات، بحيث انها ال تبعد عن 
العاصمة اال بـ 300 كلم وعن غرداية بنفس المسافة 

كذلك، باإلضافة الى الواليات المحيطة بها مثل: 
المسيلة، االغواط، تيارت، البيض، ورقلة والمدية 

وهو ما يعتبر اختيار استراتيجي. 

ماهي اهم اخلدمات التي يقدمها هذا امل�صت�صفى؟

طبقا للقرار  298المؤرخ في  18سبتمبر 2014 
المتضمن انشاء المصالح والوحدات المكونة للمؤسسة 

االستشفائية لطب العيون عندنا مصلحة الكشف 
الوظيفي ومصلحة طب العمل بالنسبة للمتعاون الكوبي 

او العامل الجزائري ومصلحة امراض طب العيون 
والتي بها مصلحة استشفاء الرجال ومصلحة استشفاء 

النساء ومصلحة استشفاء األطفال وقاعة الجراحة 
ومصلحة الصيدلية اين يتم تسيير المواد الصيدالنية 

وتوزيع المستحضرات الصيدالنية ومصلحة 
االستعجاالت الطبية الجراحية والتي بها االستعجاالت 

الطبية واالستعجاالت الجراحية.
اما فيما يخص االختصاصات فهناك أوال الفحص 

العام وهذا خاص بالمرضى الجدد الذين يتوافدون على 
المستشفى ألول مرة ويقوم به طبيب عام مختص في 
امراض العيون. وحسب الفحص والتقرير الذي يقدمه 
الطبيب العام، يوجه كل مريض الى الطبيب المختص 

سواء في الشبكية، او القرنية او »غلوكوم«. 
كما تم هذه السنة اقتناء جهاز جد متطور في الجراحة 
االنكسارية )تصحيح النظر(، باإلضافة الى العالج 

باشعة الليزر والعمليات االستعجالية والعمليات 
البسيطة.

احلاالت اال�صتعجالية تعترب من احلاالت 

احلرجة والتي ت�صتدعي تقدمي ا�صعافات اآنية. 

فهل يجب اأخذ موعد من طرف املري�ض او انه 

يجب على املري�ض ان يقدم ملف طبي فقط 

مرفق بتقرير اىل املكتب اال�صتقبال؟ وكيف يتم 

التكفل به؟

الحاالت االستعجالية ال تتطلب مواعيد الن مصلحة 
اإلستعجاالت مفتوح 24/24 سا ويتم التكفل بالمريض 
حال وصوله للمستشفى وإذا تطلب االمر نقوم بأجراء 

العمليات الجراحية الالزمة من اجل إنقاض حياته. 
والدليل على ذلك، فقد بلغت العمليات الجراحية 

االستعجالية خالل السداسي األول من سنة 2022 
 955عملية استعجالية .اما بالنسبة لسنة 2021 ورغم 

الوضع الصحي المتعلق ب كوفيد  19فقد وصلت 
العمليات االستعجالية الى  1156عملية بدون التطرق 

الى الحاالت االستعجالية.

اما فيما يخص الفحص العام في سنة 2021 فقد 
بلغ 14912 حالة وبلغ في السداسي األول من سنة 

2022 7189 حالة فحص. واما الفحص المتخصص 
)الجراحة التجميلية – الشبكية – القرنية – الضغط 

الدموي في العين( فقد بلغ 74922 حالة وهذا في سنة 
2021مقارنة بالسداسي األول من سنة 2022 حيث 
وصل عدد المرضى الذين تم فحصهم الى 59720 
مريض. وخالل السداسي األول من السنة الجارية 

وصلت العمليات الجراحية في الجراحة االنكسارية 
الى 87 عملية، كما بلغ العالج بأشعة الليزر 4286 

حالة في 2021 وفي السداسي األول من سنة 2022 
بلغ 4168 حالة. 

واهم شيء يهم المرضى هي الجراحة المبرمجة 
حسب المواعيد وقد بلغت في 2021  9000عملية 

جراحية بسيطة ومعقدة وفي السداسي األول من سنة 
2022 وصل عدد العمليات الجراحية المبرمجة منها 

البسيطة والمعقدة الى  7000عملية. ويبلغ معدل 
العمليات يوميا ما بين 64 و70 عملية.

كيف يتم ت�صيري عملية املواعيد وا�صتقبال 

املر�صى؟

يتم أخذ المواعيد عن طريق الفاكس او عن طريق 
الرسائل البريدية العادية او المسجلة ويبلغ عدد 

الطلبات اليومية من اجل الحصول على المواعيد 
مابين 200 و 150طلب وهذا ما أكده رئيس مكتب 

العالقات العامة منذ قليل. كما ان هناك مشروع سيتم 
من خالله الحصول على المواعيد عن طريق البريد 
االكتروني او عن طريق انشاء صفحة خاصة على 
الفايس بوك اين يتم التواصل مع المرضى مباشرة 

وأخذ المواعيد الطبية ومعلومات أخرى.

ي�صتكي املر�صى من بعد املواعيد الطبية، فما 

هي احللول املقرتحة من اجل تقلي�ض هذه 

االآجال خا�صة ان امرا�ض العيون من االمرا�ض 

اال�صتعجالية؟ 

حسب االحصائيات المقدمة لكم يمكنكم ان تتأكدو اننا 
و المتعاون الكوبي نبدل قصارى الجهود من اجل تلبية 
جميع الطلبات و تحقيق جميع األهداف المسطرة وهذا 
حسب اإلمكانيات المادية و البشرية المتوفرة و قدرة 

استيعاب المستشفى و التي تبلغ 120 سريرمقارنة 
بمستشفى بشار او واد سوف او ورقلة  وحسب 

االتفاقية الموجودة بين الطرفين مع المطالبة بإضافة 
مناصب أخرى لدعم الطاقم الموجود  بسبب التوافد 
الكثيف للمرضى من كل ربوع الوطن رغم وجود 

مؤسسات استشفائية أخرى لطب العيون على المستوى 
الوطني ، كما ان المدة المخصصة ألخد المواعيد 

تقلصت من  16 شهر الى 9 اشهر.

هل من عالقات تعاون مع موؤ�ص�صات طبية اأخرى 

متخ�ص�صة يف طب العيون؟

العالقة التي تربط بيننا اننا مشتركين في المتعاون 
الكوبي، كما ان هناك تبادل وتعاون بين المستشفيات 
فيما يخص األطباء لالسناد وبعض الحالت الخاصة 
وتبادل الخبرات عن طريق األيام العلمية والملتقيات 

والتي أصبحت تقام بوالية الجلفة بالمدرج الخاص 
بالمستشفى او جامعة زيان عاشور.

هل هناك تفكري اأو برجمة يف تنظيم قوافل 

طبية متخ�ص�صة نحو مناطق الظل؟

هذا ليس في برنامج او مخطط المؤسسة االستشفائية 
وال يدخل في صالحيتها وانما نستقبل المرضى عن 
طريق المؤسسات الصحية الجوارية بهذه المناطق 
بالتنسيق مع مديرية الصحة، واليوم بالذات تلقينا 

طلبات من الصحة المدرسية لبعض البلديات بالجلفة 
من اجل فحص التالميذ والطلبة وتم تخصيص يوم كل 

سبت كموعد لفحص هؤالء.

فيما يخ�ض قطاع الرتبية باجللفة، هل هناك 

اتفاقية موجودة بني هذا القطاع وامل�صت�صفى؟

ليس هناك أي اتفاقية موجودة بين مستشفى طب 
العيون ومديرية التربية لوالية الجلفة ويتم التنيسق 

بيننا عن طريق مديرية الصحة.

يعاين بع�ض املر�صى من عدم وجود اأ�صمائهم 

على القوائم رغم اال�صتدعاءات املوجهة لهم عن 

طريق الهاتف، فمنهم من ياأتي من مكان بعيد 

وبدون مرافق يف بع�ض االأحيان. كيف تف�صرون 

ذلك؟

أوال سيدي المحترم ان االتصال بالمرضى يتم عن 
طريق خلية االتصال للمستشفى أسبوع من قبل، وفي 
يوم المواعيد يتم التكفل بجميع المرضى مع االستماع 

الى انشغاالتهم ومشاكلهم. وفي حالة حدوث خطب ما، 
يتوجه المريض الى مكتب االتصال او مكتب العالقات 
العامة ويتم التأكد من االتصال بالمريض او من عدمه 

كما نؤكد لكم انه يتم التكفل بهذا المواطن. 

ملاذا يتم تاأخري بع�ض املواعيد؟

هناك بعض المواعيد تأخر، ولكن األمر خارج عن 
نطاقنا وهذا لبعض الحاالت الطارئة التي قد تحدث 

مثل مرض الطبيب في ذلك اليوم، وعندما يتم وصول 
المريض الى المستشفى نقوم بالتكفل به وبتوجيهه الى 

طبيب اخر من نفس االختصاص حسب الحالة وهذا 
بالتنسيق مع المتعاون الكوبي، وهناك حاالت تستوجب 

التأخير كالعمليات الن الطبيب المختص في عطلة 
مرضية مع إعادة تحديد موعد آخر.

بالن�صبة لتاأخري املواعيد، هل يتم برجمة عطل 

االأطباء؟

نشكركم على سؤالكم هذا. ففي اجتماعاتنا مع المتعاون 
الكوبي تطرقنا الى هذا الموضوع كما تم االتفاق 

على ان تقديم طلبات العطل يتم 10 أيام من قبل حتى 
يتسنى لنا العمل بكل اريحية ويتم االتصال بالمواطنين 

واعالمهم عن طريق مكتب العالقات العامة بتأجيل 
مواعيدهم.

ماهي االآفاق امل�صتقبلية يف حت�صني اخلدمات 

و�صبط املواعيد واملتابعة الطبية؟

سيتم دعم طريقة أخذ المواعيد عن طريق البريد 
االلكتروني قريبا مع إضافة رقم فاكس اخر ان 

تطلب االمر. ومن اجل تخفيف عن المريض، تم 
البدأ هذا األسبوع في رقمنة ملفات المرضى والتي 
تبلغ أكثر من 355 الف ملف و منحهم بطاقة عالج 

يستطيع من خاللها الوافد الى المستشفى تقديم بطاقته 
فقط الى مكتب االستقبال و سننتهي من هذه العملية 

خالل شهر جانفي 2023، كما نسعى لالرتقاء بجودة 
الخدمات الطبية و اقتناء معدات جد متطورة ووضع 

ميكانيزمات تسمح بمراقبة الجودة و الرقمنة.

كلمة اأخرية 

من خالل جريدة الرائد، أوجه شكري الخالص لكل 
القائمين على المستشفى الجزائري الكوبي وعلى 

المجهودات المبذولة والتفاني في العمل والى المتعاون 
الكوبي. كما أوجه نداء للمرضى بعدم تغيير أرقام 

هواتفهم وابقائها مفتوحة، وفي حالة ضياعها او 
تغييرها ندعوهم الى تزويدنا بأرقامهم الجديدة حتى 
يتسنى لنا االتصال بهم وتسهيل عملية أخذ المواعيد 

أو تأجيلها. 
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خليفة قويدر مدير املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية لطب العيون باجللفة يف حوار لـ »الرائد«

نعمل على رقمنة امل�ست�سفى وتقلي�ص مدة املواعيد وحت�سني اخلدمات 
تعترب املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية لطب العيون باجللفة من اأحد اأكرب واهم االأقطاب ال�صحية املتخ�ص�صة، على امل�صتوى الوطني، وهذا 

لتميزها يف تقدمي اخلدمات ال�صحية بكفاءات جزائرية وكوبية واأجهزة جد متطورة جعل ال�صلطات العليا بالبالد توليها اهتماما كبريا 

باالإ�صافة اىل املواطنني الذين يتوافدون عليها من جميع ربوع الوطن من اجل تلقي العالج.



نظم  حفل  خالل  بلعابد  وأوضح 
المخلدة  االحتفاالت  بمناسبة 
أن  لالستقالل,  ال60  للذكرى 
تجديد  إلى  "تسعى  الوزارة 
الشعور القومي في نفوس أطفالنا, 
وتنشئتهم على حب الوطن وروح 
وتعلقهم  إليه,  واالنتماء  االعتزاز 
بالوحدة الوطنية", حاثا على أهمية 
همم  لشحذ  الوطنية  الذاكرة  "حفظ 
تعزيز حسهم  و  الصاعدة  األجيال 

الوطني, قصد مواجهة التحديات و 
الصعاب.«

التنموية  "المسيرة  سياق  وفي 
الواعدة تحت القيادة الرشيدة لرئيس 
تبون",  المجيد  عبد  الجمهورية, 
إنجازات وزارة  بأهم  الوزير  ذكر 
السنتين  خالل  الوطنية  التربية 
"العودة  غرار  على  األخيرتين, 
العادي,  النظام  وفق  التدريس  إلى 
تجهيز  المحفظة,  وزن  تخفيض 

باللوحات  ابتدائية  مدرسة   1629
الرقمية، التخلي عن امتحان نهاية 
وتعويضه  االبتدائي  التعليم  مرحلة 

بامتحان تقييمي.«
بلعابد  أشار  أخرى,  جهة  من 
حضره  الذي  الحفل  هذا  خالل 
مستشار رئيس الجمهورية المكلف 
الوطنية,  والذاكرة  باألرشيف 
من  وأعضاء  شيخي,  المجيد  عبد 
ترسيم  عملية  أن  إلى  الحكومة, 

متعاقد,  أستاذ  ألف   60 يقارب  ما 
التي أقرها الرئيس تبون "ستكتمل 
 ,2023 فيفري  شهر  حد  كأقصى 
المخصصة  المناصب  حفظ  مع 
لخريجي المدارس العليا لألساتذة.«
نشاطات  عرفت  التي  وبالمناسبة 
مجاهدين  تكريم  تم  مختلفة,  فنية 
إلى  التربية,  قطاع  من  متقاعدين 
في  متفوقين  وتالميذ  أساتذة  جانب 

مسابقات دولية ووطنية.

للنشاطات  الوطنية  الوكالة  منحت 
استكشاف  رخص  سبع  المنجمية، 
الستكشاف  منجمية  لمواقع 
حجر  السيليكا,  رمل  الرخام, 
الكلس, الجرانيت, الفليس )التيف( 

 )19( عشر  تسعة  مجموع  من 
مزايدة  موضوع  شكلت  موقعا 
بلغت  اجمالية  بقيمة  وهذا  وطنية, 
007ر200 مليون دينار جزائري.
في  أمس،  العقود،  هذه  ومنحت 

والخمسون  الثالثة  الدورة  ختام 
المنجمية,  الرخص  إلسناد   )53(
وزارة  بخصوصها  أطلقت  التي 
وطنية  مزايدة  المناجم  الطاقة 
هذه  وتقع  المنقضي.  أكتوبر  شهر 
تامنغست  واليات:  في  المواقع 
 ,)2( ورقلة   )2( تبسة  )موقعين(, 
مختار,  باجي  برج  تيميمون, 
معسكر,   ,)3( المسيلة  تلمسان, 
أهراس  سوق  خنشلة,  بومرداس, 

)2(, ميلة وغيليزان.
الوكالة  قامت  اإلطار,  هذا  وفي 
الوطنية للنشاطات المنجمية أمس،, 
ومحضر  المكتتبين  بحضور 
قضائي, بفتح اثنين وعشرين )22( 
ظرفا لعروض مالية استقبلتها من 
مجمل تسع وثالثون )39( عرضا 
المرحلة  عقب  قبولهم  تم  تقنيا 

 )2( ملفين  تم رفض  فيما  األولى, 
لعدم استيفائهما للشروط القانونية.

وبلغ أهم عرض مالي قيمة 2ر71 
بالنسبة  جزائري  دينار  مليون 
لموقع عين البيضاء بوالية ورقلة, 
المخصص الستكشاف رمل البناء 
قد  عرض  أضعف  أن  حين  في 
جزائري  دينار  مليون  1ر2  بلغ 
بالنسبة لموقع نغرين بوالية تبسة, 
الرمال  الستكشاف  المخصص 

الموجهة للمجال الصناعي.
الوطنية  الوكالة  رئيس  وأكد 
بالنيابة,  المنجمية  للنشاطات 
ندوة  في  اسماعيل,  الجوري 
هذه  هامش  على  عقدها  صحفية 
يتم  لم  التي  المواقع  أن  الدورة 
في  فتحها  اعادة  سيتم  منحها 

الدورات القادمة.

الدكتور  االقتصادي  الخبير  توقع 
المراحل  أن  تيغرسي  هواري 
إقتصادية  ثورة  ستعرف  القادمة 
إستغالل  خالل  من  الجزائر  في 
الموجودة   الوطنية  اإلمكانيات 
سيكون  الذي  االستثمار  اهمها 
النوعية  االقتصادية  النقلة  مفتاح 
المؤشرات  كل  أن  مبرزا  للجزائر 
سنة  ستكون   2023 بأن  توحي 

للتنمية الحقيقية.
خالل  تيغرسي  هواري  وكشف 
برنامج  على  ضيفا  أمس  نزوله  
اإلذاعية  للقناة  الصباح"  "ضيف 
اهتماما  تولي  الجزائر  أن  االولى 
سن  خالل  من  لإلستثمار  كبيرا 
شأنها  من  التي  القوانين  من  جملة 
التي  الصعوبات  مختلف  تذليل 
سواء  المستثمرون  يواجهها 
ودعم  أوأجانب  جزائريين  كانوا 
اإلنتاج المحلي .وثمن ذات الخبير 
من  المتخذة  اإلجتماعية  القرارات 
عبد  الجمهورية   رئيس  طرف 
المجيد تبون وخاصة تلك المتعلقة 
القدرة  على  والمحافظة  بتحسين 
الكثير  وإلغاء  للمواطن  الشرائية 
قانون  ماتضمنه  وهو  الرسوم  من 
المالية 2023 مشيرا إلى ضرورة 
على  عميقة  بإصالحات  القيام 

الضرائب  مستوى  تخفيض  غرار 
وإعادة  شامل  ضريبي  وإصالح 

النظر في المنظومة المالية. 
ويرى تيغرسي أن مبلغ 98 مليار 
 2023 بميزانية  الخاص  دينار 
باإليجاب  سينعكس  كبير  مبلغ  هو 
خاصة  الجزائري  المواطن  على 
متعلقة  فقط  منها  10ماليير  وأن 
والمرتبطة  المتوقعة  غير  بالنفقات 
خاصة بالنقطة  اإلستداللية وبمنحة 
البطالة ومنحة التقاعد وشدد الخبير 
توفير  ضرورة  على  اإلقتصادي 
البطالة  من  للحد  رقمية  منظومة 
في  الموجودة  والبيروقراطية 
أن  إلى  مشيرا  والوساطة  اإلدارة 
هذه المنصات الرقمية تتيح فرصة 
المواطن  بين  المباشر  اإلتصال 
ومختلف المؤسسات لخلق  شفافية 
القادمة .وختم  المراحل  في  أكثر 
هواري تيغرسي حديثه بالقول "إن 
حيث  إفريقيا"  مفتاح  هي  الجزائر 
موقعها يؤهلها بأن تكون رابطا بين 
إفريقيا ودول العالم من خالل قرب 
تكون   بأن  تفاؤله  مبديا  المسافات 
2023 سنة للتنمية الحقيقية خاصة 
وأن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة 

وجب استغاللها أحسن استغالل.
�ش.زمو�ش

والمنشآت  والري  العمومية  األشغال  وزير  استقبل 
من  نوابا  الوزارة،  بمقر  رخروخ،  لخضر  القاعدية، 
الوطني عن والية عنابة حيث استمع  الشعبي  المجلس 
إلى انشغاالتهم التي انصبت أساسا حول تحسين اإلطار 
المعيشي للساكنة من خالل تحسين الخدمة العمومية للماء 
الشروب والتطهير وكذا إنجاز وتحديث و تهيئة شبكة 
الطرقات، حسبما افادت به الوزارة، أمس االربعاء، في 

بيان لها.
اللقاءات  ضمن  يندرج  الذي  االجتماع  هذا  وخالل 

الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب لالستماع 
أكد  القطاع  مستوى  على  المطروحة  لالنشغاالت 
رخروخ انه يأخذ بعين االعتبار جميع اقتراحات النواب 
بعد دراستها و معالجتها وأخذ التدابير الالزمة لتلبيتها 
المناقب  من  لمجموعة  تدريجيا  الخدمة  حيز  بوضع 
وإجراء دراسة للنظر في إمكانية تزويد بعض بلديات 
مياه  تحلية  محطة  من  انطالقا  الشروب  بالماء  الوالية 

البحر بوالية سكيكدة يوضح ذات المصدر. 
ولفتت الوزارة الى ان والية عنابة استفادت من البرنامج 

البحر  مياه  لتحلية  الكبرى  المحطات  إلنجاز  الوطني 
المستقبلية  وذلك من خالل تأمين تزويدها من المحطة 
م3   300.000 بـ  تقدر  إنتاجية  بطاقة  الطارف  لوالية 
في اليوم، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون القاضية بالشروع في إطالق مشاريع تحلية 
مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البالد عبر 
البرنامج االستعجالي لتأمين وتعزيز قدرات انتاج المياه 
العمومية  األشغال  للشرب.وبخصوص مجال  الصالحة 
لمشاريع  " سيتم تسجيل عدة عمليات  البيان-  -يضيف 

تتضمن صيانة و إعادة تأهيل الطرق و تحسينها وذلك 
حسب األولوية و اإلمكانيات المالية المتوفرة.«

المركزية  الذي جرى بحضور اإلطارات  اللقاء  وأثناء 
الوصاية،  تحت  للمؤسسات  العامين  والمدراء  للقطاع 
كافة  وتجنيد  الجهود  تكثيف  بمواصلة  رخروخ  تعهد 
بالمشاكل  والميداني  الفعلي  والتكفل  المتاحة  الوسائل 
والري  العمومية  األشغال  قطاع  في  المطروحة 

والمنشآت القاعدية وفق المصدر ذاته.
حياة �سرتاح
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بلعابد يتحدث عن الجنازات ويوؤكد 

�سعي قطاعه لبذل مزيد من اجلهود لتطوير املدر�سة

هذا ما حتقق بقطاع الرتبية
 خالل ال�سنتني االخريتني

اأكد وزير الرتبية الوطنية, عبد احلكيم بلعابد, اأم�س الأول باجلزائر العا�سمة, على �سرورة حفظ الذاكرة الوطنية ل�سحذ همم 

الأجيال ال�ساعدة و تعزيز ح�سهم الوطني موؤكدا اأن قطاع الرتبية الوطنية حقق اإجنازات غري م�سبوقة خالل ال�سنتني الخريتني.

�ش.زمو�ش

خالل لقاء جمع بني موالفي وكاتبة الدولة

 بوزارة القت�ساد وحماية املناخ

مباحثات جزائرية – �أملانية 
يف جمال الطاقات املتجددة

الدولة  كاتبة  موالفي،  سامية  المتجددة،  والطاقات  البيئة  وزيرة  استقبلت 
البرلمانية بوزارة االقتصاد وحماية المناخ األلمانية، فرانزيسكا برانتنر، 
حيث تباحث الطرفان آليات تطوير وتعزيز الشراكة في مجال الطاقات 

المتجددة، حسبما أفاد به، أمس األربعاء، بيان للوزارة.
على  الوزارة،  بمقر  الماضي  الثالثاء  جرى  الذي  اللقاء،  هذا  وخالل 
الرابعة  الطبعة  في  للمشاركة  للجزائر  األلمانية  المسؤولة  زيارة  هامش 
الدولي مع  التعاون  للطاقة، "تم عرض تجربة  الجزائري األلماني  لليوم 
الجانب األلماني في مجال الطاقات المتجددة  وبحث آليات تطوير وتعزيز 
الشراكة بين البلدين"، وفقا لذات المصدر .كما تطرق الطرفان، يضيف 
البيان، الى موضوع اعتماد إطار التنوع البيولوجي ما بعد 2020، على 
انعقد  الذي   "15 كوب   " الملف  حول  األطراف  مؤتمر  أشغال  هامش 
بالتزاماتها  المصنعة  الدول  التزام  "ضرورة  على  موالفي  بكندا.وأكدت 
خاصة المالية منها، في إطار  مكافحة أخطار التغيرات المناخية.«وبهذه 
المناسبة، تم عرض تجربة الجزائر من أجل العمل على تحسين اإلطار 
تبون، من  المجيد  الجمهورية، عبد  لتعهد رئيس  للمواطن وفقا  المعيشي 
خالل إبراز أهمية مشروعي تهيئة وادي الحراش ومفرغة السمار سابقا 
الجهة  من  العاصمة  على  الوافدين  يقابل  أخضر  فضاء  أصبحت  التي 

الشرقية الجنوبية، وفقا للبيان.
حياة �سرتاح

لإجناز درا�سة جدوى مل�سروع �سناعي يف اجلزائر

"�سوناطراك" و "�أ�ش �أند �أر" 
االأملانية يوقعان على مذكرة تفاهم

وقعت سوناطراك والشركة األلمانية "اش اند ار ,)H&R( «بالجزائر, 
مذكرة تفاهم إلنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر بغرض 
أرزيو, حسب  التشحيم لمصفاة  لوحدات زيوت  الثانوية  المنتجات  تثمين 
ما افاد به أمس، بيان لسوناطراك.و جاء في البيان أن "سوناطراك وقعت 
مع الشركة األلمانية "اش اند ار", على هامش الملتقى الجزائري األلماني 
الرابع للطاقة, مذكرة تفاهم إلنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في 
لوحدات  الثانوية  المنتجات  تثمين  بالشراكة مع H&R بغرض  الجزائر 
زيوت التشحيم لمصفاة أرزيو.«وسيسمح هذا المشروع , وفقا للمصدر 
ذاته, "بإنتاج منتجات خاصة ذات قيمة مضافة عالية تستخدم بشكل خاص 
المركبات  وإطارات  التجميل  ومستحضرات  الصيدالنية  الصناعات  في 

لصالح السوق الوطنية وللتصدير".
ق. اإ

 م�سوؤولة اأعربت عن اأملها يف تو�سيع الديناميكية 

واحلركية القت�سادية بني البلدين

اجلزائر واأملانيا يبحثان تعزيز 
التعاون يف جمال �سناعة ال�سيارات

بحث وزير الصناعة أحمد زغدار آفاق التعاون الصناعي مع كاتبة الدولة 
البرلمانية لدى وزير االقتصاد وحماية المناخ األلمانية فرانشزكا برانتنر، 
في  اهتمام بالدها  األخيرة  الجزائر، وأكدت  إلى  بزيارة عمل  تقوم  التي 
ترقية وتطوير تعاونها مع الجزائر معربة عن أملها في توسيع الديناميكية 

والحركية االقتصادية التي تشهدها العالقات الثنائية.
جاء ذلك خالل لقاء جمع بين أحمد زغدار، أمس أول بمقر الوزارة، مع 
فرانشزكا برانتنر، تمحور هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة ألمانيا بالجزائر، 
من  وإطارات  األلمانية،  االقتصاد  وزارة  من  ووفد  وولبرز،  إليزابيت 
وزارة الصناعة، حول واقع العالقات االقتصادية والصناعية وآفاق وسبل 
بين  والتاريخية  السياسية  العالقات  لمستوى  لترقى  وتعزيزها  تطويرها 
البلدين.وحدد الجانبان، اللذان أكدا إرادة بلديهما لتعزيز التعاون المشترك، 
مختلف المجاالت التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين الجزائر وألمانيا 
بصناعة  تعلق  فيما  خاصة  الميكانيكية  بالصناعات  المتعلقة  تلك  السيما 
الكيميائية .وفي  الصيدالنية،  الغذائية،  التحويلية،  الصناعات  المركبات، 
حديثه، تطرق زغدار إلى اإلمكانيات والمؤهالت الطبيعية والبشرية التي 
كما  االستثمار،  وجهات  أهم  أحد  منها  تجعل  والتي  الجزائر  بها  تتمتع 
أبرز الضمانات، التحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون االستثمار 
للمستثمرين داعيا المؤسسات األلمانية إلى استغاللها وتجسيد مشاريعهم 

في الجزائر.
حياة �سرتاح

ا�ستقبل نوابا من املجل�س ال�سعبي الوطني عن ولية عنابة

الوزير رخروخ يتعهد مبعاجلة فعلية مل�ساكل قطاع االأ�سغال العمومية

الوكالة الوطنية للن�ساطات املنجمية

منح 7 رخ�ص ملواقع منجمية ال�ستك�ساف الرخام

حتت �سعار الإنت�ساب

 اإىل ال�سمان الجتماعي حق م�سمون

يوم حت�سي�سي تكويني
 باملدية لفائدة املوؤ�س�سات النا�سئة 

انطلق أمس، بالمدية اليوم التكويني التحسيسي  الموجه لفائدة المؤسسات 
للحملة  المسطر  البرنامج  ضمن  المندرج  النشأة  الحديثة  و  الناشئة 
غير  القطاع  في  الناشطين  و  العمل  أرباب  لفائدة  الموجهة  االعالمية 
الرسمي.اليوم االعالمي أشرف على افتتاحه مدير الوكالة الدكتور حسان 
قرشي وبحضور مدري الهيئات تحت الوصاية، الوكالة الوطنية لدعم 
و ترقية المقاوالتية، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الوكالة 
المؤسسات  من  معتبر  عدد  الى  إضافة  االستثمار،  لتطوير  الجزائرية 
من  مداخالت  والتكويني  االعالمي  اليوم  والمصغرة. وتضمن  الناشئة 
طرف اطارات الوكالة التابعين لمصالح التحصيل ومنازعات التحصيل، 
بخصوص التزامات ارباب العمل واالمتيازات التي يمنحها الصندوق. 
مداخلة  الى  اضافة  التشغيل،  ودعم  وترقية  تشجيع  بجهاز  يتعلق  فيما 
للمكلف باالعالم على مستوى الفرع الوالئي للتشغيل والمكلف بالدراسات 
على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. والمكلف باالعالم 

على مستوى صندوق الضمان اإلجتماعي لغير االجراء.
ع. بكريي

خبري اإقت�سادي يوؤكد اأن �سنة 2023 

�ستكون للتنمية احلقيقية

اال�ستثمار ...مفتاح النقلة 
النوعية لالإقت�ساد الوطني



اطلع خاللها على ظروف التعليم 

القراآين و الفقهي بعّدة م�ساجد 

ومدار�س قراآنية هناك

وفد من �أحفاد
 ال�شيخ املغيلي يزور

 مع�مل دينية واأثرية ب�أدرار
رفقة  المغيلي  الكريم  عبد  بن  محمد  الشيخ  أحفاد  من  وفد  قام 
زيارة  أول  أمس  آسيوية  و  إفريقية  بلدان  من  وأساتذة  مشائخ 

إلى والية أدرار.
الراحل سيدي  للشيخ  القرآنية  بالمدرسة  الوفد زيارته  و باشر 
التعليم  ظروف  على  اطلع  حيث  أدرار  بمدينة  بلكبير  محمد 

القرآني و الفقهي بهذه المدرسة الدينية العريقة.
و بالمناسبة, أعرب شيخ المدرسة القرآنية اإلمام سيدي أحمد 
سعادته  عن  بلكبير  محمد  سيدي  الراحل  الشيخ  نجل  بلكبير 
العالمة  محطات  و  المقتفين خطى  الجزائر  باستقبال ضيوف 
المصلح الراحل سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي في التنوير 

ونشر علوم الدين.
تعتبر مبعث فخر  الزيارة  أن هذه  الى  ذاته  المتحدث  أشار  و 
للجزائر التي التأم فيها شمل إفريقيا على يد رئيس الجمهورية, 
الشيخ  حول  الدولي  الملتقى  راعي  تبون,  المجيد  عبد  السيد 
محمد بن عبد الكريم المغيلي. كما أنها مفخرة - كما أضاف- 
لمنطقة توات التي تشكل محطة هامة من محطات هذه الفعالية 

العلمية و التراثية البارزة.
كما زار الوفد المدرسة القرآنية العامرة للشيخ العالمة سيدي 
الحاج الحسان األنصاري و عضو المجلس اإلسالمي األعلى 

بزاوية كنته )80 كلم جنوب عاصمة الوالية(.
واطلعوا أيضا على بعض المعالم التي شكلت مآثر في المسيرة 
العلمية للشيخ المغيلي على غرار معلم "الدار لكبيرة" بزاوية 
كنته و زيارة قبر أحد أبناء الشيخ الراحل بقصر ><زاجلو<< 

و الترحم على روحه إلى جانب زيارة قصر أدمر.
قالع  من  واحدة  شكلت  التي  تمنطيط  بلدية  إلى  الوفد  تنقل  و 
الشيخ المغيلي حيث اطلع الوفد على ما يزخر قصر تمنطيط 
حضارة  عمق  على  شاهدة  تزال  ما  أثرية  معالم  من  العريق 
النهضة  تبرز  التي  المخطوطات  خزائن  و  المنطقة  ساكنة 

العلمية التي شهدها إقليم توات.
حول  الدولي  الجزائر  ملتقى  إطار  في  الزيارة  هذه  وتندرج 
استقرار  و  الحوكمة  المغيلي..  الكريم  عبد  بن  محمد  "الشيخ 
المجتمعات اإلفريقية و وحدتها" الذي نظم مؤخرا تحت رعاية 

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
حياة. �س/واأج

ق�سنطينة: 

دعوة اإىل تطوير الأبح�ث 
العلمية يف �شعبة الإبل

الدولي  للملتقى  العاشرة  الطبعة  أشغال  في  مشاركون   دعا 
بعنوان "شعبة اإلبل بالجزائر و المغرب العربي" الذي افتتح 
أمس األول بمعهد العلوم البيطرية بالخروب )والية قسنطينة( 
التكنولوجيات  إدخال  خالل  من  العلمية  األبحاث  تطوير  إلى 

الحديثة.
العلمية على ضرورة  التظاهرة  المشاركون خالل هذه  أكد  و 
و  الشعبة  هذه  في  البحث  تطوير  أجل  من  الجهود  مضاعفة 

بالتالي تحسين إنتاج لحوم اإلبل و ألبانها.
و ذكر األستاذ الباحث في العلوم البيطرية، حكيم سنوسي من 
جامعة ورقلة بأن "تطوير إنتاج لحوم و ألبان الجمل يعتمد على 
تكثيف الجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء المنخرطين 

في هذه الثروة الواعدة.«
العلوم  في  متخصص  فرنسي  خبير  فاي،  برنارد  قال  و 
الزراعية البيطرية بأن تطوير القدرات البحثية في شعبة اإلبل 
سيساهم في تثمين و تحسين إنتاج لحوم اإلبل و ألبانها لتكون 
و  المحلي.  االقتصاد  تطوير  لضمان  استراتيجية"   " منتجات 
استنادا لذات المختص، فإن البحث العلمي هو وسيلة أساسية 
للتنمية، الفتا إلى أهمية تكثيف استخدام التكنولوجيات الحديثة 
التي  العلمية  التظاهرة  هذه  تنظيم  يهدف  و  المجال.  هذا  في 
تبادل  و  المعارف  تعميق  إلى  المجال  هذا  في  خبراء  تجمع 
التجارب حول نوع حيواني "ذي أهمية كبرى" بالنسبة لعديد 
تهامي  جهته  من  أبرزه  ما  تونس، حسب  غرار  على  البلدان 
خرشاني أستاذ باحث بمعهد العلوم البيطرية بمدنين )تونس(. 
البيطرية  العلوم  بمعهد  اإلبل ألول مرة  إدراج شعبة  تم  قد  و 
)قسنطينة1-(  منتوري  اإلخوة  لجامعة  التابع  قسنطينة  بوالية 
برسم الموسم الجامعي 2022-2023، وفق ما كشف عنه مدير 
ذات المعهد، الحاسن برارحي في تصريح لوأج. و يأتي هذا 
الوصية  الوزارة  توجيهات  و  تعليمات  تنفيذ  إطار  في  القرار 
الرامية إلى تعزيز برنامج التعليم العالي و البحث العلمي في 
هذا المجال. يشار إلى أن أزيد من 50 بالمائة من المشاركين 
في هذا اللقاء العلمي الذي ستتواصل فعالياته على مدار يومين 
من  اإلبل  تربية  تتمركز  حيث  البالد،  جنوب  واليات  يمثلون 

بينها األغواط و ورقلة و الوادي.
�س.زمو�س/واج
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حياة �سرتاح

لذات  أمني  بيان  وفق  العملية  تفاصيل  وجاءت 
لمعلومات  إستغالال  األربعاء  أمس  المصالح 
جماعة  وجود  مفادها  الشرطة  مصالح  إلى  واردة 
إجرامية تقوم بالمتاجرة بالمخدرات بمدينة القصر 
إعداد  تم  المعلومات  هاته  إثر  على  وضواحيها، 
قصد  القصر  مدينة  إلى  والتنقل  محكمة  خطة 
الترصد لتحركات المشتبه فيهم، وبعد تحديد مكان 
تواجده بمدينة القصر تمت مباغتته وإيقافه أين تم 
من  كمية  به  بالستيكي  كيس  على  بحوزته  العثور 
بحوالي  يقدر وزنها  المخدرات على شكل صفائح 
هوية  تحديد  تم  للتحقيق  إستمرارا  غرام،   500
شريكه المقيم بقرية بوخالفة بلدية أميزور وإيقافه، 
كما تم  تحديد هوية شريك آخر له ضلع في القضية 
في  يبقى  والذي  بوخالفة  بقرية  اآلخر  هو  والمقيم 

حالة فرار.
ألجل  فيهم  المشتبه  ضد  جزائي  ملف  أنجز  وقد 
شرائها،  معالج(  )كيف  المخدرات  حيازة  قضية 
وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، المشاركة، 

العود، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة 
أين صدر ضد المشتبه فيه األول أمر إيداع، والثاني 

وضع تحت إجراء الرقابة القضائية، والثالث محل 
بحث وهو في حالة فرار .

الصيد  حول  بتمنراست  األول  أمس  نظم  جهوي  لقاء  في  مشاركون،  أبرز 
العشوائي واإلتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية، أهمية تعزيز آليات الوقاية 

و مكافحة الجرائم ذات الصلة بهذا النوع من الصيد.
السادسة  الجهوية  القيادة  مقر  احتضنه  الذي  الملتقى,  هذا  في  متدخلون  أكد  و 
للدرك الوطني )تمنراست(, على ضرورة تحيين قوائم الحيوانات المحمية أو 
المهددة باإلنقراض وتكثيف الحمالت التحسيسية على المستوى المحلي حول 
تم  كما  المحلية.  الساكنة  و  اإلعالم  وسائل  بإشراك  العشوائي  الصيد  أخطار 
مستوى  من  الرفع  و  المعلومات  لتبادل  آليات  إيجاد  أهمية  على  أيضا  التأكيد 
التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال على غرار المؤسسات المعنية و 
جمعيات الصيادين, وأيضا العمل على تطوير السياحة البيئية مع ضمان التكوين 
واقترح  الحيوانات.  بحماية  المكلفين  المؤسسات  أعوان  و  إلطارات  المستمر 
التعليمية لضمان  البيئية في مختلف األطوار  التربية  إدراج  أيضا  المشاركون 
تنفيذ أفضل لسياسة حماية الحيوانات البرية, مؤكدين في ذات الوقت على أهمية 
التشديد في العقوبات المتعلقة بجرائم الصيد و اإلتجار غير المشروع بالحيوانات 
التوجيه  الجانب, أشار رئيس مكتب اإلتصال و اإلعالم و  البرية. و في هذا 
بالقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني, الرائد بوصبيع صابر, أن تنظيم هذا 
الملتقى الجهوي يساهم بشكل كبير في إثراء المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة 

البيئي  البيولوجي و  ظاهرة الصيد العشوائي التي تضر بشكل مباشر بالتنوع 
و تهدد الثورة الحيوانية. كما أكد ذات المسؤول بالمناسبة أهمية تفعيل العمل 
الجواري و التحسيس بأخطار اإلعتداء على الثروة الحيوانية و ضرورة تبادل 
المعارف و الخبرات حول كيفية حماية البيئة و الثروة الحيوانية. و من جهته, 
أكد ممثل الفيدرالية الوطنية للصيادين الجزائريين, سبقاق بلخير, أن التصدي 
أضاف--  كما   – ويتعين  األهمية,  غاية  في  مسألة  العشوائي  الصيد  لظاهرة 
و  البرية.  الحيوانات  على  الحفاظ  في  سيساهم  مما  قانونيا,  المخالفين  متابعة 
اقترح سبقاق إنشاء و تشجيع إقامة حظائر تربية الطرائد و الحيوانات المهددة 

باإلنقراض و أيضا تحديد مواسم و مواقع الصيد.
و ناقش المشاركون في هذا اللقاء الجهوي ضمن مداخالت, عدة محاور من 
الثروة  و  بالبيئة  المساس  جرائم  مكافحة  في  الوطني  الدرك  جهاز  دور  بينها 
دور  أيضا  و  البرية  الحيوانات  لحماية  التشريعي  اإلطار  وإبراز  الحيوانية, 

أعوان الغابات في هذا المجال.
الوطني  للدرك  السادسة  الجهوية  القيادة  نظمته  الذي  الملتقى  هذا  جرى  و 
)تمنراست( بمشاركة محافظي الغابات لواليات تمنراست و إيليزي و إن قزام 
وبرج باجي مختار و أدرار و إن صالح بحضور ممثلي جمعيات الصيادين و 

الفيدرالية الوطنية للصيادين الجزائريين, حسب المنظمين.

ملتقى  في  المشاركون  بقسنطينة  األول  أمس  أكد 
عالمية  بين  النسوي  ><التمكين  حول  دولي 
العربية<<  المجتمعات  خصوصية  و  النصوص 
على ضرورة مرافقة المرأة في مواجهة التحديات 
المكاسب  و  مكانتها  على  المحافظة  و  المعاصرة 
التي حققتها في ظل تشريعات المجتمعات العربية 

اإلسالمية.
و خالل هذا الملتقى الدولي الذي تم تنظيمه بتقنية 
التحاضر المرئي عن بعد بمبادرة المخبر الدراسات 
القانونية التطبيقية التابع لكلية الحقوق لجامعة اإلخوة 
و  محاضرون  أساتذة  أبرز  قسنطينة-1,  منتوري 
المجتمع و  قانون األسرة و  باحثون مختصون في 
االهتمام  ><ضرورة  اإلسالمية,  الشريعة  في  كذا 
في  المشاركة  من  تمكينها  و  المرأة  بشؤون  أكثر 
التنموي االقتصادي  الشأن  المجاالت, السيما  شتى 
و ذلك, وفقا لقيم و مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف 

و التشريعات.’’

للمرأة<,  العامة  >الوالية  بعنوان  مداخلة  في  و 
القاهرة  بجامعة  أستاذ  جبر,  جميل  محمد  اعتبر 
بمصر, أن "المرأة لبنة أساسية في بناء األسرة و 
المجتمع و األوطان, لذا وجب تأطيرها ومرافقتها 
في تعزيز حقوقها و حمايتها من العنف و اإلهانة 
في  دورها  من  الفعلية  االستفادة  أجل  من  ذلك  و 
بث القيم التربوية و كذا من مساهمتها في إصالح 
المجتمعات حتى ال تنساق وراء الشعارات الغربية 

التي ال تتماشى مع مبادئها و قيمها.’’
السوايحي,  النفري  منجية  اعتبرت  جهتها,  من 
اتفاقية  بنود  أن  بتونس,  الزيتونة  بجامعة  أستاذة 
أشكال  جميع  على  القضاء  )اتفاقية  الدولية  سيداو 
أن  المرأة,  لحرية  تدعو  التي  المرأة(  التمييز ضد 
المصادقة  يمكن   " باقتراحات  االتفاقية جاءت  هذه 

عليها لتطابقها مع القيم العربية و اإلسالمية.«
الملتقى,  لهذا  االفتتاحية  للكلمة  تقديمه  خالل  و 
أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري, 

مولود قموح, أن الهدف من هذه التظاهرة هو تسليط 
الضوء على المجهودات الدولية المبذولة في سبيل 
تطوير دور المرأة في المجتمعات و مساهمتها في 
التنمية في مختلف المجاالت السياسية و االقتصادية 

و االجتماعية.
تنظيمه  تم  الذي  الدولي  الملتقى  هذا  فإن  لإلشارة, 
النسوي  ><التمكين  بعنوان  هدام  تيجاني  بمجمع 
المجتمعات  خصوصية  و  النصوص  عالمية  بين 
من  وباحثين  أساتذة  مشاركة  عرف  قد  العربية", 
المملكة  و  تونس  و  فلسطين  من  آخرين  و  الوطن 
حول  مداخالت  قدموا  مصر  و  السعودية  العربية 
خالل  من  المرأة  تمكين  في  اإلسالمي  المنظور 
توليها لمناصب سياسية و اقتصادية و قيادية و كذا 
حماية المرأة من التمييز بين الخصوصية المجتمعية 
و االلتزامات الدولية و األبعاد السوسيو-ثقافية لعمل 

المرأة بين التهميش و التمكين.
�س.ز/واج

مترنا�ست: 

دعوة لتعزيز اآلي�ت الوق�ية 
ومك�فحة ال�شيد الع�شوائي للحيوان�ت الربية

اإثر عمليات نوعية لعنا�سر فرقة مكافحة املخدرات ببجاية 

الإط�حة بت�جر خمدرات وحتجز حوايل 
ن�شف كلغ من الكيف املع�لج

موا�سلة للجهود الهادفة اإىل حماربة اجلرمية احل�سرية مبختلف اأ�سكالها خا�سة ظاهرة املتاجرة باملخدرات واملوؤثرات العقلية، 

متكنت فرقة مكافحة املخدرات التابعة للم�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية بجاية خالل هذا الأ�سبوع من تفكيك 

والإطاحة بجماعة اأ�سرار تتكون من ثالثة اأ�سخا�س حترتف بيع وترويج املخدرات بالق�سر و�سواحيها.

ق�سنطينة:

 الت�أكيد على مرافقة املراأة يف مواجهة 
التحدي�ت املع��شرة و املح�فظة على مك�نته�



مستخلص أوراق الكرفس
أوراق الكرفس من النباتات المفيدة لفرد الشعر المموج. 

المكونات: 
كمية من أوراق الكرفس.

 طريقة التحضير:
تُقطع مجموعة من أوراق الكرفس.

قماش،  قطعة  في  وضعها  خالل  من  األوراق  من  العصير  يُستخلص 
والضغط عليها لتصفيتها.

يُترك العصير في زجاجة مّدة ليلة كاملة. 
يُوضع العصير على طول الشعر، وفروة الرأس في الصباح.

يُمشط الشعر بمشط ذي أسناٍن واسعٍة، بحيث يتم تغطية جميع الشعر.
يُترك الشعر مّدة ساعة، ثم يُشطف الشعر جيداً بالماء. 

يُجفف الشعر بلطٍف باستخدام فرشاٍة دائريٍة ذات شعيرات طبيعية. 
بخاخ الحليب 

يعتبر استخدام الحليب لفرد الشعر أسلوباً شائعاً جداً. 
المكونات:

نصف كوب من الماء.
 نصف كوب من الحليب.

 طريقة التحضير:
 تُمزج المكونات مع بعضها البعض جيداً؛ للحصول على محلول.

 يُنقل المحلول لزجاجة رذاذ.
 يُمشط الشعر؛ لحل التشابك قبل البدء. 

يُرش المحلول على طول الشعر، وفروة الرأس. 
يُمشط الشعر مرًة أخرى.

 يُترك الحليب على الشعر مّدة نصف ساعة، ثُم يُغسل الشعر جيداً بالماء.
 يُمشط الشعر بعد الغسل بمشٍط ذي أسناٍن واسعٍة.

 تُكرر هذه الوصفة مرتين إلى ثالث مرات كل أسبوع.

ُمالحظة: يمكن أن يجفف الشعر بتمشيطه بفرشاة؛ إلعطاء الشكل النهائي.
حليب جوز الهند وعصير الليمون

 يعد استخدام حليب جوز الهند إحدى الوصفات الجيدة لفرد الشعر.
المكونات: 

حبة من جوز الهند.
عصير حبة ليمون. 

طريقة التحضير:
ويُمزج مع عصير  الخالط،  في  اللب  يُخلط  ثُم  الهند،  تُقشر حبة جوز   

حبة ليمون.
 يُترك المزيج في الثالجة مّدة ليلة كاملة.

 يُفرد المزيج الكريمي الناتج صباح اليوم التالي على فروة الرأس، وعلى 
طول الشعر.

 يُغطى الرأس بمنشفة دافئة، ويُترك المزيج حوالي ساعة. 
أفضل  على  للحصول  واسعة؛  أسنان  ذي  بمشط  ويُمشط  الشعر،  يُغسل 

النتائج.
تُكرر هذه الوصفة مرتين إلى ثالث مرات أسبوعياً.
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  ومن الممكن أن يكون ألم المرارة ُمحتماًل في بعض الحاالت، في حين 
أنّه قد يكون شديًدا للغاية في حاالت أخرى ويُعرف ألم أو وجع المرارة 
أّن حصوات  بالعلم  الصفراوّي، والجدير  المغص  أو  المراري  بالمغص 
المرارة هي السبب األكثر شيوعاً لهذا المغص، والحصوات هي أجزاء 
عند  أو  الصفراوية،  العصارة  تركيبة  في  خلل  حدوث  عند  تنشأ  صلبة 
عدم القدرة على تصريف العصارة بشكل صحيح. ومما يجدر بيانه أّن 
تكون الحصوات ال يُسبب بحد ذاته أية أعراض تُذكر؛ لكن عندما تعيق 

هذه الحصوات تدفق العصارة الصفراوية من المرارة إلى األمعاء نتيجة 
انسداد القنوات الصفراوية بها، فإّن هذا االنسداد يؤدي إلى انقباض الخاليا 
العضلية المحيطة بالقناة الصفراوية بقوة لمحاولة تحريك الحصوات، مما 
عن  المرارّي  المغص  ينجم  وقد  المراري،  بالمغص  يُعرف  ألًما  يسبب 
التهاب المرارة )والذي غالًبا ما يكون أحد مضاعفات حصى المرارة(، 
أو في حاالت نادرة أخرى يمكن أن ينتج المغص المرارّي عن تضيق 

القناة الصفراوية أو بسبب وجود ورم يمنع تدفق العصارة الصفراوية.

جمال ور�شاقة

الآثار الناجتة 
عن ا�ستخدام اجلوال للحامل

إلى  الدراساُت  تشيُر 
األطفال  من   %50 نسبة 
باضطراباٍت  أصيبوا 
استخدام  نتيجة  سلوكيّة 
حيث  للجوال،  أمهاتهم 
سّن  في  التأثير  يبدأُ 
السابعة من عمرهم، كما 
من  أكثر  أّن  إلى  تشيُر 
الذين  10% من األطفال 
تعّرضوا لتأثيِر الجوال، 

كانت أمهاتُهم تستخدُمه أربَع مّرات على األقّل في اليوم وهن حوامل.
في الواقع َيعتقُد الكثير بأّن التكنولوجيا وكّل ما يتعلّق بها مثل الجوال تؤثّر 
على حياتنا بشكل عاّم من كاّفة النواحي، وسنذكُر بعضاً من هذه الجوانب 

السلبيّة الناتجة عن استخدام الجوال. 
انتقال الجراثيم، يعّد استخدام الهاتف النقال أو الجوال من أهّم األسباب التي 
تؤّدي إلى انتقال الجراثيم إلى البشرة، وذلك عند مالمسة الشخص للهاتف 
حتى وإن لم تكْن هذه البكتيريا ظاهرة، لذا ينصح بتعقيِم الجّوال باستمرار. 
اإلدمان، تتطّور بعض الحاالت عند أفراد المجتمع ليصبَح الشخص مدمناً 
الحياة  عن  الشخص  انفصال  ذلك  يسبّب  وبالتالي  الجوال،  استخدام  على 

االجتماعيّة وأفراد عائلته.
النقال بشكل  تّم استخدام الهاتف  بالكثير من المشاكل، إذا   إصابة األجنّة 

متواصل ولمّدة طويلة. 
زيادة حوادث السير، وذلك النشغال كثير من السائقين باستخدام الجوال.

كيفية التخل�ص
 من العلكة امللت�سق باملالب�ص

  استخدام الخل:
اللبان  إزالة  يُمكن   
بالمالبس  الملتصق 
باستخدام الخل من خالل 

الطريقة اآلتية:
ممكن  قدر  أكبر  إزالة 
الملتصق  اللبان  من 
غير  سكين  باستخدام 

حادة.
 تسخين نصف كوب من 

الخل في الميكروويف بحيث يُصبح دافئاً. 
تطبيق الخل فوق اللبان الملتصق، وتشبيع المنطقة جيداً بالخل.

 ترك الخل على المالبس لمّدة خمس إلى عشر دقائق. 
كشط اللبان عن المالبس من أجل إزالتها تماماً.

 استخدام الفازلين
 يُمكن استخدام الفازلين في حال الرغبة بإزالة اللبان القديم والجاف العالق 

في المالبس من خالل اآلتي:
 وضع القليل من الفازلين على أطراف األصابع، ثّم تطبيقها على قاعدة 

اللبان الملتصق.
 كشط اللبان بعد مرور فترة من الزمن.

غسل المالبس باستخدام منظف غسيل ثقيل من أجل إزالة آثار الفازلين الدهنية.
 استخدام منظف غسيل سائل

  يُمكن التخلّص من اللبان الملتصق بالمالبس من خالل استخدام منظف 
غسيل سائل من خالل اآلتي:

 تغطية منطقة اللبان الملتصقة بمنظف غسيل سائل. 
فرك اللبان باستخدام فرشاة أسنان قديمة من أجل تفكيك اللبان. 

كشط اللبان باستخدام سكين حادة وبشكل لطيف، ثّم استخدام األظافر لكشط 
اللبان المتبّقي على القماش. 

غسل المالبس في الغسالة كالمعتاد. 
 تجميد بقعة اللبان 

يُمكن التخلّص من بقع اللبان الملتصق بالمالبس من خالل تجميد المالبس 
في الفريزر من خالل اآلتي:

 طي المالبس بحيث تكون بقعة العلكة أو اللبان للخارج، ثّم وضعها في 
كيس بالستيكي. 

إغالق الكيس البالستيكي، ثّم وضعه في الفريزر لعّدة ساعات حتّى تتجّمد 
العلكة.

 إخراج المالبس من الثالجة بعد مرور ساعتين إلى ثالث ساعات على 
األقل، ثّم محاولة نزع اللبان عن المالبس بسرعة من خالل استخدام سكين 

غير حادة.
 استخدام زبدة الفول السوداني

 يُمكن إزالة اللبان الملتصق بالمالبس من خالل زبدة الفول السوداني من 
خالل اآلتي:

تطبيق زبدة الفول السوداني مباشرًة فوق اللبان، وتركه لمّدة خمس عشرة 
دقيقة.

 كشط اللبان و زبدة الفول السوداني باستخدام سكين.
 تنظيف آثار بقعة اللبان و زبدة الفول السوداني بأسرع وقت ممكن.

تدابير منزلية

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

و�سفات طبيعية لفرد ال�سعر املموج 

�شحتك

اأ�سباب انخفا�ص �سهية الأطفال لالأكل 
وفقاً للعديد من أخصائيي األطفال يمكن للعوامل 

اآلتية أن تؤدي إلى انخفاض شهية الطفل: 
الطفل  ينمو  الطفل:  نمو  سرعة  انخفاض 
عمره  من  األول  العام  خالل  طبيعي  بشكل 
بسرعة كبيرة، ولكن مع مرور الوقت تنخفض 
الطفل  شهية  في  يؤثر  قد  وهذا  النمو،  سرعة 
ويجعله يشعر بجوع أقل، ورغم أّن ذلك ال يُعدُّ 
استشارة  يُمكن  أنّه  إال  مقلقاً،  أمراً  الحقيقة  في 

الطبيب لالطمئنان.
إصابة الطفل ببعض األمراض: يُمكن للطفل أن 
يفقد شهيته ويتوقف عن تناول الطعام في حال 
شعر بالمرض أو أي نوع من األعراض؛ مثل 
التهاب  أو  الصداع،  أو  الحرارة،  أو  اإلسهال، 

الحلق أو التهاب المعدة.
فقدان  أو  األكل  باضطرابات  الطفل  إصابة   
الُمعَظم  أنَّ  من  الرغم  على  العصابي:  الشهية 
يُِعدُّ هذا المرض مشكلًة تُصيب المراهقين؛ إال 
تقل  الذين  األطفال  لدى  أيضاً  اكتُِشف  قد  أنّه 

أعمارهم عن 6 أو 7 سنوات.
إصابة الطفل بحساسية الطعام: يُمكن أن يشعر 

بعض األطفال بحساسية تجاه أنواع معينة من 
األطعمة تجعل تناولها غير مريح أو حتى مؤلم 
للطفل، مثل الداء البطني، أو ما يُعَرف بمرض 

يُنتج ردَّ فعل تحسسي  القمح،  والذي  حساسية 
القمح  في  الموجود  الغلوتين  بروتين  تجاه 

والشعير وحبوب الجاودار.

      كيف يكون 
وجع املرارة؟

بداية يجدر التفريق بني الأمل الناجم عن املرارة والأمل الناجم عن 

جتمع  اأّن  اإىل  فُي�سار  بينهما؛  لب�س  حدوث  لحتمالية  وذلك  الغازات، 

اأو  اجل�سم،  و�سعية  تغيري  عند  يتح�سن  اأملًا  ُي�سبب  البطن  يف  الغازات 

اأمل  اأّن  الريح، يف حني  اإطالق  اأو  الغازات  اإخراج  اأو حتى عند  التج�سوؤ، 

املرارة ل ي�ستجيب لذلك، كما ُي�سار اإىل اأّن اأمل املرارة قد يكون م�سحوبًا 

بالغثيان والقيء ولكن دون ال�سعور بحمو�سة يف املعدة اأو حرقة.
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وجه �سكره جلميع 

داعمي منتخب الأرجنتني

مي�سي يهدي كاأ�س العامل
 اإىل مارادونا بكلمات م�ؤثرة

 اأهدى اأ�سطورة كرة القدم، ليونيل مي�سي، كاأ�س العامل التي فاز بها 
ورفاقه يف قطر، اإىل روح الأ�سطورة الراحل دييغو مارادونا "الذي 

املجموعة  لكل  اجلزيل  ال�سكر  مي�سي  ال�سماء«.وقدم  من  �سجعنا 

"اجلميلة" التي رافقته يف البطولة، �سواء من الالعبني اأو اجلهاز 
الفني، وجميع "املجهولني" الذين �ساهموا يف ت�سهيل الأمور عليهم، 

وكل الذين دعموا املنتخب خالل رحلته يف البحث عن اللقب الذي 

على  من�سور  يف  مي�سي،  واعترب  عقود.  من 3  اأكرث  منذ  غائبا  كان 

تنتمي  بها  فزنا  التي  الكاأ�س  اأن "هذه  على "اإن�ستغرام"،  ح�سابه 

العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  بها  يفوزوا  مل  الذين  اأولئك  كل  اإىل  اأي�سا 

حيث  الربازيل،  يف   2014 يف  حدث  كما  لعبناها،  التي  ال�سابقة 

ذلك  واأرادوا  بجد  وعملوا  النهاية،  حتى  لقتالهم  اجلميع  ا�ستحقها 

بقدر ما فعلت«، وقال: "غالبا ما يكون الف�سل جزءا من الرحلة 

والتعلم، ودون خيبات اأمل ي�ستحيل اأن ياأتي النجاح«. 

واأ�ساف: "مر ما يقرب من ثالثة عقود، منحتني فيها الكرة العديد 

بطل  اأكون  باأن  حلمت  لطاملا  احلزن.  بع�س  وكذلك  الأفراح  من 

العامل، ومل اأرغب مطلقا يف التوقف عن املحاولة، رغم علمي اأن 

ذلك قد ل يحدث اأبدا«.كذلك قدم مي�سي �سكره لكل الذين دعموا 

املنتخب الوطني "دون النظر كثريا اإىل النتيجة، ولكن يف الرغبة 

التي طاملا كانت لدينا، حتى عندما مل تكن الأمور ت�سري على ما 

يرام«، وتابع: "�سكرا جزيال من اأعماق قلبي. فلتتقدم الأرجنتني 

يف  لعب  "اأف�سل  لقب  على  احلا�سل  مي�سي  الأمام«.وان�سم  اإىل 

العامل" �سبع مرات، اإىل مواطنه الأ�سطورة الراحل دييغو مارادونا 

الذي قاد بالده اإىل لقب 1986 بعد هدفني يف مرمى اإجنلرتا يف ربع 

النهائي، وبات مبقدور ع�ساقه املقارنة بينهما، ورمبا مع الربازيلي 

بيليه بطل العامل ثالث مرات بني 1958 و1970.

الوكالت

احتفل بعيد ميالده وحكيمي هنئه

مبابي يفاجئ اجلميع وي�ستاأنف 
التدريبات مع البي اأ�س جي

مبابي،  كيليان  فاجاأ 

فرن�سا،  منتخب  مهاجم 

من  اأقل  بعد  اجلميع 

خ�سارة  على  �ساعة   72
العامل "قطر  كاأ�س  لقب 

.»2022
باري�س  نادي  وك�سف 

عرب  جريمان  �سان 

على  الر�سمي  ح�سابه 

و�سول  عن  "تويرت" 
تدريبات  ملقر  مبابي 

لينتظم  الفريق، 

يعود  مبابي  اخلري،  "�سباح  واأ�ساف:  زمالئه،  رفقة  املران  يف 
للتدريبات، اليوم الأربعاء«.وجتاوز الالعب الفرن�سي اأحزانه بعد 

عرب  الـ24  ميالده  بعيد  بالحتفال   2022 مونديال  لقب  خ�سارة 

كيليان  الجتماعي.وفاز  التوا�سل  مواقع  على  الر�سمية  ح�ساباته 

 8 ت�سجيله  بف�سل  العامل  لكاأ�س  الذهبي  احلذاء  بجائزة  مبابي 

اأهداف متفوقا على زميله يف باري�س �سان جريمان، ليونيل مي�سي، 

الذي �سجل 7 اأهداف �ساهمت يف تتويج منتخب الأرجنتني باللقب.

وي�ستعد باري�س �سان جريمان ملواجهة �سرتا�سبورغ يوم 28 دي�سمرب 

اجلاري �سمن مناف�سات اجلولة 16 من الدوري الفرن�سي.

واحتفل مبابي، اول اأم�س بعيد ميالده الـ 24، و�سكر مبابي جمهوره 

على ر�سائلهم واأمنياتهم مبنا�سبة عيد ميالده ون�سر تغريدة له عرب 

ح�سابه على "تويرت": "�سكرا لكم جميعا على ر�سائلكم"، مرفقا 

عيد  كعكة  على  ال�سموع  يطفئ  وهو  فيها  ظهر  ب�سورة  التغريدة 

ميالده.وكان من اأبرز مهنئي مبابي بعيد ميالده جنم دفاع املنتخب 

الذي  حكيمي  اأ�سرف  جريمان  �سان  باري�س  يف  وزميله  املغربي 

اأكرث  معناه: "هو  مبا  معلقا  ان�ستغرام  على  برفقته  �سورة  �سارك 

فريق  ح�ساب  و�سارك  �سعيد«،  ميالد  اأخ..عيد  مبثابة  �سديق،  من 

باري�س �سان جريمان على "تويرت" �سورة لـ مبابي وعايده فيها 

بعيد ميالده الـ 24: "عيد ميالد �سعيد مبابي".

الوكالت

في  ألمانيا  منتخب  تراجع  المتوقع  من   بات 
الدولي  االتحاد  الذي يصدره  الشهري،  التصنيف 
كأس  بطولة  انتهاء  بعد  وذلك  "فيفا"،  القدم  لكرة 

العالم قطر 2022.
األرجنتين  منتخب  تتويج  قطر  مونديال  وشهد 
باللقب الثالث في تاريخه بعدما تغلب على فرنسا 

بركالت الترجيح في المباراة النهائية.
وألقت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" الضوء على 
الفيفا،  تصنيف  في  للمانشافت  المحتمل  التراجع 

بعدما خاض المونديال وهو في المركز 11.
وأفادت بأن المنتخب األلماني سيتراجع 3 مراكز 
للخلف حتى المرتبة 14، وذلك بسبب سوء نتائجه 

في مونديال قطر وخروجه من الدور األول.
وسيتقهقر رجال المدرب هانز فليك خلف منتخبات 
في  الذين سيتقدمون  وأمريكا،  المغرب، سويسرا 
يعلن  أن  المنتظر  ومن  للفيفا،  المنتظر  التصنيف 
الوطنية  للمنتخبات  الجديد  تصنيفه  رسميا  الفيفا 

اليوم.
الوكالت 

استكمال  من  األرجنتيني  المنتخب  يتمكن   لم 
موكب االحتفال بكأس العالم، بعدما توقفت الحافلة 
بسبب الجماهير الغفيرة التي حضرت االحتفال في 

بوينس آيرس أول أمس.
المشجعين  من  ماليين  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
بالدهم،  في  باألبطال  للترحيب  للشوارع  تدفقوا 
لليونيل  خاطفة  نظرة  أو  بلمحة  الفوز  أمل  على 
الجماهير  الهائل من  العدد  ولكن  والكأس،  ميسي 
الحاضرة أدى لمشاهد خطيرة، بعد أن تم اإلعالن 
عن عطلة وطنية بعد يومين من الفوز على فرنسا 

في نهائي مونديال قطر 2022.
التواصل  وسائل  على  لقطات  وأظهرت 
القفز  حاولوا  الجمهور  من  أفرادا  أن  االجتماعي 
على حافلة المنتخب األرجنتيني التي كانت تسير 
فشلت  النهاية  وفي  لها،  المخطط  الطريق  على 
فترة  وبعد  االحتفال،  في  االستمرار  محاوالت 
جولة  عبر  االحتفال  استئناف  تم  طويلة  توقف 

بالطائرة الهليوكوبتر.ونشرت غابرييال سيروتي، 
على  تغريدة  األرجنتينية،  الرئاسة  باسم  متحدثة 
فيها:  جاء  "تويتر"  االجتماعي  التواصل  موقع 
طائرات  في  المسار  فوق  يحلقون  العالم  "أبطال 
االستمرار  المستحيل  من  أصبح  ألنه  هليوكوبتر 
الشعبية«،  األفراح  انفجار  بسبب  األرض  على 
وأن  بسالم  االحتفال  نواصل  "دعونا  وأضافت: 

نظهر لهم حبنا وتقديرنا«.
األرجنتيني  االتحاد  رئيس  تابيا  كالوديو  وأكد 
الوصول  من  يتمكن  لن  الفريق  أن  القدم  لكرة 
"لم  تابيا:  وكتب  التاريخية،  أوبليسكو  مسلة  إلى 
تواجدوا  الذين  األشخاص  بتحية  لنا  يسمحوا 
التي  األمنية  األجهزة  نفس  أوبليسكو،  مسلة  عند 
وأضاف:  قدما«،  بالمضي  لنا  تسمح  لم  رافقتنا 
"1000 اعتذار نيابة عن أبطال العــــالم، إنه أمر 

مؤسف". 
الوكالت 

اأبطال العامل اأكملوا الحتفالت على منت طائرة هيليكوبرت

النتائج يف كاأ�س العامل 2022 �ستكون موؤثرة

جوفنتو�س خيار مطروح على زيدان 

االحتاد الفرن�سي 
يتجه لتجديد عقد

 دي�سان مع منتخب الديكة
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن كواليس عقد 
الديوك،  لمنتخب  الفني  المدير  ديشان،  ديدييه 
الجاري،  ديسمبر  شهر  بنهاية  سينتهي  الذي 
 3 ربح  ديشان  أن  "ليكيب"  صحيفة  وذكرت 
الشهري  راتبه  من  العام  هذا  يورو  ماليين 

والمكافآت وكذلك نسبته من حقوق الصورة.
في  لديشان  األساسي  الراتب  أن  وأوضحت 
يورو،  مليون   2.5 إلى  زاد  الحالي،  عقده 
من  أنه  إلى  الفرنسية  الصحيفة  وأشارت 
المتوقع أن يلتقي رئيس االتحاد الفرنسي، نويل 
لو غرايت وديشان في جانفي المقبل، للتفاوض 
حول توقيع عقد جديد، من المحتمل أن يستمر 

حتى كأس العالم المقبل.
فرنسا  لمنتخب  الفني  المدير  أن  إلى  ولفتت 
مباراة،  يورو عن كل  ألف   22 يحصل على 
العبي  مثل  مثله  الصورة،  حقوق  من  نسبته 
ألف   220 على  حصل  أنه  يعني  ما  الفريق، 
يورو، ألن منتخب فرنسا يلعب 10 مباريات 

كل عام.
منتخب  تأهل  أن  إلى  أيضا  ليكيب  ونوهت 
فرنسا لنهائي كأس العالم 2022، من شأنه أن 
ديشان، حيث سيحصل  ديدييه  مكاسب  ينعش 
على 290 ألف يورو، نسبته من مكافأة مالية 
عليها  سيحصل  يورو  مليون   8.47 قدرها 

الالعبون والجهاز الفني.
أفاد تقرير صحفي فرنسي،  من جهة أخرى، 
أمس بأن جوفنتوس يعد خيارا مطروحا على 
انهيار  الدين زيدان، بعد  طاولة المدرب زين 

حلمه بتدريب منتخب فرنسا.
ديشان  تعاقد  ينتهي  أن  المفترض  من  وكان 
األداء  لكن  قطر،  مونديال  بنهاية  فرنسا،  مع 
الذي قدمه الفريق في البطولة، وتحقيق المركز 
باريس،  في  المسؤولين  إعجاب  نال  الثاني، 

واألقرب هو تجديد عقده.
فإن  الفرنسية،  "ليكيب"  صحيفة  وبحسب 
زيدان كان ينتظر رحيل ديشان لتولي تدريب 
منتخب فرنسا، ولكن مع صعوبة تحقيق ذلك 
أخرى،  فرصة  عن  للبحث  سيضطر  حاليا، 
وأضافت أن جوفنتوس من بين خيارات زيدان 

للعودة إلى التدريب.
الوكالت 

رئي�س االحتاد االأرجنتيني يعتذر 
1000 مرة نيابة عن مي�سي ورفاقه

اأملانيا ترتاجع يف ت�سنيف الفيفا ب�سبب 
امل�نديال املغرب امل�ستفيد االأكرب

ا�ستقبال �سعبي كبري لأ�سود الأطل�س

تكرمي ملكي لنج�م املغرب وو�سام خا�س للركراكي
بالعاصمة  قصره  في  السادس  محمد  الملك   استقبل 
وتحديدا  وأسرهم،  المغربي  المنتخب  نجوم  الرباط 

أمهات الالعبين بعد عودتهم من قطر، أول أمس.
ووقع أسود األطلس على إنجاز عربي وأفريقي حدث 
باحتالل  العالم  كأس  نهائيات  تاريخ  في  األولى  للمرة 
المركز الرابع في مونديال قطر 2022.وبعد الثناء على 
المنتخب المغربي وتقدير مجهودات جميع أفراده، كرم 
الملك محمد السادس المدرب وليد الركراكي بوسام من 

الالعبين  باقي  المغربي  العاهل  منح  كما  قائد،  درجة 
مكافأة على  أوسمة من درجة ضابط،  الفني  والجهاز 
مجهوداتهم الكبيرة، وتشريف الكرة المغربية والعربية 
واألفريقية في كأس العالم، ورافق الملك محمد السادس 
في تكريم األسود أول أمس، ولي العهد األمير الحسن، 
واألمير رشيد.وقدم أعضاء المنتخب المغربي تذكارات 
للملك محمد السادس، تعبيرا عن امتنانهم له على الدعم 

الذي قدمه لهم طيلة منافسات المونديال.

وكان آخر استقبال مماثل حظي به المنتخب المغربي 
يعود لسنة 2004، بعدما حقق أسود األطلس المركز 

الثاني في كأس األمم األفريقية في تونس.
ووصلت البعثة المغربية للعاصمة أول أمس، وحظيت 
منذ  المغربي  الشعب  جانب  من  تاريخي  باستقبال 
للقصر  وصوال  سال،  الرباط  مطار  من  خروجهم 

الملكي.
الوكاالت 



09اخلمي�س  22 دي�سمرب 2022 املـوافق لـ 28 جمادى الأوىل 1444هـ

 www.elraed.dz

ريا�ضي
منتخب اأقل من 17 �سنة يوا�سل التح�سري لـ كان 2023 

اإ�صابة اآناتوف والتحاق ثالثة العبني 
باملجموعة يف �سيدي مو�سى

الفريق  مهاجم  يشارك   لم 
من  ألقل  القدم  لكرة  الوطني 
الذي  آناتوف  مسلم  سنة،   17
اللقاء  في  اصابة،  من  يشكو 
شباب  أمام  أمس،  أول  الودي 
سنة،   19 من  ألقل  بلوزداد 
الوطني بسيدي  الفني  بالمركز 
إفريقيا  لكأس  تحسبا  موسى، 
لألمم، كان-2023 المقررة من 
29 أفريل إلى 20 ماي 2023 

بالجزائر، حسبما أفادته االتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس.وارتأى الطاقم الفني 
بقيادة أرزقي رمان، إراحة الالعب الذي اختير كأحسن العب في الكأس العربية 
ثالثة  التحق  بالجزائر.بالمقابل،  الماضي  سبتمبر  شهر  في  جرت  التي  األخيرة 
العبين بباقي المجموعة بسيدي موسى أول أمس، ويتعلق األمر بعبد المجيب محمد 
)نادي هيركولس/إسبانيا(، ريان جهل )ليون ال دوشار/فرنسا( وقاسمي.وسيخوض 
أشبال الخضر خالل هذا التربص الذي يتواصل حتى يوم 28 ديسمبر، اختبارين 
آخرين، ربما يكون أحدهما ضد منتخب مالي.ويعتبر هذا التربص، األخير بالنسبة 
لهذا العام، على أن تكون بداية العام الجديد مخصصة للتحضيرات والتقييم خالل 
تربصين قصيري المدى من 14 إلى 18 جانفي ومن 28 جانفي إلى 1 فيفري، 
أقل  منتخب  توج  استدعاء العبين محليين.للتذكير،  الوطني  الناخب  يتوقع  حيث 
من 17 سنة، بلقب الكأس العربية لألمم بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره 

المغربي بضربات الترجيح، وذلك يوم 8 سبتمبر الفارط بملعب سيق بمعسكر.
ق.ر/واج

وكيل اأعماله و�سل اإىل مقر الفريق اأم�س

 بن نا�سر يبا�سر مفاو�سات
 جتديده يف ميالن ر�سميا 

الدولي  عالقة  وصلت 
الجزائري إسماعيل بن ناصر 
آسي  ميالن  ناديه  وإدارة 
اإليطالي إلى مرحلة حاسمة، 
أعمال  مدير  انتقل  حيث 
أمس  ظهيرة  بعد  الالعب 
للتفاوض  النادي،  مقر  إلى 
حول تجديد العقد، كما ذكرته 
أمس. محلّية  صحفية  تقارير 

وكان متوسط ميدان المنتخب 
الوطني قد وّظف مدير أعمال جديد في الفترة األخيرة، واألمر يتعلّق بـ"المناجير" 
إينزو رايوال، ابن وكيل الالعبين اإليطالي الشهير والراحل مينو رايوال.ويرتبط 
متوسط الميدان بن ناصر مع نادي الميالن ِبعقد، ينقضي في الـ 30 من جوان 
لكن  العقد،  لتجديد  سنة  نحو  منذ  معه  "الروسونيري"  إدارة  وتتفاوض   ،2024
بال طائل.ويقبل بن ناصر ِبإضافة 3 مواسم أخرى، الفترة المرادفة لنهاية صيف 
2027، لكن مع استالم أجرة سنوية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون أورو. فيما 
يقبض حاليا راتبا بـ 1.5 مليون أورو سنويا، ويقترح مسؤولوه مضاعفة الرقم 
مرَتين.وترغب أندية أُخرى أوروبية عمالقة في االستفادة من خدمات بن ناصر، 

أبرزها أرسنال وليفربول وتشيلسي من إنجلترا. 
ق.ر

ت�سوية لرزنامة الرابطة الأوىل لكرة القدم: 

�سباب بلوزداد يتعرث والعميد يفوز 
بالدربي العا�سمي

 عرفت تسوية رزنامة البطولة 
المحترفة األولى موبيليس لكرة 
أمس  أول  جرت  التي  القدم 
فوز مولودية الجزائر بالدربي 
اتحاد  الجار  أمام  العاصمي 
الجزائر، في حين تعثر حامل 
اللقب والمتصدر شباب بلوزداد 
بسكرة،  اتحاد  أمام  بميدانه 
وهران  مولودية  فازت  بينما 
على شبيبة القبائل، لتعمق من 

جروحها في مؤخرة الترتيب.وعرفت مدرجات ملعب 5 جويلية األولمبي، عودة 
الروح نسبيا باستقبالها أنصار الناديين ولكن بإعداد محتشمة، حيث تمكن العميد 
من تحقيق الفوز بأقل الفوارق )1-0( بهدف لالعب بن عبدي إثر تنفيذ ركنية، 
ومكن هذا الفوز العميد من االرتقاء الي الصف الثالث بمجموع 25 نقطة وبفارق 
4 نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة.وفي ملعب 20 أوت بالعاصمة، تمكن الفريق 
الزائر اتحاد بسكرة من فرض التعادل على رائد الترتيب، شباب بلوزداد )1-1( 
في لقاء عرف طرد قائده سفيان بوشار الذي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، 
مما سمح لبوكاروم بتعديل النتيجة )د 86( ردا على هدف بلخير في الدقيقة )62(.

وبعد هذا اللقاء، يبقى شباب بلوزداد في المركز األول ب 31 نقطة، بفارق نقطتين 
عن المالحق المباشر شباب قسنطينة، بينما يصعد اتحاد بسكرة للصف الثامن ب 
18 نقطة.وفي وهران افتك فريق مولودية وهران فوزا ثمينا على شبيبة القبائل 
)2-1( سمح له من االرتقاء الي الصف السابع برصيد 19 نقطة معمقا من جروح 
شبيبة القبائل التي تتقاسم الصف ما قبل االخير مع نادي بارادو بمجموع 12 نقطة.
ق.ر/واج

يبدو أن مكانة عدد من العبي المنتخب الوطني 
أصبحت مهددة بشكل جاد، حيث يفكر الناخب 
الوطني جمال بلماضي في تعويض عدد من 
العناصر التي لم يعد اداؤها يقنعه في اآلونة 

األخيرة، حسبما أكدته مصادر مطلعة أمس.
منافسات  لخوض  الوطني  المنتخب  ويستعد 
مهمة خالل األشهر المقبلة، من بينها نهائيات 
كوت  ستحتضنها  التي  أفريقيا،  أمم  كأس 
ديفوار عام 2024، ويعود " للحياة في شهر 
النيجر ضمن  بمواجهتين ضد  المقبل  مارس 

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

بلماضي  صبر  فإن  المصادر،  لنفس  ووفقا 
بدأ ينفد في الفترة األخيرة، وهو ما قد يدفعه 
التخاذ قرارات موجعة قد تطول بشكل خاص 

"الحرس القديم«
الفت  بشكل  ماندي  عيسى  أداء  وتراجع 
للتفكير  الوطني  الناخب  دفع  الخضر،  مع 
الدفاع،  خط  في  كبيرة  تغييرات  إحداث  في 
قدم  توغاي  أمين  محمد  الموهبة  وأن  خاصة 
أوراق اعتماده وأثبت قدرته على قيادة دفاع 

"الخضر«.
الفرص  جميع  عيادة  بن  حسبن  استهلك  كما 

التي منحت له في مركز الظهير األيمن طوال 
أنه  المؤشرات  وتؤكد كل  األخيرة،  السنوات 
خرج نهائيا من حسابات بلماضي الذي يخطط 
مركز  في  زدادكة  لحكيم  كاملة  فرصة  لمنح 

الظهير األيمن بجانب يوسف عطال.
كما أن تراجع أداء الهداف التاريخي للمنتخب 
خالل  الفت  بشكل  سليماني  إسالم  الوطني 
في  اآلخر  هو  جعله  مما  األخيرة،  الفترة 
مرمى انتقادات الجماهير، حيث أنه لم يسجل 
أي هدف مع "الخضر" في آخر 3 مباريات 
خاضها تباعا أمام نيجيريا ومالي والسويد، ما 
دفع ببلماضي للتفكير في االعتماد على أندي 
ديلور في مركز المهاجم المتقدم خالل الفترة 
القادمة، بجانب منح فرصة ثانية للهداف بغداد 

بونجاح.
وأوضحت ذات المصادر أن أولوية بلماضي 
في الفترة القادمة، هي إيجاد رأس حربة جديد 
األمامي،  الخط  في  فعالية قصوى  له  يضمن 
في  وتقدمه  سليماني  مستوى  تراجع  في ظل 

السن.
يصنف  ال  الوطني  الناخب  أن  جليا  ويتضح 
األمين  محمد  السويسري،  لوغانو  العب 
عمورة، كخيار أساسي في المستقبل، رغم أن 
 4 آخر  تمكن من تسجيل هدفين في  الالعب 

مباريات الخضر.
اأمري.ل

لالعبين  الوطني  المنتخب  مدرب   سجل 
بالمنصة  حضوره  بوقرة،  مجيد  المحليين، 
أول  بالعاصمة  جويلية   5 لملعب  الشرفية 

الجولة  من  المؤجل  اللقاء  بمناسبة  أمس، 
الثامنة من رابطة كرة القدم المحترفة للدرجة 
الجزائر،  مولودية  بين  جمع  الذي  االولى، 

وجاره اتحاد العاصمة.
معاينة عدد من العبيه  بوقرة على  وحرص 
الدوليين، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 
للمحليين 2022، المقررة بالجزائر في الفترة 

الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.
ويعد فريقا مولودية الجزائر واتحاد العاصمة 
مستوى  على  تمثيال  األكثر  األندية  بين  من 
 4 األول  يضم  حيث  المحليين،  الالعبين 

العبين دوليين، فيما يضم الثاني 7 العبين.
المنتخب  أوقعت  قد  القرعة  أن  إلى  يشار 
الوطني المحلي في المجموعة األولى لبطولة 
أمم أفريقيا للمحليين "الشان"، إلى جانب كل 

من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق.
جدير بذكر أن مولودية الجزائر حسم الديربي 
الذي أقيم أول أمس، بالفوز 1-0 على اتحاد 

العاصمة.
ق.ر

اإلنجليزية،  القدم  كرة  منافسات   تعود 
من  ألكثر  استمر  طويل  غياب  بعد 
العالم  كأس  منافسات  بسبب  شهر، 
 20 في قطر، من  أقيمت  التي   2022
األحد  يوم  وانتهت  الماضي،  نوفمبر 
األرجنتين  منتخب  بتتويج  الماضي 

باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
اإلنجليزية  القدم  كرة  عشاق  سيشهد 
نهاية  بعد  كبرى  مواجهة  أول  اليوم 
كأس العالم، من خالل مباراة مانشستر 
الـ16  سيتي وليفربول، في إطار دور 

من بطولة كأس رابطة المحترفين اإلنجليزية، ومن المتوقع أن تشهد 
مباراة القمة وجود الالعبين الذين غابوا عن المشاركة في كأس العالم 
2022، حيث ال يتوقع مشاركة أي العب شارك في المونديال، وسيأتي 
في مقدمة هؤالء الالعبين الدولي الجزائري رياض محرز والمصري 
العالم،  كأس  في  المشاركة  عن  منتخبيهما  غياب  بعد  محمد صالح، 

عقب الهزيمة في المرحلة الفاصلة من التصفيات.
التي  التشكيلة  عن  سيتي،  مانشستر  مدرب  غوارديوال،  بيب  وتحدث 
"في  قائال:  العالم،  كأس  بعد  له  مباراة  أول  في  عليها  االعتماد  ينوي 

 5 إلى   4 من  لدينا  الحالي،  الوقت 
العبين، وعلينا االنتظار لمعرفة كيف 
سيعود الباقون، ليس لدينا العبين ألن 
هذا  قررت  الكبيرة،  القدم  كرة  عقول 
سنواجه  ونحن  المونديال،  من  الموعد 
وال  الالعبون  بعض  عاد  ليفربول، 
يزال هناك البعض"، علما بأن إيميريك 
وناثان  إسبانيا  من  ورودري  البورت 
آكي من هولندا كانوا من أوائل العائدين 
كأس  في  سيتي  مانشستر  قائمة  من 

العالم.
بيب  يعتمد  أن  لها  تقرير  البريطانية في  وتوقعت صحيفة "ستاندارد" 
هاالند  وإيرلينغ  محرز  رياض  على  ليفربول  مباراة  في  غوارديوال 
بشكل أساسي، ومعهما مجموعة من الالعبين العائدين من كأس العالم، 
وسيتصدر العائدين من كأس العالم في تلك المباراة إلكاي غوندوغان 
دور  عبر  مبكرا   2022 العالم  كأس  ودعا  اللذان  بروين  دي  وكيفن 
ألمانيا  منتخبي  مع  الجاري،  ديسمبر   1 منذ  وتحديدا  المجموعات، 

وبلجيكا.
ق.ر

مكانة ماندي بن عيادة و�سليماين مع اخل�سر اأ�سبحت مهددة

حر�س على التنقل اإىل ملعب 5 جويلية

قمة اإجنليزية مثرية بني مان�سي�سرت �سيتي وليفربول اليوم

بلما�سي يفكر يف اال�ستغناء 
عن "احلر�س القدمي" وت�سبيب الت�سكيلة

بوقرة يعاين جنوم الديربي العا�سمي قبل "ال�سان"

حمرز اأ�سا�سيا ويناف�س امل�سري �سالح 
يف كاأ�س رابطة املحرتفني االإجنليزية 
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عقد والي والية المدية جهيد موس أمس اجتماعا، 
للوقوف على وضعية مشروع خط السكة الحديدية 
المسيلة بوغزول تيسمسيلت، والتحضيرات لدخوله 

حيز الخدمةـ حيث تناول االجتماع االجراءات المتخذة 
لوضع حيز الخدمة المشروع االقتصادي الهام. والذي 
يندرج ضمن مشروع خط السكة الحديدية الممتد على 

مسافة 140كلم ضمن خط السكة الحديدية للهضاب 
العليا ويمر على أربع واليات ويتعلق االمر بكل من 

المدية الجلفة تيسمسيلت وتيارت وتتمثل خصائصه 
التقنية كونه مخصص لألشخاص والبضائع ويمر 

عبر خمس محطات ومحطتي تقاطع
وأمر والي الوالية ببرمجة حمالت تحسيسية تمس 
البلديات والتجمعات السكانية المحاذية لخط السكة 

الحديدية بالشهبونية بوغزول اوالد معرف. لإلشارة 
فقد ومر المشروع بثالث مراحل تمثلت في فتح الممر 

ما تطلب اجراءات نزع الملكية وتحرير الرواق 

القانوني ونزع المعوقات ووضع السكة الحديدية،حيث 
جهز الخط بأحدث انظمة االتصاالت 

وتكمن خصوصية المشروع كذلك في كونه انجز 
بسواعد جزائرية، وسيمكن دخوله القريب حيز 

الخدمة من فك العزلة وتسهيل الحركية المرورية 
وتحريك عجلة االقتصاد وتحسين التنقل اليومي في 

مناطق يمر عليها خط السكة الحديدية ألول مرة منذ 
االستقالل.

في إطار تفعيل وتنشيط االتصال الخارجي لمصالح 
األمن الوطني وتعزيزا للعمل الجواري وتجسيدا 
لمبادئ الشرطة الجوارية وتزامنا وسوء األحوال 
الجوية على مستوى المدن الشمالية وكذا حوادث 

المرور المميتة التي يشهدها الطريق الوطني رقم 3 
)طريق بسكرة(. 

قامت نصالح األمن بوالية تقرت أول امس، بتنظيم 
حمالت تحسيسية حول حوادث المرور لفائدة 

مستعملي الطريق على مستوى الحاجز األمني 
الثابت بالطريق الوطني رقم 03 )طريق بسكرة(، 
استهدفت من خاللها سواق مركبات الوزن الثقيل 

)شاحنات التزويد بالوقود، شاحنات التموين بالمواد 

الغذائية، شاحنات األشغال التابعة للمؤسسات 
الوالئية، الشاحنات التابعة لمصالح البلديات، 

الشاحنات التابعة لمؤسسة سونلغاز( وكذا حافالت 
النقل العمومي للمسافرين .

وحسب بيان لمصالح األمن بتقرت تلقت "الرائد" 
نسخة منه، فقد تم خالل هذه الحملة التحسيسية، 

التأكيد على ضرورة إحترام قانون المرور، تفادي 
السرعة المفرطة، إحترام قواعد السالمة المرورية، 
اإللتزام والتقيد باإلحكام المتعلقة بالوقوف والتوقف 
الخطريين و كذا الوقوف والتوقف التعسفي المعيق 

لحركة المرور، تجنب التجاوزات الخطيرة واحترام 
مسافة األمان، والحرص على إجراء المراقبة 

التقنية والفحص الدوري للمركبات، قصد ترسيخ 
مختلف قواعد السالمة المرورية لدى مستعملي 

الطريق، كما تم توزيع مطويات وملصقات 
إرشادية.

توقرت  والية  أمن  مصالح  دعت  السياق  هذا  وفي 
كل السواق إلى اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر 
خالل السياقة في ضل هذه الظروف المناخية، وتضع 
بين أيديهم دعائم االتصال، الرقم األخضر 17 الرقم 
توقرت"  شرطة   " الفايسبوك  وصفحة   ،48-15
وتطبيقة " ألو شرطة" لتلقي بالغاتهم و اإلجابة على 

24سا/24سا. استفساراتهم 
اإ. �س

تمكنت مصالح الجمارك بوالية تلمسان من حجز 
5400 قرص مهلوس، حسبما افاد به أمس، بيان 

للمديرية العامة للجمارك.
وجاء في ذات البيان القت "الرائد" نسخة منه" 
أنه "في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة 

للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان 
كل من الفرقة المتنقلة للجمارك ومركز الحراسة 

الجمركية هنين، التابعين لمصالح مفتشية األقسام 
للجمارك بتلمسان، بإقليم اختصاص المديرية 
الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 5400 

قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم 
ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية، مع 

توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية 
المختصة.

وأضاف ذات البيان "تكرس العملية الجاهزية 
القصوى ألعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم 

التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله 
السيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية 

حفاظا على صحة وسالمة المواطن وحرصا على 
المساهمة في استتباب األمن والنظام العامين".

اإ. �س

خط ال�سكة احلديدية " امل�سيلة- بوغزول- تي�سم�سيلت"

القطار �سينطلق قريبا من املدية من جديد 

تلم�سان

اجلمارك حتجز 5400 قر�س مهلو�س

تقرت

حملة حت�سي�سية لفائدة �سائقي مركبات الوزن الثقيل

اإ�سـهـــار

اجللفة

اطالق تطبيق "حافلتي" قريبا
قال رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري 

وشبه الحضري بالجلفة شريط مصطفى في تصريح للرائد، إن المؤسسة 
ستطلق قريبا خدمة جديدة لزبائنها الكرام والمتمثلة في خدمة الدفع االلكتروني 

كما ستمكن الزبائن من تتبع المسرات والخطوط والمواقع الحقيقية "حافلتي"ـ  
للحافالت داخل مدينة الجلفة ودلك باستعمال تطبيق يعتمد على تقنية "برنامج 

التموضع العالمي «GPSدون اللجوء الى انتظار الزبون مدة طويلة في 
موقف الحافالت.

واكد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة ان هذه العملية تندرج في 
إطار تطوير ورقمنة الوسائل والخدمات المقدمة لمستعملي حافالت المؤسسة 
وتسهيل المعامالت التجارية حيث سيسمح للزبائن بدفع مبلغ التذاكر إلكترونيا 
باستعمال بطاقة او تطبيق "حافلتي EtusDjelfa«والذي يحمل من "غوغل 
ستور" وهو برنامج مجاني ليستغني الزبائن تدريجيا عن الدفع النقدي داخل 

الحافالت.
وعن كيفية اقتناء بطاقة حافلتي للدفع االلكتروني، فيمكن للزبون ان يقتنيها 

من االكشاك الموجودة في وسط المدينة وهي قابلة للتعبئة عدة مرات مع ميزة 
عدم تحديد مدة صالحيتها وال تحديد مبلغ التعبئة كما يمكن تعبئتها عن طريق 

قباض الحافالت والمراقبين ويتم الدفع على الحافلة عن طريق نسخ رمز 
االستجابة السريعة QR. CODE الموجود على التذكرة.

ويدعو رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمؤسسة "شريط مصطفى" جميع 
الزبائن االنخراط في عملية الدفع االلكتروني وتسهيل عمل القابضون من اجل 

مسايرة التطور وربح الوقت واالرتقاء الى مسار الدول المتقدمة.

.. وتوقيف مروجي املهلو�سات بعني و�سارة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة والية الجلفة، 
بحر األسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه فيهم في العقدين الثالث والرابع 

من عمرهم لتورطهم في حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قصد 
الترويج.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها 
قيام أحد األشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمدينة عين وسارة والية الجلفة، 

ليتم فور ذلك نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المعني وبحوزته كمية 
أولية من المؤثرات العقلية.

بالتحقيق مع الموقوف تم التوصل إلى تحديد هوية شركائه الستة )6( 
الذين أُوِقُفوا خالل وقت وجيز مع حجز كمية إجمالية من المؤثرات العقلية 

قدرها:5459 قرص مهلوس باإلضافة إلى مبلغ مالي قيمته:88400 دج من 
عائدات الترويج وبعض المعدات والهواتف النقالة التي كان يستعملها أفراد 

الشبكة في عملية التواصل فيما بينهم.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم المشتبه فيهم أمام وكيل 

الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، ليتم بعد إحالة ملفهم على قاضي التحقيق 
لدى المحكمة نفسها، إيداعهم رهن الحبس المؤقت، على أساس جناية تسيير 

وتنظيم وتمويل ووضع للبيع وشراء قصد البيع وتحزين وتوزيع ونقل مؤثرات 
عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة.

لعجاج عزيز
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وعبّرت ُصورية ُمولوجي، خالل الكلمة اإلفتتاحية 
التي قرأها نيابة عنها التيجاني تامة، عن سعادتها 
مرة  الظهور  إلى  السوفية  األغنية  بعودة مهرجان 
الثقافي  المشهد  سماء  في  نوره  ليسطع  أخرى، 
على  والفنون  الثقافة  وزارة  تسهر  الذي  العام 
بعث ديناميكيته وتوطيد عراه، وهذا ترقيًة لتراثنا 
الثراء  في  والمتناهية  المتنوعة  وثقافتنا  العريق 
والتميز، مشيرًة إلى أن هذا المهرجان يحتل مكانة 
مهمة ضمن خارطة المهرجانات الوطنية للوزارة، 
فهو ينقل لنا بعمق ذلك التميز الذي صنعته أجيال 
وفي  الغنائي  المجال  في  واإلبداع  الفن  أهل  من 
ميدان النظم الشعري الذي تنفرد به منطقة سوف، 
فني  ذوق  بناء  في  الفنانين  من  جيل  أبدع  حيث 

المبدعين  من  ثلة  صرحه  تشييد  في  أسهم  راقي، 
مناعي"، "محمد محبوب"،  الفنان "عبد هللا  أمثال 
بالمناسبة  المرحوم "أحمد تومي" وغيرهم، داعيًة 
إبراز  البحث وتوثيق كل ما يسهم في  تعميق  إلى 
ألجيالنا  عليه  والحفاظ  وإنتشاره  الموروث  هذا 
واألجداد  اآلباء  كان  ما  وتعلم  تعي  أن  يجب  التي 

يصنعونه من تحف وروائع فنية. 
بتقديم  الفنية  التظاهرة  هذه  افتتاح  حفل  وتميز 
وصالت موسيقية ألبرز الفنانين الذين صنعوا مجد 
األغنية السوفية وجسدوا في أدائهم الطابع الغنائي 
المحلي من أداء وكلمات وموسيقى، وذلك بمشاركة 
بالمناسبة  ستقام  كما  محلية،  موسيقية  فرق  أربعة 
التعريف  إلى جانب  تتضمن  المعارض  من  سلسة 

مراجع  للمهرجان،  التسعة  السابقة  بالطبعات 
السوفي  الغنائي  التراث  حول  ووثائق  أكاديمية 
الموسيقي  إنجازات  يبرز  معرض  إلى  باإلضافة 
الكثير  قدم  الذي  لعبيدي"  "علي  الراحل  والملحن 

في عالم التلحين.
لمهرجان  العاشرة  الطبعة  فعاليات  وستتواصل 
أيام  ثالثة  مدار  على  السوفية  واألغنية  الموسيقى 
بدار الثقافة "محمد األمين العمودي"، حيث تشرف 
الغناء  فنون  في  تتشكل من مختصين  تحكيم  لجنة 
مختلف  في  المتنافسين  الفنانين  أداء  تقييم  على 

الجوانب المتعلقة باألغنية السوفية المحلية.
..مناف�سة بني 18 فنانا

ويتنافس 18 فنانا في األغنية السوفية على الجوائز 
واألغنية  الموسيقى  لمهرجان  األولى  الثالثة 
فعالياته  انطلقت  الذي  العاشرة  في طبعته  السوفية 

سهرة االثنين الماضي بالوادي.
لمهرجان  العاشرة  الطبعة  فعاليات  وستتواصل  
أيام  ثالثة  مدار  على  السوفية  واألغنية  الموسيقى 
بالوادي  العمودي"  األمين  "محمد  الثقافة  بدار 
حيث تشرف لجنة تحكيم تتشكل من مختصين في 
فنون الغناء على تقييم أداء الفنانين المتنافسين في 
مختلف الجوانب المتعلقة باألغنية، حسب منظمي 
الفنية  التظاهرة  هذه  افتتاح  حفل  المهرجان.وتميز 
الذين  الفنانين  ألبرز  موسيقية  وصالت  بتقديم 
أدائهم  في  وجسدوا  السوفية  األغنية  مجد  صنعوا 
الطابع الغنائي المحلي من أداء وكلمات وموسيقى، 

وذلك بمشاركة أربعة فرق موسيقية محلية.
كما تقام بالمناسبة سلسة من المعارض تتضمن إلى 
جانب التعريف بالطبعات السابقة التسعة للمهرجان 
الغنائي  التراث  حول  ووثائق  أكاديمية  مراجع 
إنجازات  يبرز  معرض  إلى  باإلضافة  السوفي 
الذي قدم  لعبيدي  الراحل علي  الموسيقي والملحن 

الكثير في عالم التلحين.
حياة �سرتاح

ستنافس الجزائر على جائزة أفضل عمل عربي 
مسرحي ضمن الدورة 13 من مهرجان المسرح 
العربي التي ستقام بين 10 و16 جانفي الداخل، 
من خالل العمل المسرحي الموسوم بـ"الجاثوم"، 
وهو عمل من تأليف وفاء إبراهيم شاوس ومن 

إخراج عبد القادر عزوز.
عن  الحديث  في  المسرحية  أحداث  وتلخص 
التمرد،  وكذا  والتسلط  العرف  وقانون  الحرية 
وطأة  تحت  صغيرة،  قرية  أفراد  يعيش  حيث 
هذا  الكبير  الصادق  شيخها  طرف  من  التسلط 
من  التقرب  إلى  الطرق،  بكل  يسعى  األخير، 
العرف  عن  المتمردة  الشابة  تمثل  التي  فوزية 
برؤية  يصطدم  لكن  منها،  للزواج  والتقاليد، 
أخرى للحياة لم تكن معهودة في السابق عند نساء 
القرية الصغيرة، ليقع ذلك الصراع والصدام بين 
من تسعى للحرية والتمرد عن العرف، الذي جثم 
على صدر الحرية واختيار طرق العيش، وبين 
المقدس  العرف  يقوم على  الذي  الجماعة  قانون 

من طرف األفراد.
صراع، يبدأ من اللحظة التي طرق فيه الصادق 
من  زعمه،  في  توفي  الذي  الطيب  باب  الكبير 

التي تترد في هذا الزواج، لكنها تعيش تحت ضغط  أجل الزواج من فوزية 
تتزوج،  أن  يجب  معينة  مرحلة  إلى  تصل  حين  الفتاة  أن  تؤمن  التي  الوالدة 
حقل  في  ولو  حتى  للشغل  الخروج  وهو  آخر  بشيء  تحلم  فوزية،  أن  غير 
الوالد وليس الزواج فحسب، وحين يكتشف أمرها من طرف المحيطين بها، 
يجبرها الصادق على الزواج بدعم من والدتها، لكنها تهرب في ليلة عرسها، 
والده من  فكرة زواج  كذلك  يعارض هو  الذي  ايدير،  الصادق  ولد  بمساعدة 
فوزية، خاصة وأنه عاش قساوة والده مع والدته المتوفية، وتتسلسل األحداث، 
مع  التعامل  وكيفية  األبدي،  الصراع  والحق،  الظلم  بين  والشر،  الخير  بين 
لينتهي  وغيرها،  وتقاليد  عادات  من  األفراد  على صدر  يطبق  الذي  الجاثوم 

في األخير إلى الوقوف على العديد من الحقائق، 
وبين نقيضي الظاهر والباطن الذي يعيشه الكثير 

من الناس.
وشارك في هذا العرض كل من، باعلي وهيبة في 
دور الوالدة، الممثلة نوارة براح في دور فوزية، 
أحمد مرزوقي في دور الصداق الكبير، باإلضافة 
إلى هورو سليمان، نسرين بن محمد محي الدين.
القيود  بسبب  متتاليين  عامين  لمّدة  تأجيلها  وبعد 
 13 الدورة  تُقام  كوفيد-19،  جائحة  رافقت  التي 
الشارقة  إمارة  المهرجان تحت رعاية حاكم  من 
إدارة  وتلّقت  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
كّل  من  ترّشح  طلب   200 من  أكثر  المهرجان 
المهرجان،  في  للمشاركة  العربي  العالم  أنحاء 
لجنة  قبل  من  للدراسة  الطلبات  هذه  وأخضعت 
اختيار العروض التي تألّفت من حكيم حرب من 
محمود  علي  تونس،  من  مرابط  معز  األردن، 
السوداني من العراق، إضافة إلى يوسف عايدابي 

من السودان.
واختارت اللجنة 16 عماًل فقط من مجمل الطلبات 
األساسيتين،  الجائزتين  على  ستتنافس  المقّدمة، 
وجائزة  العربي،  المسرح  مهرجان  جائزة  وهما 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل عربي مسرحي.
لن  البرنامج  إّن  صحافي،  بياٍن  في  العربي  المسرح  مهرجان  إدارة  وقالت 
انطالقه شعار  منذ  المهرجان حمل  بأّن  مذكرًة  فقط،  العروض  يقتصر على 
تعزيز  عبر  تطبيقه  إلى  سعت  أنّها  إلى  الفتًة  ومتجدد"،  جديد  مسرح  "نحو 
االهتمام بالجوانب الفكرية التي تشكل "ركناً أساسياً من الفعاليات«، وبحسب 
األسدي  جواد  العراقي  المخرج  للمسرح  العربية  الهيئة  اختارت  فقد  البيان، 
والذي  المقبل،  جانفي   10 في  للمسرح،  العربي  اليوم  رسالة  وإلقاء  لكتابة 

يصادف افتتاح المهرجان. 
حياة �سرتاح

الدورة التاأ�سي�سية للتظاهرة تعرف 

م�ساركة 16 دولة

"الّليايل الّدولية مل�سرح 
حراء" تنطلق من اأدرار ال�صّ

إستراتيجية  إطار  في 
والفنون  الثقافة  وزارة 
بعث  إلعادة  الّرامية 
المهرجانات الثقافية على 
اختالف حجمها ونطاقها 
والتأسيس  الجغرافي 
مبدأ  يُحقق  بما  ألخرى 
الثقافية"،  "العدالة 
أشرفت من والية أدرار، 
والفنون  الثقافة  وزيرة 
على  ُمولوجي  ُصورية 
التأسيسية  الدورة  إفتتاح 
الّدولية  "اللّيالي  لتظاهرة 
الّصحراء"،  لمسرح 

والتي تدوم حتى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة.وتُقام 
العروض المسرحية في َفضاءات صحراوية مفتوحة فوق الكثبان 
الرملية، وفي واحات النخيل، وداخل المغارات والقصور القديمة، 
والساحات، وهو ما يتيح للعمل المسرحي االقتراب من جمهور 
المسرحي،  العرض  في  الصحراء  فضاء  من  واالستفادة  أوسع، 
تُناسب  إلى فضاءات  التقليدية  بالعروض من طريقتها  والخروج 

خصوصيات المنطقة الصحراوية.
"الهادي  إسم  عليها  أطلق  التي  التأسيسية  الدورة  برنامج  ويشمل 
بوكرش" وتحمل شعار "حوار"، مشاركة فرق مسرحية من 16 

بلداً عربياً وأجنبياً تتنافس على 11 جائزة. 
مسرحيون  عليها  يُشرف  ورشات  ستُقام  العروض،  جانب  وإلى 
من الجزائر وخارجها في مجاالت التمثيل، السينوغرافيا، الكتابة 
"توظيف  ملتقى حول  تنظيم  والكوريغرافيا، فضاًل عن  الدرامية 

الموروث الثقافي الشعبي في العمل المسرحي.«
حياة �سرتاح

من خالل معر�ض جماعي متنقل

ت�سليط ال�سوء على �ستون 
عاما من االبداع ال�سكيلي 

والت�صويري اجلزائري
 63 اعمال  يضم  متنقل  جماعي  معرض  اطالق  سيتم 
الجزائر  من  انطالقا  الواليات,  عديد  باتجاه  تشكيليا  فنانا 
الجاري في اطار  26 ديسمبر  ابتداء من  العاصمة, وذلك 
الذكرى ال60 الستعادة السيادة الوطنية, حسبما اكده أمس 
أول المدير العام للوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي منظمة 

الحدث.
ندوة  في  دعماش,  بن  القادر  عبد  اوضح  الصدد,  هذا  في 
من  سنة   60" بعنوان  المعرض  هذا  اطالق  بأن  صحفية, 
االبداع التشكيلي و التصويري الجزائري", سيضم اعمال 
جيلين من الفنانين التشكيليين و الفنانين التصويريين و ذلك 
الجزائر خالل  في  التصويري  االبداع  تطور  على  للتأكيد 

60 سنة.
وتُعطى إشارة انطالق المعرض يوم 26 ديسمبر الجاري 
الثقافة  مفدي زكرياء، وبحضور وزيرة  الثقافة  من قصر 
والفنون صورية مولوجي، حيث تضّم قائمة الفنانين أسماء 
جزائرية مبدعة، تنتظر أن تثمن أعمالها، ومن بين األسماء 
التي تشارك في هذا العرس في طبعته األولى، ومن خالله 

سيتم التعريف بقرن من االبداع التشكيلي في الجزائر.
عبدالقادر  الثقافي  لإلشعاع  الوطنية  الوكالة  مدير  وقال 
أحالم  المعرض سيشهد مشاركة كل من  إن  بن دعماش، 
كوردوغلي، عبد الجواد عبايو، عادل حبيب، فاروق عبو، 
كريم نزيم تيدافي، أميرة أمينة بوزار، عمار بريكي، شىيح 
جازية، نورالدين بلهاشمي، محمد اولحاسي، حميس محمد، 
عدالن جفال، هاشمي عامر، أحمد حميدي، جمال طالبي، 

عبدالقادر بلخوريسات، سعيد دبالجي وآخرين.
على  عالوة  انه  الحدث,  لهذا  المنظمة  الجهة  واوضحت 
العاصمة, ستستقبل واليات كل من تلمسان و بشار و معسكر 
و مستغانم و االغواط و تيزي وزو و ميلة و سكيكدة, هذا 

المعرض تباعا على مستوى دور الثقافة المحلية.
سرقوة,  كريم  االستاذ  و  التشكيلي  الفنان  اشار  جانبه  من 
المشارك في هذا المشروع, الى "اهتمام الشباب المبدعين 
ابراز مختلف االساليب و  الى  الذي يرمي  المعرض  بهذا 

التيارات الفنية المتواجدة بالجزائر.«
و  التشكيلي  االبداع  من  سنة   60" معرض  سيختتم  و 
التصويري الجزائري" المدرج ضمن برنامج وزارة الثقافة 
السيادة  ال60 الستعادة  الذكرى  احياء  اطار  في  الفنون  و 
الوطنية, في يوم 2 جويلية بسكيكدة التي تعد اخر محطة 

تحط بها هذه التظاهرة المتنقلة.
حياة �سرتاح
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م�سرية اإىل اأن هذا املهرجان يحتل مكانة مهمة �سمن خارطة املهرجانات الوطنية

وزيرة الثقافة تثني على املهرجان 
الثقايف املحلي للأغنية ال�سوفية

ورية ُمولوجي، اأ�سرف اأم�ض اأول من م�سرح الهواء الطلق بدار الثقافة "حممد الأمني  بتكليٍف من وزيرة الثقافة والفنون �سُ

عمودي" مبدينة الألف قبة وقبة ولية وادي �سوف، تامة التيجاين مدير الكتاب واملطالعة العمومية بالوزارة، رفقة وايل 

الولية وال�سلطات املحلية، على افتتاح الطبعة العا�سرة للمهرجان الثقايف املحلي لالغنية ال�سوفية، وهذا بعد اإنقطاع دام 

من خالل م�سرحية "اجلاثوم" للمخرج عبد القادر عزوز

اجلزائر تناف�س على جائزة اأف�سل عمل عربي م�سرحي
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ال�شودان

"�لآلية �لثالثية"
 تناق�ش �ملرحلة �لثانية 
من "�لتفاق �لإطاري"

واالتحاد  المتحدة،  لألمم  الثالثية  اآللية  ناقشت 
أمس،  "إيغاد"،  للتنمية  الحكومية  والهيئة  اإلفريقي، 
"االتفاق  على  الموقعة  السودانية  األطراف  مع 
التالية  الخطوات  العسكري،  المكّون  مع  اإلطاري" 

للمرحلة الثانية من العملية السياسية.
الوفد  مع  "عقدت  أنها  بيان،  في  اآللية  وذكرت 
اإلطاري  السياسي  االتفاق  لموقعي  المشترك 
لمناقشة  الماضيين  اليومين  في  مثمرين  اجتماعين 
العملية  من  الثانية  المرحلة  في  التالية  الخطوات 

السياسية«.
وأوضح البيان: "ترحب اآللية الثالثية بالتزام موقعي 
االتفاق بضمان شفافية المرحلة القادمة، والعمل نحو 

مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين«.
في  العسكري  المكون  وقع  أسبوعين،  نحو  ومنذ 
قوى  مع  إطاريا"  "اتفاقا  السوداني،  السيادة  مجلس 
والتغيير  الحرية  إعالن  قوى  من  جزء  بينها  مدنية 
أخرى  سياسية  وقوى  السابق(،  الحاكم  )االئتالف 
المؤتمر  األصل،  الديمقراطي  االتحادي  )الحزب 
الشعبي(، ومنظمات مجتمع مدني، بجانب حركات 
لبدء  الثورية(  )الجبهة  لواء  تحت  تنضوي  مسلحة 
بيانها،  وفي  عامين.  لمدة  تستمر  انتقالية  مرحلة 
شددت اآللية الثالثية على أن "تظل ملتزمة بتيسير 

العملية )السياسية( في المرحلة المقبلة«.
اآللية  اإلطاري  االتفاق  مشاورات  في  وشاركت 
المتحدة، واالتحاد اإلفريقي، والهيئة  الثالثية )األمم 
من  المكونة  والرباعية  "إيغاد"(،  للتنمية  الحكومية 
)الواليات المتحدة وبريطانيا والسعودية واإلمارات(.

ويهدف االتفاق إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 
2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
حل  منها  استثنائية  إجراءات  البرهان  الفتاح  عبد 
مجلسي السيادة والوزراء االنتقاليين واعتقال وزراء 
الوالة  وإقالة  الطوارئ  حالة  وإعالن  وسياسيين 

)المحافظين(.
وقبل إجراءات البرهان االستثنائية، بدأت بالسودان 
انتقالية كان مقررا أن  في 21 أوت 2019 مرحلة 
تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خاللها 
السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة 

وقَّعت مع الحكومة اتفاق سالم جوبا عام 2020.

رئي�س وزراء املجر ي�شرح: 

�نعقاد مفاو�سات
 رو�سية �أمريكية 

مفتاح حل �لأزمة �لأوكر�نية
أوربان،  فيكتور  المجرى،  الوزراء  رئيس  صرح 
إجراء  هو  األوكرانية،  األزمة  حل  مفتاح  بأن 
مفاوضات بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية 
ذات  أمس.وذكرت  يوم  نقلته وسائل اعالم  ما  وفق 
المصادر، أنه وردا على سؤال حول إمكانية إجراء 
أن  أوربان،  أجاب  بودابست،  في  المفاوضات  هذه 
حكومته مستعدة لتنظيم مفاوضات سالم لحل األزمة 

األوكرانية في المجر، خالل الفترة المقبلة.
روسية  مفاوضات  يحتاج  الصراع  إنهاء  أن  وأكد، 
أمريكية، وليس روسية أوكرانية، موضحا أن األهم 
من الحديث عن المفاوضات أيا كانت أطرافها، هو 

ضمان حدوثها على أرض الواقع.

الرئيس  بها  بعث  رسالة  في  ذلك  جاء 
لجبهة  العام  األمين  الصحراوي، 
الجنوب  نظيره  إلى  البوليساريو، 
إعادة  عقب  رامافوسا،  سيريل  إفريقي، 
الوطني  المؤتمر  لحزب  رئيسا  انتخابه 

اإلفريقي.
التي  الرسالة  في  غالي  الرئيس  وقال 
الصحراوية  األنباء  وكالة  نصها  نقلت 
جددها  الذي  الثقة  هذه  "إن   : )وأص( 
المؤتمر الوطني اإلفريقي في شخصكم 
النبيلة  والقيم  المبادئ  تلك  على  تأكيد 
التي يتبناها الحزب في مسعاه من أجل 
والكرامة  والحرية  الديمقراطية  تكريس 
اإلنسانية، سواء في جنوب إفريقيا أو في 

إفريقيا عامة أو في العالم.«
الصحراوي  الرئيس  سجل  كما 

"بارتياح" الدور الريادي لجنوب إفريقيا، تحت قيادة 
وأهداف  مبادئ  عن  الدفاع  في  رامافوسا،  الرئيس 
االتحاد اإلفريقي، بما يضمن وحدة وانسجام وتكامل 
البلدان اإلفريقية وحقها في ولــوج مرحلــــة جــديدة 

قوامــها التنميـــة والرفاهيـــــة والرقي واالزدهار.«
حزب  به  يتمسك  الذي  المبدئي  الموقف  حيا  كما 
المؤتمر الوطني اإلفريقي وجمهورية جنوب إفريقيا 
والرئيس رامافوسا "الذي يتجلى في اإلصرار القوي 
واستقاللها  إفريقيا  حرية  استكمال  ضرورة  على 

يتمكن  لم  ما  يتم  لن  أمر  وهو 
ممارسة  من  الصحراوي  الشعب 
المصير واالستقالل،  تقرير  حقه في 
والبلدان  الشعوب  كل  غرار  على 
المستعمرة، والتالي انسحاب المملكة 
الجمهورية  أراضي  من  المغربية 
غير  بشكل  تحتلها  التي  الصحراوية 

شرعي.«
"إننا  أيضا:  الرسالة  نص  في  وجاء 
في جبهة البوليساريو لنثمن أيما تثمين 
تلك العالقات التاريخية المتميزة التي 
اإلفريقي،  الوطني  بالمؤتمر  جمعتنا 
من  مشترك  كفاح  من  يجمعنا  وما 
أجل الحرية وتقرير المصير وتصفية 
التمييز  على  والقضاء  االستعمار 

العنصري من القارة اإلفريقية.«
الراسخ  عزمه  بالمناسبة  الصحراوي  الرئيس  وجدد 
والمتميزة  الثنائية  العالقات  تعزيز  على  والقوي 
واالرتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن لما فيه مصلحة 

الشعبين والبلدين الشقيقين.

الثالثاء، نقابيين إسبان بالمقر المركزي  التقى وفد عمالي صحراوي أول أمس 
للنقابة الباسكية بإسبانيا، أطلعهم على آخر تطورات مقاومة الشعب الصحراوي 
شراء  على  والمبنية  الهمجية  وسياساته  المغربي  المحتل  لمناورات  وتصديه 
الذمم والتي كان آخر فصولها فضيحة الرشاوي بهدف تزوير الحقائق والوقائع 

التاريخية.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية )وأص( أن األمين العام التحاد عمال الساقية 
الحمراء ووادي الذهب،عضو األمانة الوطنية لجبهة البوليسارو، سالمة البشير، 
استقبل أمس الثالثاء بالمقر المركزي للنقابة الباسكية، حيث تناول اللقاء العالقات 

العميقة التي تجمع النقابتين منذ سنوات.
كما شكل اللقاء، الذي حضره المكلف بالعالقات الخارجية والتعاون باتحاد العمال 
الصحراوي، المامي اعبيدي، فرصة الطالع النقابيين اإلسبان على آخر تطورات 

وسياساته  المغربي  المحتل  لمناورات  وتصديه  الصحراوي  الشعب  مقاومة 
الرشاوي  فضيحة  فصولها  آخر  كان  والتي  الذمم  شراء  على  والمبنية  الهمجية 
التي هزت مؤسسة البرلمان األوربي في سابقة خطيرة لتزوير الحقائق والوقائع 
التاريخية وتحريف مبادئ العدل والديمقراطية التي طالما حاول االتحاد األوروبي 
الدفاع عنها، خاصة الجانب المتعلق بالعدالة األوروبية ممثلة في محكمة العدل 

األوروبية.
الثنائية  بالعالقات  الصلة  ذات  القضايا  من  مجموعة  أيضا  تناول  االجتماع 
والمواضيع ذات االهتمام المشترك، كما كانت قرارات المنتدى الدولي للنقابات 
خاصة  ونقاش  تقييم  محل  الالجئين،  بمخيمات  الفارط  أكتوبر  شهر  المنظم 
في  الصحراوي  الشعب  حق  لدعم  دولية  نقابية  آلية  بتأسيس  المتعلقة  التوصية 

تقرير المصير واالستقالل.

أن  من  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  حذرت 
من  أكثر  وأن  الصومال  في  بسرعة  تتفاقم  المجاعة 
700 ألف شخص قد يواجهون المجاعة العام المقبل.
على  االستثمار  فإن  المتحدة،  األمم  وكالة  وبحسب 
نطاق واسع في الصمود ودعم سبل العيش مطلوب 

في الصومال لكسر حلقة الجوع.
األغذية  منظمة  ممثل  بيترشميت،  إتيان  وقال 
إلى  حاجة  هناك  "ستكون  الصومال  في  والزراعة 
واسع  نطاق  على  الدعم  من  مستدامة  مستويات 
حتى منتصف إلى أواخر عام 2023، إذا أردنا منع 

المجاعة، وليس فقط تأخيرها.«

حافة  إلى  ُدفعت  الصومال  فإن  المنظمة،  ووفق 
المتصاعدة  الغذاء  وأسعار  الجفاف  بسبب  المجاعة 
أن  المتوقع  من  أنه  إلى  وأشارت  الصراع.  وتفاقم 
يكون ما يقرب من مليوني شخص في حالة طوارئ 
غذائية بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام 
المقبل، وسيرتفع إلى 2.7 مليون بحلول جوان القادم.
وأضافت أنه يمكن أن يواجه ما يصل إلى 727 ألفا 
منتصف  بحلول  "كارثية"  غذائي  أمن  انعدام  حالة 

العام، مما يعني المجاعة والموت. 
بأنه  الصومال  في  الوضع  بيترشميت  ووصف 

مأساوي. 

لمساعدة  فقط  ليس  حقيقية  إجراءات  باتخاذ  وطالب 
المجتمعات على تلبية احتياجاتها الفورية، ولكن أيًضا 
حتى يتمكنوا من تكييف سبل عيشهم وبناء المرونة 
االقتصادية،  والصدمات  المناخ  أزمات  مواجهة  في 

وإعدادهم لما قد يجلبه المستقبل.
وفًقا لمكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
هو  األفريقي  القرن  في  المسبوق  غير  الجفاف  فإن 
منظمة  وقالت  الحديث.  التاريخ  في  شدة  األكثر 
األغذية والزراعة إنه من األهمية بمكان إنقاذ الماشية 
والحفاظ عليها، ألنها المصدر الوحيد للغذاء والدخل 

للعديد من المجتمعات الريفية.

بريطانيا  أن خروج  جديدة،  دراسة  كشفت 
كبد  "بريكست"  األوروبي  االتحاد  من 
إسترليني  جنيه  مليار   33 المتحدة  المملكة 
واالستثمار،  التجارة  في  الخسائر  من 
مما  أسوأ  االقتصادي  الضرر  أن  ليتضح 

كان يُخشى سابقا.
مركز  أجراها  التي  الدراسة  وتظهر 
األوروبى)CER(  باالشتراك  اإلصالح 
أن  البريطانية،  "اإلندبندنت"  صحيفة  مع 
االقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 5.5 في 
المائة مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه 

لو بقيت البالد داخل االتحاد األوروبى.

تجارة  انخفضت  المركز،  لتحليل  ووفقا 
في   7 بنسبة  المتحدة  المملكة  في  السلع 
 11 بنسبة  االستثمار  انخفض  كما  المائة، 
في المائة مما كان يمكن أن يكون لو فازت 
حملة البقاء فى استفتاء خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبى عام .2016
وقال جون سبرينجفورد، نائب مدير مركز 
أن  الواضح  "من  األوروبى:  اإلصالح 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبى كان 
له تأثير كبير على االقتصاد، وكانت هناك 

ضربة كبيرة للتجارة واالستثمار.«
وأضاف سبرينجفورد، القائم على الدراسة، 

يريد  التي  األشياء  بين  فجوة  "هناك  أن 
السياسيون قولها حول بريكست وما تخبرنا 
به البيانات. أعتقد أنه أصبح من المستحيل 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  بأن  القول 
األوروبي لم يضر باالقتصاد البريطانى.«

الضربة  أن  إلى  المركز  تقرير  وذهب 
في  مرة  ألول  ظهرت  التي  االقتصادية، 
 2016 استفتاء  أعقبت  التي  السنوات 
بمجرد  ملحوظ  بشكل  أكبر  أصبحت   ،
السوق  من  المتحدة  المملكة  انسحاب 
عام  بداية  في  الجمركي  واالتحاد  الموحدة 
.2021وقال سبرينجفورد: "إذا قمت برفع 

أقرب  مع  كبير  بشكل  التجارية  الحواجز 
تأثير  لذلك  فسيكون  لك،  تجاري  شريك 
أن  وأضاف  تجارتك.«  حجم  على  كبير 
الصورة  جعل  قد  كوفيد-19  جائحة  تأثير 
التقييم  إجراء  تم  عندما  قليال  تعقيدا  أكثر 
في  األوروبي  اإلصالح  لمركز  السابق 
وقت سابق من هذا العام، لكنه أشار إلى أنه 
من الواضح اآلن أن االختالف بين األداء 
باالقتصادات  مقارنة  لبريطانيا  البطيء 
من  بريطانيا  خروج  إلى  يعود  المماثلة 

االتحاد األوروبي وليس الوباء.
السياسية  األحزاب  أن  سبرينجفورد  وأكد 

الجمهور  مع  "صريحة"  تكون  أن  يجب 
بريطانيا  لخروج  االقتصادي  التأثير  بشأن 
يريدون  كانوا  إذا  األوروبي  االتحاد  من 
للنمو  وواقعية  واضحة  خطط  وضع 

االقتصادي.
حزب  من  البريطاني  المالية  وزير  وكان 
رفض  قد  هانت  جيريمي  المحافظين 
التي  بالضربة  الخاصة  القاتمة  التوقعات 
سيسببها بريكست لالقتصاد البريطاني، كما 
أكد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر 
السوق  إلى  العودة  أن  فكرة  يقبل  ال  أنه 

الموحدة لالتحاد األوروبي ستعزز النمو.

جدد عزمه القوي على تعزيزها والرتقاء بها

�لرئي�ش �ل�سحر�وي ي�سيد بالعالقات 
"�ملتميزة" بني بالده وجنوب �إفريقيا

اأ�شاد الرئي�س ال�شحراوي، اإبراهيم غايل بالعالقات "املتميزة" التي تربط بالده بجنوب اإفريقيا، جمددا عزمه القوي

 على تعزيزها والرتقاء بها اإىل اأعلى م�شتوى ملا فيه م�شلحة ال�شعبني والبلدين.

 الوكالت

ال�شومال

"�لفاو" حتذر من تفاقم �ملجاعة يف �لبالد

اأطلعهم على اآخر تطورات مقاومة ال�شعب ال�شحراوي �شد املحتل املغربي

وفد عمايل �سحر�وي يلتقي نقابيني �إ�سبان



�صي�صادر 1,400 دومن

 من اأرا�ضي قرية املقيبلة

تظاهرة يف النا�ضرة رف�ضًا لتنفيذ 
خمطط �سكة قطار "العفولة جنني"

سكة  لمخطط  رفضاً  الفلسطينية،  المقيبلة  قرية  من  نشطاء  تظاهر 
حديد "قطار العفولة جنين"، وذلك بالتزامن مع االجتماع الذي تعقده 
في  للنظر  الناصرة  في  الصهيونية  والبناء  للتخطيط  اللوائية  اللجنة 

االعتراضات على هذا المخطط الصهيوني.
الخط األخضر  إلى  العفولة  لمد سّكة حديد من  المخطط  يهدف هذا 
بمحاذاة قرية المقيبلة التي تبلغ مساحتها 4000 دونم مربع، وكذلك 

تخصيص منطقة لتخزين البضائع وأخرى لمعبر حدودي.
البضائع  توصيل  ستخدم  السكة  هذه  فإّن  المخطط،  رؤية  وبحسب 
شرقاً،  ومنها  العفولة  إلى  جنين  في  الدولية  الصناعية  المنطقة  من 

مستقباًل، إلى األردن وغرباً إلى ميناء حيفا.
تيسير القاسم عضو المجلس اإلقليمي بالمقيبلة قال إن "هذا المخطط 
سيصادر 1,400 دونم من أراضي قرية المقيبلة، إضافة إلى 600 
دونم أرض على خالف مع الدولة حولها بعد أن تم تأجيرها لنا زمن 
االنتداب البريطاني من سنة 1943 وانتهت االتفاقية سنة 1992 ولم 
يتم تحديد إيجارها"، مشيراً إلى أن هذه األراضي منحت لنا كتعويض 
عن تهجيرنا من قرية سيدنا علي سنة 1943، وجميع هذه األراضي 

اليوم زراعية ومصدر رزق سنوي لألهالي.
سوف  جنين  العفولة  قطار  حديد  سكة  "مخطط  المتحدث  وأضاف 
الجهة  من  التوسع  من  القرية  ويمنع  جهات  ثالث  من  يحاصرنا 
الجنوبية يحيط بنا الخط األخضر جنين، ومن الجهة الشرقية اقتطعوا 
من أرضنا عبر معبر الجلمة، ومن الجهة الشمالية تحدنا مستوطنة 
ماجين شموئيل، ليبقى المنفذ الوحيد للقرية هذه األراضي الزراعية 

المهددة بالمصادرة.«
وأوضح القاسم أن القضية بدأت منذ عام 2018 وقدمنا خططاً بديلة 
والمالحظ  موضوعي،  بشكل  تفحصها  لم  ولكنها  القطارات  لسلطة 
أنه ليست هناك أي مصادرة من بلدات يهودية، األمر يتم فقط من 
أرضنا، وتابع "اليوم خرجنا في مظاهرة أمام اللجنة اللوائية للتخطيط 
والبناء في الناصرة خالل عقدهم جلسة االعتراضات، وسوف نصعد 
نضالنا وفق القانون، كما نخطط للتوجه إلى السلطة الفلسطينية كي 

يأخذوا دورهم ويمنعوا مصادرة أراضينا.«
وقّدم مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية "بمكوم" اعتراضاً باسم أهالي 
يتطلّب  سوف  المخطط  هذا  في  قدماً  المضّي  أن  موضحاً  المقيبلة، 
مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من أراضي أهالي المقيبلة الخاصة 
والتي تشكل نصف األراضي الزراعية ألهالي القرية. كما ويُعرض 
أي  بدون  القرية  ويترك  البيئية  المكاره  إلى  القرية  سكان  المخطط 
إمكانية مستقبلية للتوّسع والتطّور، بحيث تصبح محدودة من جميع 

االتجاهات بالخط األخضر، البلدات اليهودية وسّكة الحديد الجديدة.
ووفقاً لالعتراض، فإنه بالرغم من التأثيرات الكبيرة للمخطط على 
المقيبلة، لم تقم سلطة القطارات بفحص أية بدائل لمسار السكة ومنذ 
البداية وضعت شروطاً ال يستطيع أي مسار بديل مالءمتها. عالوة 
على ذلك، فإّن المسار الحالي للقطار ال يصل بشكل مباشر للمنطقة 
الصناعية في جنين وال يمكن ربطه مستقباًل ألي مخطط قطارات في 

الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة.
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دويل

الثالثاء  فجر  حميد  أبو  واستشهد 
"أساف  مستشفى  في  الماضي، 
شؤون  هيئة  قالت  فيما  هروفيه"، 
ما  إن  والمحررين،  األسرى 
بسبب  جاء  حميد  أبو  إليه  وصل 
التي  المتعمد  الطبي  القتل  سياسة 
إدارة سجون االحتالل بحق  تتبعها 

األسرى المرضى.
التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  وكان 
اللجنة  عضو  التحرير،  لمنظمة 
حسين  "فتح"  لحركة  المركزية 
الشيخ، قد أكد أن السلطة الفلسطينية 
عن  لإلفراج  كبيرة  جهوداً  تبذل 
وقال  حميد،  أبو  الشهيد  جثمان 
أبو  عائلة  بيت  زار  الذي  الشيخ، 
الحديث  موجهاً  رام هللا،  في  حميد 
تبذل جهوداً  "القيادة  الشهيد:  لوالدة 

الشهيد  جثمان  عن  لإلفراج  كبيرة 
مع  بالتواصل  وقمنا  حميد،  أبو 
القيادة المصرية واإلدارة األميركية 
إسرائيل  على  الضغط  أجل  من 
بدورها،  جثمانه«،  عن  لإلفراج 
قال أم الشهيد أبو حميد في حديثها 
نفتح  "لن  منزلها:  في  للموجودين 
جثامين  بتحرير  إال  عزاء  بيت 
الشهداء األسرى"، وتابعت: "سنفتح 
أمام مخيم األمعري  خيمة اعتصام 

ال خيمة عزاء.«
ويقوم االحتالل الصهيوني باحتجاز 
حتى  الفلسطينيين  األسرى  جثامين 
السجون،  داخل  استشهادهم  بعد 
إلنهاء أحكامهم العالية بالسجن وهم 
تقوم  ال  سابقة  في  ثالجات،  داخل 
بها إال الكيان الصهيوني في العالم، 

والمغتربين  الخارجية  وزير  وقال 
الفلسطيني رياض المالكي في بيان 
متواصاًل  حراكاً  هناك  "إن  أمس: 
أبو  الشهيد  جثمان  عن  لإلفراج 
حميد، حتى تتسنى ألسرته مواراته 

في الثرى بما يليق بتضحياته.«
في  حميد  أبو  ناصر  الشهيد  وولد 
الخامس من أكتوبر عام 1972 في 
وبدأت  غزة،  في  النصيرات  مخيم 
مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث 
واجه االعتقال ألول مرة وكان يبلغ 

من العمر 11 عاماً ونصفاً.

 "الحتالل ي�ضاعف اجلرمية 

ويتعدى على القيم الإن�ضانية"

"حماس"  حركتي  أكدت  ذلك  إلى 
قرار  أن  اإلسالمي  والجهاد 

الشهيد  تسليم جثمان  االحتالل عدم 
توظيف  هو  حميد،  أبو  ناصر 
واالبتزاز  الضغط  هدفه  سياسي 
واألعراف  للقوانين  مخالفة  ويمثل 

الدولية.
الناطق باسم حركة "حماس"  وقال 
صحفي  تصريح  في  قاسم  حازم 
سلطات  رفض  إن  األربعاء،  أمس 
أبو  األسير  جثمان  تسليم  االحتالل 
القوانين  ألبسط  مخالفة  يمثل  حميد 
لكل  وانتهاًكا  الدولية،  واألعراف 

معايير حقوق اإلنسان.
من  يضاعف  االحتالل  أن  ويرى 
حجم وفظاعة جريمة اغتيال األسير 
ناصر أبو حميد عبر اإلهمال الطبي 
جثمانه  تسليم  منع  بقرار  المتعمد، 
أن  وشدد  ودفنه،  لوداعه  ألهله 
"االحتالل يتصرف بمنطق إرهابي 
وانحطاط  واضح،  نازي  وسلوك 

أخالقي غير مسبوق.«
حركة  باسم  الناطق  قال  بدوره، 
فلسطين  في  اإلسالمي  الجهاد 
طارق سلمي، إن قرار وزير جيش 
تسليم  عدم  غانتس،  بيني  االحتالل 
جثمان األسير أبو حميد، إمعان في 
الجريمة، يهدف معاقبة األسير حتى 
التوظيف  ومحاولة  استشهاده،  بعد 
بغرض  القضية  لهذه  السياسي 
في  وأوضح  واالبتزاز،  الضغط 
القرار  هذا  أن  صحفي،  تصريح 
وتعديه  االحتالل  عنصرية  يعكس 
القيم اإلنسانية واألخالقية  على كل 
المتحدة  األمم  عجز  مستغاًل 
والمجتمع  الدولية  والمنظمات 
ازدواجية  يمارس  الذي  الدولي 
ممارسات  عن  ويصمت  المعايير 

االحتالل.

عمليات   3 تبنيها  األسود"  "عرين  مجموعة  أعلنت 
الساعات  في  واستهداف  االحتالل،  ضد  نار  إطالق 
محيط  في  ناسفة  بعبوة  مستوطنة  الماضية   24 الـ 
نابلس، شمالّي الضفة الغربية، فيما واصل مستوطنون 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك، في ما يسمى "عيد 

األنوار" – "الحانوكا.«
ناصر  أم  "بينما  بيان:  في  األسود"،  "عرين  وكتبت 
ثم  أسيراً  جريحاً،  مطارداً،  ابنها  على  تبكي  حميد  أبو 
مغتصبة  األسود  عرين  مجموعات  استهدفت  شهيداً، 
براخا بعبوة ناسفة محلية الصنع وصليات مباركة من 
الرصاص الساعة الرابعة و40 دقيقة«، وتابعت: "فيا 
إن  لنا  واكمن  والسهول  بالجبال  انتشر  الجوالني  لواء 
يبكين  أمهات  وهناك  تنام  لن  العرين  أعين  استطعت، 

على فلذات أكبادهن وسنرى من سيحاصر من.«
وكانت "عرين األسود" قد أصدرت بياناً آخر في وقت 
سابق، أعلنت فيه "تنفيذ ثالث عمليات إطالق نار، تجاه 
وحاجز  نابلس  جنوب  المقام  االحتاللي  حوارة  حاجز 
بيت فوريك المقام شرق نابلس، وتم استهداف تجمعات 
على  المقامة  االحتاللية  العسكرية  النقطة  على  الجنود 
العرين  ُجند  وانسحب  نابلس،  مدينة  في  جرزيم  جبل 

بسالم.«
المتطرفون  المستوطنون  استأنف  آخر،  صعيد  على 
االحتالل  قوات  بحماية  األقصى  للمسجد  اقتحاماتهم 
في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  أفادت  حيث  الخاصة، 
القدس بأن نحو مائتي مستوطن شاركوا في االقتحامات 
قادة  من  وعدد  استيطانية  جمعيات  رؤساء  بمشاركة 
اليمين المتطرف من مستوطنات الضفة الغربية، إضافة 

أجل  من  "نساء  مجموعة  من  أخرى  مجموعات  إلى 
الهيكل.«

في  االحتالل  استمرار  مع  اإلجراءات  هذه  وترافقت 
إلى  المقدسيين  الشبان  دخول  على  مشددة  قيود  فرض 

داخل الساحات، وإخراج عدد ممن تمكن من الدخول.
مخابرات  من  طواقم  اقتحمت  أخرى،  ناحية  من 
الصهيونية  المعارف  وزارة  ومن  االحتالل  وشرطة 
المدرسة اإلبراهيمية في حّي الصوانة إلى الشمال من 
طلبتها  من  العديد  وأخضعت  القدس  من  القديمة  البلدة 
لالستجواب، وتخلل عملية االقتحام تفتيش غرف صفية، 
المدرسية، بحثاً عن كتب  بما في ذلك حقائب الطالب 

المنهاج التي تدرسها لهم المدرسة.
وأفاد رائد بشير من لجنة أولياء أمور الطلبة في مدرسة 
اإلبراهيمية في تصريح له، بأن مشادة بين هذه الطواقم 
تمكن  حيث  االقتحام،  عملية  سبقت  المدرسة  وحراس 
المدرسة  إلى  قبل أن يعودوا  بداية من منعهم  الحراس 

بحماية من الشرطة.
نهاية  سحبت  قد  كانت  المعارف  وزارة  أن  إلى  يشار 
من  الدائمة  التعليم  مزاولة  رخصة  الماضي،  جويلية 
المدرسة واستبدلتها برخصة لمدة عام، بحجة "تدريسها 
المناهج التي تتضمن مضامين تحريضية على إسرائيل 

وجيشها.«
إلى ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وطواقم الهدم 
في بلدية االحتالل حّي البستان من أراضي بلدة سلوان، 
ووزعت هناك أوامر هدم جديدة لعدد من أهالي الحّي، 
باإلضافة إلى أوامر استدعاء للتحقيق لدى قسم البناء في 
البلدية، وسبق توزيع هذه األوامر تجريف طواقم البلدية 

منزلها  يربط  رجب  أبو  لعائلة  ممراً  يستخدم  طريقاً 
بالشارع الرئيسي.

وكانت طواقم بلدية االحتالل قد هدمت في ساعة مبكرة 
العامود  راس  حّي  في  سكنية  بناية  أمس  صباح  من 
المطل على حّي البستان وشرعت بهدم ما بقي من منزل 
لعائلة أبو فرحة، بحجة البناء دون ترخيص، علماً بأن 

العائلة كانت قد هدمت ذاتياً منزلها الشهر الماضي.
في سياق آخر، اعتقلت قوات االحتالل 11 فلسطينياً من 
الضفة الغربية، بينهم ثمانية من عائلة الهريمي في مدينة 
بيت لحم جنوبي الضفة بالتزامن مع اندالع مواجهات 

مع االحتالل في بيت لحم، دون وقوع إصابات.

الليلة  الفلسطينيين،  عشرات  أصيب  آخر،  جانب  من 
للدموع  المسيل  السام  بالغاز  الماضية، بحاالت اختناق 
بمواجهات مع قوات االحتالل، اندلعت على مدخل بلدة 
حلحول وفي مخيم العروب شمال الخليل جنوبّي الضفة، 
مستوطنون  اقتحم  حيث  ميدانياً،  المصابون  وعولج 
إلقامة طقوس  بلدة حلحول  في  األثرية  الطبيقة  منطقة 
تلمودية فيها من قبل المستوطنين احتفااًل بما يسمى عيد 
"األنوار - الحانوكا"، ما سبّب اندالع مواجهات، وفق 

تصريحات للناشط اإلعالمي محمد عوض.
غرفة   ، االحتالل  جرافات  هدمت  اخر،  جانب  من 
زراعية في تل ماعين، وحظيرة أغنام في قرية التوانة، 
يطا جنوب  ببلدة  الضبع  واستولت على خيمة في خلة 
الخليل، وفق تصريحات للناشط في لجان الحماية جنوب 

الخليل فؤاد العمور.
في شأن آخر، احتجزت قوات االحتالل، عدداً من طلبة 
المدارس في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأغلقت 
مدخلين في البلدة بالبوابة الحديدية، كذلك فتشت قوات 
بلدة  في  ليلى  أبو  عمر  الشهيد  عائلة  منزل  االحتالل 
الزاوية غرب سلفيت شمالّي الضفة، وعاثت فيه خراباً، 
علماً بأنه استشهد قبل نحو 3 سنوات واحتجز االحتالل 

جثمانه.
على صعيد آخر، هدمت قوات االحتالل 6 خيام سكنية 
جنوبّي الخليل، واستولت عليها، وفق تصريحات لمنسق 
واالستيطان  الجدار  لمقاومة  والوطنية  الشعبية  اللجان 
الفلسطينية في جنوب الخليل، راتب الجبور، إلى ذلك، 
120 رأس  الماضية، على  الليلة  استولى مستوطنون، 

غنم لمواطن من بلدة عرابة جنوب جنين.

من اإعداد: حياة �ضرتاح

ياأتي احتجاز جثمانه رغبة ملبادلته بجثث جنود واأ�ضرى �ضهاينة

االحتالل يقرر احتجاز 
جثمان ال�ضهيد نا�ضر اأبو حميد

 "حما�س واجلهاد": احتجاز جثمان "اأبو حميد" خمالف للقوانني الدولية
قرر وزير اأمن الحتالل بني غانت�س، اأم�س الأربعاء، احتجاز جثمان ال�ضهيد نا�ضر اأبو حميد )50 عاًما( من خميم الأمعري 

يف رام اهلل، وقالت وزارة اأمن الحتالل يف بيان، اإن قرار غانت�س جاء بعد م�ضاورات مع جهات اأمنية، ووفقا لقرارات 

الكابينت بهدف مبادلة جثامني ال�ضهداء الفل�ضطينيني بجثث جنود واأ�ضرى �ضهاينة.

نفذت عملياتها يف 3 مواقع جلي�س الحتالل

"عرين االأ�سود" تتبنى عمليات اإطالق نار وا�ستهداف م�ستوطنة بعبوة نا�سفة
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قال تعالى : } ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
أنشأناه  ثم  لحما  العظام  فكسونا  عظاما  المضغة  فخلقنا 
خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين { )المؤمنون : 14( 
نستكمل الحديث الذي كنا قد بدأناه عن األطوار الجنينية 
في  الثابتة  العلمية  والحقائق  القرآني  البيان  ذكرها  كما 
كل طور من األطوار.. وكنا قد تناولنا في الموضوعين 
السابقين كال من أطور النطفة، و العلقة، و المضغة، و 
العظام، واآلن نتناول األطوار التالية: الطور الخامس: 
طور العضالت والكساء باللحم الحقائق العلمية الثابتة: 
  (Muscles(العضالت بانتشار  الطور  هذا  يتميّز 
حول العظام وإحاطتها بها، وبتمام كساء العظم باللحم 
الجسم  أجزاء  فترتبط  باالعتدال  اآلدمية  الصورة  تبدأ 
بعالقات أكثر تناسقاً، وبعد تمام تكوين العضالت يمكن 
في  العضالت  تكوين  مرحلة  تبدأ  يتحرك.  أن  للجنين 
نهاية األسبوع السابع، وتستمر طوال األسبوع الثامن، 
وتأتي عقب طور العظام مباشرًة وخالل فترة وجيزة. 
تأمالت قرآنية: تبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية 
الثامن،  األسبوع  نهاية  إلى  وتستمر  السابع  األسبوع 
وتأتي عقب طور العظام كما بيّن ذلك القرآن الكريم في 
قوله تعالى “َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما 

ثم أنشأناه خلقا آخر ” )المؤمنون: 14). 
الثامن  األسبوع  بنهاية  ينتهي  الذي  الطور  هذا  ويعتبر 
األجنة على  علماء  كما اصطلح  التخلق،  مرحلة  نهاية 
الجنين  لمرحلة  نهاية  الثامن  األسبوع  نهاية  اعتبار 
الجنين  مرحلة  بعدها  تأتي  ثم   ، Embryo الُحَميل
كما  النشأة،  مرحلة  توافق  بالخاصة Foetus التي 
أنشأناه  ثم  لَْحًما  اْلِعَظاَم  }َفَكَسْوَنا  تعالى:  قوله  في  جاء 
ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقيَن{ )المؤمنون: 14(  خلقا آخر َفَتَباَرَك هللاَّ
صدق الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الطور السادس: 
الثابتة:  العلمية  الحقائق  للحياة  والقابلية  النشأة  طور 

فيها  تحدث  جديدة  مرحلة  تبدأ  الثامن  األسبوع  بنهاية 
عمليات هامة، حيث يتسّرع معدل النمو مقارنة بالسابق 
أحجام  تبدأ  حيث  آخر،  لخلق  الجنين  يتحّول  وكذلك 
ما  واالعتدال  التوازن  في  واألطراف  والجسم  الرأس 

بين األسبوع التاسع والثاني عشر. 
تأمالت من البيان القرآني: يبدأ هذا الطور بعد مرحلة 
الكساء باللحم، أي من بداية األسبوع التاسع، ويستغرق 
استعمال  عليها  يدل  أسابيع)   3 )حوالي  زمنية  فترة 
بين  زمني  فاصل  على  يدل  الذي  )ثم)  العطف  حرف 
}َفَكَسْوَنا  تعالى:  قال  آخر،  خلقاً  والنشأة  باللحم  الكساء 
اْلِعَظاَم لَْحًما ثم أنشأناه خلقا آخر { . بعد تطور الهيكل 
العْظمي الغضروفي وكسوته بالعضالت وتمايز الرأس 
الواضح  اإلنساني  للخلق  الجنين  يتحول  واألطراف 
المتميز عن غيره من المخلوقات } ثم أنشأناه خلقا آخر 

ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقيَن { .  َفَتَباَرَك هللاَّ
في خالل هذه المرحلة تتم عدة عمليات هامة في نمو 
في  جاءا  اللذين  الوصفين  تحت  بجالء  تندرج  الجنين 
النشأة:   -1 يلي:  فيما  بيانهما  ويمكن  الكريم،  القرآن 
األسبوع  من  النمو  معدل  سرعة  في  بجالء  ويتضح 
آخر:  خلقاً   -2 المراحل.  من  قبله  بما  مقارنة  التاسع 
الجنين  هذا الوصف يتزامن مع األول، ويدل على أن 
الُحَميل Embryo قد تحول في مرحلة النشأة إلى خْلق 
آخر هو الجنين )بالخاصة) Foetus فتظهر األطراف 
واألعضاء  األصابع  وتتضح  الخارجية،  واألعضاء 
ُرُكْم ِفي اأَلْرَحاِم  التناسلية. يقول تعالى }هَو الَِّذي يَُصوِّ
َكْيَف َيَشاء اَل إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم { )آل عمران: 

 .(6
وثمة لفتة أخرى هنا حيث يقول سبحانه في سورة الزمر 
َهاِتُكْم َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظلَُماٍت  “َيْخلُُقُكْم ِفي بُُطوِن أُمَّ
الجنيني  التطور  استمرار  مبيناً   (6 )الزمر:  َثاَلٍث” 

بيناه سابقاً،  كما  أخرى وهذا  إلى  والتحول من مرحلة 
وكذلك أثبت علماء األجنة أن الجنين يكون محاطاً أثناء 

مراحل تخلّقه في الرحم بثالثة أغشية هي: 
1- الغشاء األمنيوسي )Amnion) الذي يحتوي على 
يقيه  بالجنين فيجعله في حالة سباحة؛ مما  سائل يحيط 
من الرضوض التي يتلقاها الرحم، وكذلك يسهل حركته 

لتسهيل وضعيته أثناء الوالدة. 
2- غشاء الكوريون
 (Chorion(. -3

اآلخرين  العلماء  بعض  أن  غشاء .)Decidua) مع 
المحيط  األمنيوسي  بالغشاء  الثالث  الظلمات  فّسروا 
بالجنين، وجدار الرحم وجدار البطن، وهللا أعلم. وكما 
مر معنا أن الجنين يصبح مهيأً للحياة خارج الرحم بعد 
البيان  نالحظ  أن  الطريف  ومن  السادس،  الشهر  تمام 
الحمل  مرحلة  أن  األحقاف  في سورة  ذكر  قد  القرآني 
والحضانة تستغرق 30 شهراً }َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن 
أن  يذكر  لقمان  سورة  وفي   ،(15 )األحقاف:   } َشْهًرا 
 } َعاَمْيِن  ِفي  َوِفَصالُُه   { 24 شهراً  الحضانة هي  فترة 
)لقمان: 14) وبحساب بسيط نستنتج أن البيان القرآني 
يقرر أن أقل فترة للحمل هي أيضاً 6 أشهر كما أوضحنا 
سابقاً، وقبل األسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ فيه هذا 
فتبارك  األجنة،  في معظم  الجنين سقطاً  يخرج  الطور 
هللا أحسن الخالقين. الطور السابع: طور المخاض بعد 
مرور تسعة أشهر قمرية )38 أسبوعا) يكون الجنين قد 
أتم نموه في الرحم وحان موعد خروجه منه بعد انقضاء 
اأْلَْرَحاِم  ِفي  َونُِقرُّ   { تعالى:  يقول  المحددة،  الفترة  هذه 
فاألجل مسمى   (5 )الحج:   } ى  َسًمّ مُّ أََجٍل  إِلَى  َنَشاء  َما 
ِكيٍن  ومحدد، والفترة مقدرة معلومة } َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر مَّ
ْعلُوٍم . َفَقَدْرَنا َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن { )المرسالت  . إِلَى َقَدٍر مَّ

 .(23-21:

هنا  بالذكر  يجدر  المخاض  أطوار  عن  التحدث  وقبل 
التمر  فوائد  حول  القرآني  البيان  إشارات  إلى  التنويه 
للمرأة الماخض حينما يذكر السيدة مريم واصفاً حالها: 
} َفأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذِع النَّْخلَِة َقالَْت َيا لَْيَتِني ِمتُّ 

َقْبَل َهَذا َوُكْنُت َنْسًيا منسيّا . 
َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها أاَلَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرًيّا 
 . َجِنًيّا  ُرَطًبا  َعلَْيِك  تَُساِقْط  النَّْخلَِة  ِبِجْذِع  إِلَْيِك  ي  َوُهزِّ  .
ي َعْيًنا{ )مريم 23-26)، فقد ثبت  َفُكلِي َواْشَرِبـي َوَقرِّ
أهمها على سبيل  للتمر، من  فوائد عديدة  علمًيّا وجود 
المثال بالنسبة للمرأة الماخض: غنى التمر باأللياف مما 
يساعد  طبيعي  ملين  فهو  اإلمساك  تجنب  على  يساعد 
السكريات  على  التمر  واحتواء  الوالدة،  إتمام  على 
البسيطة )الجلوكوز) بنسبة تزيد على 70% وهو سهل 
الالزمة  الطاقة  توفير  يضمن  والتمثيل،  االمتصاص 
أثناء المخاض، وهو غني باألمالح وخاصة المجنيزيوم 
الالزم لفسيولوجيا الخاليا والبوتاسيوم الالزم للعضالت 
وتقلصاتها، وكذلك الحديد الالزم إلصالح فقر الدم لدى 
الماخض، وأخيراً يعتبر احتواء التمر على مادة تساعد 
انقباضاتها  وزيادة  الرحم  عضلة  تقلصات  تنبيه  على 
  Oxytocinهرمون تشبه  المادة  الوالدة( وهذه  أثناء 
فوائد  إلى  باإلضافة  هذا  النخامية)،  الغدة  تفرزه  الذي 
فسبحان هللا  هنا،  لذكرها  مجال  ال  للتمر  كثيرة  أخرى 

العلّي القدير. 
ري الذي كان يعتمد عليه  وبعد الوالدة وقطع الحبل السُّ
الجنين لتحصيل الغذاء من أمه طوال فترة الحمل يبدأ 
حياته!  من  جديدة  محطة  في  أخرى  مرحلة  المولود 
ِ َسيُِريُكْم آَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَها  فسبحان القائل: } َوُقِل اْلَحْمُد ِلَّ
{ )النمل: 93)، وقوله: }سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي 
53) صدق  الحق{ )فصلت  أنه  لهم  يتبين  أنفسهم حتى 

الخالق العظيم سبحانه وتعالى.

اأتدرون ما الكوثر؟ 

�شريعـــــة

قراآنيات

ثم �أن�شاأناه خلقا �آخر

خصص هللا سبحانه سورة كاملة في القرآن الكريم باسم الكوثر، وهذه 
أو  المكية  السور  إعداد  المفسرين في كونها من  اختالف  السورة رغم 
المدنية، فإنه اتفقت أقوالهم على اسم السورة، وهي من السور التي لها 
الحديث الصحيح، في »صحيح  التسمية في  لها  فقد جاءت  اسم واحد، 
مسلم« عن أنس بن مالك قال: »بينا رسول هللا ذات يوم بين أظهرنا إذ 
آنفا سورة فقرأ بسم هللا  أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي 
الرحمن الرحيم: )إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو 
األبتر) ]الكوثر: 1- 3[ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم. 
قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة«. واختصر ابن عاشور اختالف المفسرين حول 
موضع نزول هذه السورة الكريمة على النبي صلى هللا عليه وسلم هل 
هي مكية أو مدنية؟ ومما قال في هذا الشأن ما يأتي: تعارضت األقوال 
واآلثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديدا، فهي مكية عند الجمهور 
واقتصر عليه أكثر المفسرين، ونقل الخفاجي عن كتاب »النشر« قال: 
وجود  مع  نظر  وفيه  الخفاجي:  قال  مكية.  أنها  على  نعرفه  من  أجمع 
االختالف فيها. وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: هي مدنية ويشهد 
لهم ما جاء في حديث أنس بن مالك السابق. قال ابن عاشور: وأنس أسلم 
النبي صلى هللا عليه  لفظ »آنفا« في كالم  كان  فإذا  الهجرة  في صدر 
وسلم مستعمال في ظاهر معناه وهو الزمن القريب، فالسورة نزلت منذ 
وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. أي: تكون السورة مدنية، ألن الرؤيا 
وقعت للنبي صلى هللا عليه وسلم وهو في المدينة. ومقتضى ما يروى 
السورة مكية،  في تفسير قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر) أن تكون 
ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: )وانحر) من أن النحر في الحج أو 

يوم األضحى تكون السورة مدنية.
 ويبعث على أن قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر) ليس ردا على كالم 
السورة  هذه  أن  واألظهر  قال:  ثم  ذلك.  سنبين  كما  وائل  بن  العاصي 
والتنوير/30(   ]التحرير  آياتها.  تفسير  في  سنعتمد  هذا  وعلى  مدنية، 
هو  األظهر  على  مدنية  السورة  أن  في  عاشور  ابن   .])571واختيار 
متعددة  وله طرق  المذكور،  الحديث  بناء على  القراء  من  كثير  مذهب 
عن أنس بن مالك ذكرها ابن كثير في تفسيره. ما هو الكوثر الذي جاء 
في السورة؟ لفظ )الكوثر) على وزن فوعل اسم من الكثرة، وهي من 
والدوسر،  والحوشب  والجورب،  الكوكب،  نحو  غالبا  الجامدة  األسماء 

وال تدل في الجوامد على غير مسماها، ولما وقع هنا فيها مادة الكثر 
كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤذن 
بزيادة المعنى، ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة،  ]التحرير 
والتنوير: 572/30[ واختلف في الكوثر، هل هو علٌم أم وصف؟ فمن 
قال إنه علم، قالوا: إنه علم على نهر في الجنة. أما من اختار أن الكوثر 

وصف فمعناه: الخير الكثير. 
ومما استدل به على العلمية، ما جاء في السنة من األحاديث الصحاح، 
ذكرها ابن كثير وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لما عرج 
حافتاه  نهرا  »أتيت  قال:  السماء  إلى  وسلم  عليه  برسول هللا صلى هللا 
قباب اللؤلؤ مجوفا. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر« . وبسنده 
أيضا عن عائشة رضي هللا عنها »سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك 
الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى هللا عليه وسلم، شاطئاه عليهما 
در مجوف، آنيته كعدد النجوم« . وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي هللا 
عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه هللا إياه. قال أبو بشر: 
قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: 
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه هللا إياه. وهذه النصوص على 
أن الكوثر نهر في الجنة، أعطاه هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم. ومما 
يفيد – ولو باإلشارة – أن كلمة الكوثر وصف، ما جاء في رواية أحمد، 
عن أنس بن مالك قال: »أغفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إغفاءة، 
فرفع رأسه متبسما إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم هللا الرحمن 
الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ 
الجنة،  في  أعطانيه ربي عز وجل  نهر  قال:  أعلم.  قالوا: هللا ورسوله 
عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج 
العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا 
بالقرآن 9/ 127[. وفي هذا  القرآن  البيان في إيضاح  بعدك« ]أضواء 
الحديث قوله: »عليه خير كثير« يشعر بأن معنى الوصفية موجود. ولذا 
قال بعض المفسرين: إنه الخير الكثير. وممن قال ذلك ابن عباس. قال 
الشنقيطي في األضواء: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر، هو الخير 
الكثير، وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك. وقد أتت آيات تدل على 
إعطاء هللا لرسوله الخير الكثير، وذكر أمثلة كثيرة ضمن الخير الذي 
النبي صلى هللا عليه وسلم. ويميل ابن عطية إلى توجيه معنى  أعطي 

الكوثر ليفيد الحظ األعظم من الخير، فقال: ال مجال أن الذي أعطى هللا 
برضوانه  والفوز  بربه  والعلم  والحكمة  النبوة  من  السالم  عليه  محمدا 
والشرف على عباده هو أكثر األشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه اآلية: 
إِنَّا أَْعَطْيناَك الحظ األعظم. ]تفسير ابن عطية 5/ 529[. ألن ذكره هنا 
على وجه الخصوص تنويه إلى أهميته وخصوصيته ومبالغة في كمال 

وشرف العطاء. 
ما هي صفات الكوثر؟ سبق ذكر األحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى 
هللا عليه وسلم عن حقيقة الكوثر، وأنه يطلق على النهر الذي أعطي النبي 
صلى هللا عليه وسلم في الجنة، ويطلق على الخيرات التي وهبها النبي 
وهي كثيرة ومنها نهر الكوثر، وفي كال القولين فإن في الجنة نهرا يطلق 
عليه الكوثر كما جاء في األحاديث، وجاء تعيين صفاته في األحاديث 
المذكورة. ومما يستخلص من أوصاف هذا النهر اآلتي: – الكوثر نهر 
وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  عمر  ابن  عن  الجنة،  في 
»الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، 
الثلج«  من  وأبيض  العسل،  من  أحلى  وماؤه  المسك.  من  أطيب  تربته 
جاء  كما  الموقف،  في  حوض  أنه   – حسن صحيح  حديث  هذا  وقال: 
في حديث مسلم المتقدم عن أنس. فيكون الكوثر شامال نهرا في الجنة، 
القيامة. – هذا  يوم  النبي صلى هللا عليه وسلم  أمة  ترد عليه  وحوضا 
الحوض يصب فيه ميزابان من  الكوثر، وهو النهر العظيم، الذي أعطيه 
النبي – صلى هللا عليه وسلم – في الجنة؛ ينزالن إلى هذا الحوض. – 
إذا كان ماء الحوض يأتي من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى هللا 
عليه وسلم فيكون وصف الماء كاآلتي: 1- ماء الحوض أشد بياًضا من 
اللبن في اللون 2- طعم الماء: أحلى من العسل 3- رائحة الماء: أطيب 
من ريح المسك؛ كما ثبت به الحديث عن النبي – صلى هللا عليه وسلم. 
4- عدد آنية الماء: عدد نجوم السماء. 5- مساحة هذا الحوض: “طوله 
شهر وعرضه شهر”. هذا إًذا يقتضي أن يكون مدوًرا؛ ألنه ال يكون بهذه 
المساحة من كل جانب؛ إال إذا كان مدوًرا، وهذه المسافة باعتبار ما هو 
معلوم في عهد النبي – صلى هللا عليه وسلم – من سير اإلبل المعتاد. 
5- آثار هذا الحوض: “من يشرب منه شربة؛ ال يظمأ بعدها أبًدا”، حتى 
؛ ألن الذي يشرب  على الصراط وبعده. وهذه من حكمة هللا عزَّ وجلَّ
من الشريعة في الدنيا ال يخسر أبًدا كذلك. ]شرح العقيدة الواسطية ابن 

عثيمين: 159/2[
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قال بولحية ضيف لدى استضافته في برنامج "ضيف 
الصباح" للقناة اإلذاعية الثانية أمس األربعاء "سجلنا 
ديسمبر  الـ20  إلى  الـ15  من  الممتدة  الفترة  خالل 
2022 انخفاضا في عدد حوادث المرور الذي بلغ 
56 حادثا مقارنة بنفس الفترة في 2021 والذي قدر 

بـ98 حادثا.«
سنة  في  قتيال  بـ18  قدر  القتلى  عدد  أن  وأضاف 
2022 بعد أن كان 36 قتيال في 2021 إلى جانب 
أن عدد الجرحى قدربـ118 جريحا بعد أن كان 155 
جريحا في 2021 في نفس الفترة المذكورة سابقا.«
واعتبر ضيف الصباح أن هذه األرقام رغم انخفاضها 
تبقى مرتفعة بالنظر إلى المجهودات المبذولة للتقليل 
من  حوادث المرور مشددا على أن الهدف المسطر 

لقيادته هو تقليص هذه الحوادث إلى أدنى حد ممكن 
وبلوع 0 حادث.ولذلك قمنا بتنظيم حمالت تحسيسية 
بالتقلبات  الخاصة  الحملة  منها  المتحدث-  –يضيف 
ال  والتي  ديسمبر  الـ15  يوم  انطلقت  التي  الجوية 
كامل  عبر  جانفي  الـ15  غاية  إلى  متواصلة  تزال 
الوطني حيث ترتكز هذه األخيرة بمخاطر  التراب 
.وفي  الحطيرة   والتجاوزات  المفرطة  السرعة 
السياق ذاته ذكر بولحية  أن  السبب الرئيسي لهذه 
الخطير   والتجاوز  المفرطة  السرعة  هو  الحوادث 
وعدم  المرور  بقواعد  اإللتزام  عدم  إلى  باإلضافة 
التحلي بالمسؤولية مشددا على أن الجانب الردعي 

ضروري للحد من إرهاب الطرقات.
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للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  تمكن 
الوطني بالشراقة مؤخرا من شل نشاط 
واألقراص  المخدرات  تروج  عصابة 
المهلوسة داخل مركز للتدليك والعناية 
الفرقة  بها  قامت  الجسدية.العملية 
بالشراقة  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
مدعمة بعناصر من المفرزة الخاصة 
وجاءت  بالمعالمة،  الوطني  للدرك 
حسب ما أوضحه بيان لمصالح الدرك 
معلومات  إثر  األربعاء  أمس  الوطني 
تسيرها  عصابة  وجود  مفادها  واردة 
إمرأة وشريكها، اللذين يقومان بترويج 
نشاط  ممارسة  غطاء  تحت  السموم 
الجسدية،  والعناية  والتجميل  التدليك 
ليتم  وتفتيشه،  المكان  اقتحام  تم  أين 
توقيفهما والعثور على 4800 قرص 

وقطعتين  بريغابالين،  نوع  مهلوس 
للترويج  مهيأة  المعالج  الكيف  من 
باإلضافة إلى مبلغ مالي مقدر بـ 10 
ماليين سنتيم مخبئين بإحكام في إحدى 
و07  سياحية،  سيارة  كذا  و  الغرف، 
تم  للتحقيق  استكماال  نقالة   هواتف 
من  متورطين  أشخاص   04 توقيف 
بينهم 03 نساء.وحسب المصدر فقد تم 
بعد استيفاء جميع اإلجراءات القانونية 
القضائية  الجهات  أمام  المعنيين  تقديم 
جمعية  تكوين  أجل  من  المختصة 
ووضع  وعرض  الحيازة  أشرار، 
البيع  قصد  والشراء  والحصول  للبيع 
والتخزين للمواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية بطريقة غير شرعية.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

مكنت العملية التي قادها عنا�صر الدرك الوطني بالعا�صمة من توقيف 06 اأ�صخا�ص

بعد التن�صيق مع مركز القيادة 

وال�صيطرة لأمن ولية اجلزائر

الأمن احل�ضري القبة
 يطيح ب�ضبكة حمل بحث 

يف اأكرث من 15 ق�ضية �ضرقة     
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في األمن الحضري 
الرابع القبة بأمن المقاطعة االدارية حسين داي من اإلطاحة 

بشبكة إجرامية مختصة في سرقة توابع السيارات . 
األمن  تلقي  بعد  أمس  إعالمي  بيان  حسب  العملية  وجاءت 
داخل  سواء  بسرقة  تتعلق  شكاوي  عدة  القبة  الحضري 
عدة  ضحيتها  راح  السيارات  توابع    سرقة  أو  المركبات 
مواطنين أثناء ركنهم للمركبات أمام مقرات سكناهم أو في 
الشوارع مدينة القبة وما جاورها، أين وضعت ذات المصالح 
بالمشتبه فيهم ، حيث  خطة أمنية محكمة من أجل االطاحة 
شخصان  توقيف  إلى  القضية  في  التحريات   نتائح  أفضت 
مشتبه فيهما كانا يقومان بفعل السرقة ، يستعينان في أفعالهما 

اإلجرامية بمركبة لتسهيل النقل و الفرار.
الجزائر  والسيطرة ألمن والية  القيادة  مع مركز  وبالتنسيق 
وعن طريق استغالل كافة الوسائل التقنية المتاحة تم تحديد 
هوية صاحب المركبة، كما أن التنسيق مع مختلف المصالح 
األمنية أفضى إلى ضلوع المشتبه فيهما في عدة قضايا مماثلة 
على مستوى كل من:  دالي براهيم ، الشراقة ، الدرارية و 
بئرخادم فاق عددها 15 قضية، حيث أن استرجاع المركبة 
أسفر إلى ضبط  معدات كانت تستعمل في السرقات : صدرية 
03 مفكات   ، للتمويه  يستعمل  ، قميص صالة كان  ضوئية 
براغي ، كماشة ، أداة تشويش عن الغلق اآللي للمركبات، 

زوج  من قفازات، و مفتاح براغي عجالت.
فيهما  المشتبه  سكن  لمقرات  بالتفتيش  إذن  تنفيذ  أن  كما   
أفضت إلى العثور على رافع سيارات ، إكسسوارات خاصة 
إلى كمية  باإلضافة  ، وقطع غيار  مالية  مبالغ   ، بالسيارات 
من المؤثرات العقلية وحقنتين طبيتين تستعمالن في تعاطي 

المخدرات الصلبة . 
أمام  فيهما  المشتبه  تقديم  تم  اإلجراءات  جميع  استفاء  وبعد 
أشرار  جمعية  تكوين  قضية  عن  إقليما  المختصة  النيابة 
لغرض االعداد لجناية السرقة في الطريق العام بتوافر ظرفي 
الليل و التعدد و استحضار مركبة ذات محرك ، الحيازة على 
المؤثرات العقلية لغرض االستعمال الغير مشروع ، الحيازة  

على أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
حياة سرتاح

 يف اإطار تطوير ن�صاط

 ال�صريفة الإ�صالمية 

اتفاقيتا �ضراكة
 بني البنك الوطني 

اجلزائري و�ضركتني للتاأمني
على  الجزائري,  الوطني  البنك  مؤخرا  وقع 
"الجزائر  التأمين  شركتي  مع  شراكة  اتفاقيتي 
المتحدة للتأمين التكافلي" و"الجزاير تكافل", في 
إطار تطوير نشاط الصيرفة اإلسالمية وتسويق 
الشريعة  لتعاليم  الموافقة  وخدماته  منتجاته 

اإلسالمية, حسبما جاء في بيان للبنك.
أول  أمس  جرت  التي  التوقيع  مراسم  وترأس 
بمقر المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري, 
والمدير  لبو,  لمين  محمد  للبنك,  العام  المدير 
التكافلي",  للتأمين  المتحدة  ل"الجزائر  العام 
شكيب القاسمي الحسني, والرئيس المدير العام 
محفوظ,  بوزيان  زيان  تكافل",  ل"الجزاير 
بحضور رئيسة قسم الصيرفة اإلسالمية بالبنك, 
أمينة عثامنية ومجموعة من اإلطارات السامية 

للمؤسسات الثالث.
المبرمة  األولى  االتفاقية  أن  إلى  البيان  وأشار 
تخص  التكافلي"  للتأمين  المتحدة  "الجزائر  مع 
االتفاقية  تخص  بينما  األشخاص,  على  التأمين 
التأمين  تكافل"  "الجزاير  مع  الموقعة  الثانية 
على الممتلكات.وتندرج هذه الخطوة "في سياق 
استراتيجية البنك الوطني الجزائري الهادفة إلى 
تنويع  وكذا  اإلسالمية,  الصيرفة  نشاط  تطوير 
واثراء المنتجات والخدمات المقدمة لزبائنه, بما 

في ذلك منتجات التأمين البنكي".
حياة �سرتاح

العر�ص �صالح 

حتى 31 دي�صمرب اجلاري

تخفي�ضات على اأجهزة 
"املــودم"، "التوجيـه" 
و"مكـــررات الإ�ضـــارة" 
لـ"ات�ضــالت اجلـــزائــر"

إطالق  عن  الجزائر  اتصاالت  مؤسسة  أعلنت 
تخفيضات على عدد من أجهزة األنترنت خالل 
شهر ديسمبر الجاري.وقالت اتصاالت الجزائر 
الرسمية  صفحتها  عبر  نشر  لها  منشور  في 
فيسبوك"   " االجتماعي  التواصل  موقع  على 
أطلقته  الذي  الجديد  الترويجي  عرضها  أن 
لزبائنها والذي سيستمر حتى غاية 31 ديسمبر 
التوجيه  المودم وأجهزة  2022، يخص أجهزة 
المصدر  اإلشارة.وحسب  ومكررات  )روتر( 
فإن الراغبين في االستفادة من هذه التخفيضات 
على  أو  التجارية  الوكاالت  إحدى  من  التقرب 
مستوى الجناح"C" بقصر المعارض )الصنوبر 
المؤسسة  تشارك  حيث  البحري-الجزائر(، 

بجناح في معرض المنتوج الجزائري.
حياة �سرتاح

يف طبعتها الرابعة

التي �صتقام ب امل�صرح اجلهوي 

"اجلياليل بن عبد احلليم"
اأيام حديدوان مل�ضرح 

الطفل تعود هذا ال�ضبت
الطفل  لمسرح  حديدوان  أليام  الرابعة  الطبعة  تنظيم  سيتم 
بمستغانم بين 24 ديسمبر الجاري و4 جانفي المقبل، حسبما 
أستفيد أمس األربعاء من المسرح الجهوي "الجياللي بن عبد 

الحليم" المنظم للتظاهرة.
الطفل  لمسرح  الرابعة أليام حديدوان  الطبعة  في  وسيشارك 
الشتوية  المدرسية  العطلة  مع  بالتزامن  تنظم  التي  بمستغانم 
ووهران  مستغانم  واليات  من  مسرحية  فرق   )7( سبع 
أخرى  عروض  عن  فضال  وبومرداس  ومعسكر  وغليزان 
للفنانين منصور بقننو )المهرج تيتي( وهويدف حمو ومداح 
محمد، وسيتم خالل حفل افتتاح هذه األيام المسرحية الموجهة 
لفرقة  "اإلرادة"  الفكاهي  العرض  تقديم  الصغير  للجمهور 
ومغطيط  سفيان  لوالة  الفكاهيين  الفنانين  مع  األحمر  األنف 

بلقاسم، حسب المصدر ذاته.
العمل  البحر األبيض المتوسط من مستغانم  كما ستقدم فرقة 
لوهران  الجديدة  الخشبة  وفرقة  والمعلم"  "ميمي  المسرحي 
غليزان  من  الريشة  وجمعية  )الحفلة(  "الفيستا"  عرض 

مسرحية "محارة«.
وبرمجت أيضا مسرحية "الفالح واألميرة" لنادي دار الثقافة 
اهرب  "اهرب  وعرض  )مستغانم(  كاكي  الرحمن  عبد  ولد 
)بومرداس(  منايل  لبرج  للمسرح  النهضة  لتعاونية  يالثعلب" 
والعمل المسرحي "غانية والساحرة" لجمعية الفنون الدرامية 
للعرضين  المسرحية  األعمال  هذه  وتضاف  )معسكر(، 
وألعاب  المشاغب"  و"رضوان  تيتي"  "مغامرات  الفكاهيين 

الخفة لمداح محمد.
الفكاهي  للفنان  تكريما  الثقافية  التظاهرة  هذه  تقام  ولإلشارة 
الراحل ايقاش محمد رؤوف المعروف فنيا باسم "حديدوان" 
)1948-1994( والذي ترك بصمة خالدة في ذاكرة األطفال 
حمزة  )الفنان  مسعودة"  "ما  رفقة  الثمانينات  سنوات  في 

فغولي( والبرنامج التلفزيوني "الحديقة الساحرة".
حياة �سرتاح

رغم ت�صجيل انخفا�ص بـ 42 باملائة 

مقارنة بنف�ص الفرتة من عام 2021

الدرك الوطني: الطموح هو الو�ضول 
لـ �ضفر حادث مرور يف اجلزائر

ك�صف قائد الدرك الوطني بوحلية �صيف عن ت�صجيل انخفا�ص يف ن�صبة حوادث املرور  

بـ42 %خالل الفرتة املمتدة من الـ15 اإىل  الـ20 دي�سمرب 2022 مقارنة بنف�ص الفرتة 

خالل �صنة2021 م�صيفا اأن ن�صبة الوفيات �صهدت انخفا�صا قدر بـ 50 % ، يف حني 

قدرت ن�صبة اجلرحى بـ%55 .

الإطاحـــة بع�ضابـــة حولـــت مركز للتدليــــــك
 والعنايـــة اجل�ضديـــة اإىل وكر لرتويج املخــــــدرات

ت�صتعمل يف ملفات طلب التاأ�صريات

 امل�صلحة املركزية ملكافحة اجلرمية املنظمة:

توقيف ع�ضابة خمت�ضة يف تزوير الوثائق الإدارية
توقيف  من  المنصرم،  األسبوع  نهاية  المنظمة،  الجريمة  لمكافحة  المركزية  المصلحة  عناصر  تمكن 
الخاصة بطلبات  الملفات  إدراجها في  الرسمية، بغرض  اإلدارية  المحررات  بتزوير  يقومان  شخصين 
13 جواز سفر،  أمني أمس األربعاء مكنت من حجز  بيان  السفر.العملية حسب ما أوضحه  تأشيرات 
ملفات ومحررات إدارية مزورة، وكذا الوسائل المستعملة في التزوير والمتمثلة في جهاز إعالم آلي، 
آلة طباعة وختم مقلد.وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن 

قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
حياة �سرتاح
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