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��ستيـــة يحيى حر�س �لجز�ئر على �لوحــدة �لفل�سطينيـــــة

تم توقيعها خالل �لطبعة �لـ21 

لل�شالون �لدولي لل�شياحة و�ل�شفار

 �تفاقيــــات لجلب �سو�ح 
من �إيطاليا وفرن�سا لتن�سيط 
�لحركية �ل�سياحية �لمحلية

�لخبير في �ل�شوؤون �لقت�شادية، حمزة بوغادي يوؤكد:

�أليات مكافحة �لف�ساد �ستجعل من �لقت�ساد �لوطني �أكثر ع�سرنة

نو�ب �لبرلمان يناق�شون بيان �ل�شيا�شة �لعامة للحكومة، و�لوزير �لأول يوؤكد:

�إنجاز�ت �لحكومة ج�ّسدت �لتز�مات رئي�س �لجمهورية
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أكد الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، خالل عرضه 
لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الغرفة السفلى 
عرفتها  التي  الصعبة  الوضعية  "رغم  أنه  للبرلمان، 
والجيوسياسية  االقتصادية  البيئة  تداعيات  نتيجة  بالدنا 
الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء 
المستمد من  بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها 
األربعة  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  التزامات 

والخمسون.”
 عمل احلكومة متحور 

حول جت�صيد اإ�صالحات الرئي�س

وفي العرض الذي قدمه، أكد الوزير األول، أن عمل 
الحكومة، خالل الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى 
مواصلة  حول  أساسا  تمحور  المنصرم،  أوت  غاية 
تجسيد اإلصالحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي 
قررها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مضيفا في 
وتجديد  والقانون  الحق  دولة  بتكريس  المتعلق  المحور 
الماضية،  السنة  خالل  الحكومة  عمل  أن  الحوكمة، 
اإلصالحات  تجسيد  مواصلة  حول  أساسا  "تمحور 
رئيس  قررها  التي  العميقة  والمؤسساتية  السياسية 
الدستوري،  التعديل  بموجب  والمكرسة  الجمهورية 
السيما من خالل إعداد النصوص القانونية ذات الصلة 
ووضع كافة األجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو 

التي تم تعديل قوانينها األساسية.”
 احلكومة عملت على تعزيز

 ممار�صة احلقوق واحلريات

أكد  والحريات،  الحقوق  ممارسة  تعزيز  أجل  ومن 
الوزير األول أن الحكومة "عملت على تعديل القانون 
المتعلق بممارسة العمل النقابي" كما شرعت في عملية 
النقابية، وتعزيز  الحرية  "إصالح شاملة بهدف تعزيز 
أنه  ليضيف  العمل"،  النزاعات في عالقات  آليات حل 
وبهدف تمكين بروز "مجتمع مدني ديناميكي وملتزم"، 
للمجتمع  الوطني  المرصد  تنصيب  الى  االشارة  تمت 
بإنشاء  يتعلقان  قانونين  مشروعي  وإعداد  المدني 
بحرية  يتعلق  وقانون  السياسية  واألحزاب  الجمعيات 
االجتماع والتظاهر السلمي، كما اكد توفير "الظروف 
المثلى إلعالم أكثر حرية ومسؤولية"، حين ذكر بمسعى 
إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون اإلعالم، الفتا الى 
الخارج، فضال عن  في  مقيمة  قناة   16 "إدماج  تم  انه 
إطالق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث 
حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي 
في  إذاعية  محطات   4 وفتح  جديدا  برجا   30 وإنجاز 

الواليات الجديدة.”
 �صالمة الأ�صخا�س واملمتلكات

 اولويات اجلهاز التنفيذي

األشخاص  وأمن  سالمة  بضمان  المتعلق  الشق  وفي 
والممتلكات، أوضح الوزير األول أن الحكومة شرعت 
للوقاية من عصابات  في "إعداد االستراتيجية الوطنية 
قطب  "تنصيب  الى  باإلضافة  ومكافحتها"،  األحياء 
بتكنولوجيا  المرتبطة  الجرائم  لمكافحة  وطني  جزائي 
بمكافحة  متعلق  قانون  وإعداد  واالتصال  اإلعالم 
مشاريع  إعداد  واستكمال  المشروعة  غير  المضاربة 
قوانين متعلقة بأمن وسالمة حركة المرور وكذا بالوقاية 
غير  اإلتجار  وقمع  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  من 
الحياة  أخلقة  بخصوص  ليضيف  بهما"،  المشروع 
"تكتسي  المسألة  أن هذه  الوزير األول  العامة، أوضح 
باعتبارها  الحكومة،  عمل  برنامج  في  خاصة  أهمية 
من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات 

الدولة"،  ومؤسسات  المواطن  بين  سيما  ال  المجتمع، 
وفي هذا اإلطار قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية 
من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية 
والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق 
بها وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة، 
الممتلكات  بتسيير  تكلف  وكالة  إنشاء  أدرجت  والتي 
باإلضافة  العدالة،  طرف  من  والمصادرة  المسترجعة 
التجريم عن  إلى تعديل عدة أطر قانونية بغرض رفع 
قصد  المسيرين  تمس  التي  التحقيقات  وتأطير  التسيير 

تحرير المبادرات.
اإجراءات �صارمة ل�صرتداد الأموال املنهوبة

رئيس  حدده  الذي  الشامل  المسعى  تنفيذ  وضمن 
تم  الفساد،  عن  الناتجة  األموال  السترداد  الجمهورية 
بمصادرة  القاضية  النهائية  القضائية  األحكام  تنفيذ 
إنابة   219 وإطالق  المختلسة،  واألمالك  األموال 
 156 معالجة  يجري  فيما  منها،   43 نفذت  قضائية، 
إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة األموال 
تم  أنه  الرحمان  عبد  بن  وذكر  الخارج،  إلى  المهربة 
والمادية  البشرية  بالموارد  المستحدثة  الواليات  تزويد 
بتقاسم  الخاصة  اإلجراءات  كافة  واستكمال  والمالية 
األصول والخصوم وإعداد ميزانيات الواليات الجديدة.
وأضاف في ذات السياق أنه تم االنتهاء من المشاريع 
التمهيدية للقوانين المتعلقة بالبلدية والوالية ومن إعداد 
مشروع قانون يتعلق بتسيير مخاطر الكوارث، منوها 
القانون  إصالح  مسار  عرفه  الذي  الكبير  ب"التقدم 
إلى عصرنة  الرامي  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي 
المرونة  من  مزيد  إضفاء  خالل  من  العمومية  اإلدارة 
في  الحديثة  األساليب  وتكريس  التوظيف  أنماط  على 

تسيير الموارد البشرية.”
بوابة حكومية مل�صايرة التحول الرقمي لالإدارة

الوزير  أكد  الرقمنة،  مسار  إلى  تطرقه  معرض  وفي 
حكومية  بوابة  وضع  "استكملت  الحكومة  أن  االول 
في  إطالقها  سيتم  رقمية  عمومية  خدمة   208 تتضمن 
األسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى وضع آخر اللمسات 
تعميم  خالل  من  الموحد  التعريفي  الرقم  اعتماد  على 
في  نوعية  نقلة  سيشكل  الذي  الوطني  التعريفي  الرقم 
تسريع  وبالتالي  المعلومات،  ألنظمة  البيني  االستخدام 

مسار التحول الرقمي لإلدارة العمومية.”
تقلي�س عدد امل�صتوردين اإىل 13 األف متعامل

في  تمكنت،  الحكومة  إن  األول  الوزير  قال  ذلك،  إلى 
تطهير  من  الواردات،  وتقليص  لضبط  سياستها  إطار 
الحالة،  للبيع على  الموجهة  للبضائع  المستوردين  عدد 
حيث انتقل من 43 ألف إلى 13 ألف مستورد، وأوضح 
لضبط  سياسة  وضعت  "الحكومة  أن  األول  الوزير 
الواردات تمثلت على الخصوص، في وضع  وتقليص 
نشاط  تنظيم  وإعادة  الوطني  لإلنتاج  بيانية  خرائط 
أدى  مما  الحالة،  للبيع على  الموجهة  البضائع  استيراد 

ألف   43 من  انتقل  الذي  المستوردين  تطهير عدد  إلى 
مستورد إلى 13 ألف مستورد.”وأشار في هذا السياق 
التي اعتمدتها  الخارجية  التجارة  التحكم في  أن سياسة 
الحكومة، تهدف إلى "ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية 
الوطنية  السوق  المحلي وكذا  والمنتج  الوطني  المنتوج 
من التضخم المستورد وعمليات االحتيال لتهريب العملة 
السوق  وإغراق  الفواتير  تضخيم  طريق  عن  الصعبة 
بمنتجات، االقتصاد الوطني في غنى عنها"، كما لجأت 
اإلنتاج  حماية  "إجراءات  إلى  الغرض  لنفس  الحكومة 
الوطني طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية، من خالل 
نظام  وكذا  اآللية  والرخص  المستوردين،  تخصص 

الرمز الشريطي.”
 ت�صجيع لل�صادرات خارج املحروقات

 ومرافقة م�صتدامة للم�صدّرين

من جهة أخرى أفاد الوزير األول، أن الحكومة تعمل 
ومرافقة  المحروقات  خارج  الصادرات  تشجيع  على 
المصدرين من خالل تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين 
قدراتهم التنافسية السيما، تسديد جزء من تكاليف النقل 
حيث  الخارج،  في  المنظمة  المعارض  في  والمشاركة 
ملف   1216 معالجة  و2021،   2020 سنتي  تم خالل 
يحتوي على 8522 فاتورة، وكذا مرافقة المؤسسات في 
مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة، 
كما تم تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 
عدد  في  ارتفاع  عنه  ترتب  مما  جديد،  1537 مصدر 
المصدرين الحقيقيين، عالوة على ذلك، تم إعادة تنشيط 
البلدان  وإنشاء 37 مجلس لرجال األعمال مع مختلف 
الشريكة بينما يجري العمل على إنشاء 20 مجلس اخر 
قبل نهاية السنة الجارية 2022، و40 اخرا قبل نهاية 

2023، ليبلغ العدد اإلجمالي 97 مجلسا.
"تطهري" ال�صوق الداخلية من التجارة املوازية

أشار  الداخلية،  السوق  ضبط  عمليات  وبخصوص 
عمليات  بعدة  "قامت  الحكومة  أن  إلى  األول  الوزير 
وتطهير  الرسمية  غير  التجارة  مكافحة  إلى  تهدف 
القضاء على  التجاري من خالل  الفعل  وأخلقة  السوق 
ألف   28 ودمج  رسمية  غير  مساحة  ألف  من  أكثر 
متدخل في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47960 
وتجزئة  جملة  سوق   12 وفتح  إحصاؤهم،  تم  متدخل 
جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة"، كما 
قامت الحكومة، "بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين 
الواسع، عن طريق وضع  االستهالك  ذات  بالمنتجات 
وبخصوص  التخزين"،  ومستودعات  التوزيع  منصات 
عبد  بن  أبرز  وتعزيزها،   المراقبة  أداة  عصرنة 
بالسجل  المتعلقة  العملية  استكمال  "تم  أنه  الرحمان 
التجاري اإللكتروني، حيث وصل العدد إلى 1.6 مليون 
سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2.2 مليون سجال 

تجاري، أي ما نسبته 71 بالمائة.
كما تم القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة 
المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا 

التي  الحساسة  التجارية  األنشطة  بتأطير  يتعلق  خاصا 
التجارية  الممارسات  مكافحة  إلى  خاص  بشكل  تهدف 

غير المشروعة.
4 مليار دولر قيمة ال�صادرات خارج املحروقات

وفي سياق قريب، كشف الوزير األول، أن الصادرات 
خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دوالر في 
نهاية أوت 2022، بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس 
المحروقات  خارج  "الصادرات  أن  موضحا  سنوي، 
سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة، حيث انتقلت 
من 2.61 مليار دوالر نهاية شهر أوت 2021، إلى ما 
 ،"2022 أوت  شهر  نهاية  في  دوالر  مليار   4 يقارب 
وأشار أيمن بن عبد الرحمان أنه "الى غاية نهاية شهر 
فائضا  التجاري  الميزان  سجل   ،2022 سنة  من  أوت 
يقارب 14 مليار دوالر، مقابل عجز قدره 862 مليون 
بلغ  أن  بعد   ،2021 الفترة من سنة  نفس  دوالر خالل 
كما  دوالر"،  مليار   10.6 قيمة   ،2020 سنة  العجز 
سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار 
نفس  خالل  دوالر  مليار  بـ4.4  عجز  مقابل  دوالر، 

الفترة من سنة .2021
اجلزائر ا�صتعادت حركية الن�صاط القت�صادي

ونوه بن عبد الرحمان إلى أن "الجزائر استعادت حركية 
التراجع  بعد  وذلك   ،2021 سنة  االقتصادي  النشاط 
تداعيات  بفعل   ،2020 سنة  في  عرفته  الذي  الكبير 
جائحة كوفيد-19"، مبرزا أن االقتصاد الوطني "شهد 
نمو  بتحقيق  تميزت  استدراكية  حركية   2021 سنة 
أن  إلى  وأشار  بالمائة"،   4.7 تفوق  بنسبة  اقتصادي 
مؤشر أسعار االستهالك "سجل معدل فاق 7.2بالمائة 
في نهاية سنة 2021، مقابل ما يفوق 4.2 بالمائة في 
نهاية سنة 2020"، مفسرا أن "هذا التضخم كان مرتبطا 
أساسا، بالمنتجات الغذائية ) +10.1 بالمائة( ومنتجات 
الصناعة التحويلية )+6.3 بالمائة(، وتأتي هذه الزيادة 
في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور 
السنتين  خالل  العالم  عرفها  التي  المتتالية  الصدمات 
األخيرتين، إذ وصل إلى 7.8 بالمائة في أبريل 2022, 
وهو  أوروبا,  في   2022 سبتمبر  خالل  بالمائة  و10 
المستويات  هذه  تعتبر  كما   ،2008 سنة  منذ  األعلى 
الكبير ألسعار  لالرتفاع  "انعكاس  التضخم  الكبيرة من 
اإلمداد  الغذائية وتعطل سالسل  األولية والمواد  المواد 
وارتفاع تكاليف الشحن، وهي كلها عوامل زادت من 
مست  وأنها  السيما  المواد،  هذه  على  الحادة  المنافسة 

البلدان في أمنها الغذائي والصحي.”
وفيما يتعلق بوضعية المالية العامةـ أكد الوزير األول 
لتثبيت   2021 سنة  في  جهودها  كرست  قد  "الحكومة 
استقرار المؤشرات الكلية األساسية لالقتصاد الوطني، 
والخارجية"،  الداخلية  التوازنات  اختالل  من  والحد 
ارتفعت   ،2021 سنة  الميزانية  إيرادات  أن  ليضيف 
بنسبة فافت 15.5 بالمائة، كما ارتفعت نفقات الميزانية، 

في نفس السنة، بنسبة فاقت 7.6 بالمائة.

نواب الربملان يناق�صون بيان ال�صيا�صة العامة للحكومة، والوزير الأول يوؤكد:

اإجنازات احلكومة ج�ّسدت التزامات رئي�س اجلمهورية
انطلقت اأم�س مناق�صة بيان ال�صيا�صة 

العامة للحكومة، داخل الغرفة ال�صفلى 

للربملان، والتي اكد الوزير الأول 

اأمين بن عبد الرحمن لدى عر�صه 

مل�صمونه، اأن اجلهاز التنفيذي 

حر�س طوال الفرتة املمتدة 

من �صبتمرب 2021 اإىل اأوت 

املنق�صي، على جت�صيد التزامات 

رئي�س اجلمهورية يف خمتلف 

القطاعات،  رغم الو�صعية 

ال�صعبة التي �صهدتها بالدنا جراء 

تداعيات الو�صاع القت�صادية 

واجليو�صيا�صية الدولية التي عرفتها 

تلك الفرتة.



أكد الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، 
أن الجزائر هيأت كافة الشروط الالزمة من أجل 
إنجاح القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح والثاني 
إلى  والتي تسعى من خاللها  القادم،  نوفمبر  من 
موضحا  المشترك"،  العربي  العمل  بناء  "إعادة 
للحكومة  العامة  السياسة  لبيان  عرضه  خالل 
الفصل  في  الوطني  الشعبي  المجلس  نواب  أمام 
العربية  القمة  بالسياسة الخارجية، أن "  المتعلق 
القيم  ترسيخ  عن  فضال  ستكرس،  بالجزائر 
المشتركة والتضامن العربي، كما قررها رئيس 
الجمهورية، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية 
 ،"2002 لسنة  العربية  السالم  مبادرة  وتحيين 

مضيفا أن الجزائر "هيأت كافة الشروط الالزمة" 
من أجل إنجاح هذا الموعد الذي تسعى من خالله 

إلى "إعادة بناء العمل العربي المشترك".
وأبرز بن عبد الرحمان في مداخلته أن أولويات 
القادمة  الدبلوماسي للحكومة في السنوات  العمل 
عن  الدفاع  على  تدخلها  "تركيز  حول  يتمحور 
مصالح األمة، والمساهمة في األمن واالستقرار 
والعالم  إفريقيا  مع  العالقات  وتعزيز  اإلقليميين، 
في  السلم  وتعزيز  الشراكة  وتطوير  العربي، 
االقتصادية  الدبلوماسية  نشر  وإعادة  العالم، 
الدبلوماسية  األداة  وعصرنة  تنميتنا،  خدمة  في 
وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع استراتيجية 

الخارج"،  في  الوطنية  جاليتنا  تجاه  جديدة 
الفترة،  هاته  في  الحكومة  جهود  تركزت  حيث 
وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، "على 
من  العربي  والعالم  إفريقيا  مع  العالقات  تعزيز 
المبادرات  تجسيد  في  المساهمة  دعم  خالل 
اإلفريقية، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية  التحتية  البنى  ومشاريع  اإلفريقية، 
المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء".
مساهمة  لتقديم  "جهودها  الجزائر  كما ضاعفت 
تنتمي  التي  المنطقة  وأمن  استقرار  ضمان  في 
تاريخية  بلدانها عالقات  إليها والتي تربطها مع 
أيضا  وتعمل  ومتعددة،  قوية  وإنسانية  وسياسية 
العديد  مع  االقتصادي  تعاونها  تعزيز  على 
االوروبيــة  و  والعربيــة  اإلفريقية  الدول  من 

الصديقة".
الدبلوما�سية اجلزائرية �سجلت عودة قوية

القوية  إلى ذلك، أبرز بن عبد الرحمان "العودة 
المحوري  والدور  الجزائرية  الدبلوماسية  لنشاط 
والريادي في المنطقة الذي باتت تلعبه الجزائر، 
أصبحت  الذي  واالهتمام  الكبير  التجاوب  وكذا 
تبديه مختلف الدول لموقف الجزائر حول عديد 
فعالية  يؤكد  مما  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
التزامات  تنفيذ  إلى  الرامي  الحكومة  مسعى 
إرادتها  خالل  من  السيما  الجمهورية،  رئيس 
في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية، 
والمبادئ  القيم  ترسيخ  خالل  من  سطرها  التي 
الهيكلية  العوامل  التي تحملها على ضوء  الثابتة 

والظرفية التي تحدد مسارها".

قال الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، إن الجيش الوطني الشعبي 
يعمل، دون هوادة، على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبالد 
من خالل تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية 

والفضاء البحري والجوي.
ثّمن الوزير االول خالل عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب 
المجلس الشعبي الوطني، دور الجيش الوطني الشعبي الذي قال إنه "يعكف 
في إطار مهامه الدستورية النبيلة، وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات رئيس 
وفي  الوطني،  الدفاع  وزير  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية، 
تسخير  والدولي، دون هوادة، على  اإلقليمي  الجيو-سياسي  الوضع  خضم 
وتعزيز  لتطوير  الشروط  كل  وتوفير  والمادية  البشرية  الوسائل  جميع 
قدرات النظام الوطني للدفاع"، مضيفا "يعمل الجيش الوطني الشعبي على 
تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية من خالل تمتين أنظمة المراقبة 
والجوي  البحري  والفضاء  البرية  الحدود  امتداد  على  المنتشرة  والحماية 
خالل  من  المنظمة  الجريمة  أنواع  ومختلف  اإلرهاب  ومكافحة  للسيادة 
العمليات  زيادة  طريق  عن  اإلرهاب  بقايا  على  الممارس  الضغط  تكثيف 
ناحية  في  جرت  التي  النوعية  "العملية  أن  مذكرا  النشيطة"،  الهجومية 
لوحدات  الدائمة  والجاهزية  اليقظة  على  أثبتت   2022 أبريل  في  سكيكدة 

الجيش الوطني الشعبي".
المنظمة  الجريمة  "مكافحة  أن  الى  األول  الوزير  أشار  السياق،  هذا  وفي 
غير  الهجرة  وكذا  المخدرات،  وتجارة  التهريب  السيما  للحدود،  العابرة 
الشرعية واالتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة 

التي تشكل انشغاال كبيرا أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر، بدعم 
في  األخرى  األمن  مع مصالح  الوثيق  وبالتعاون  الحكومة  من  متناهي  ال 
مكافحة هذه الظواهر اإلجرامية دون هوادة"، كما أشار الى أنه على سبيل 
المثال وخالل الفترة الماضية  "تم حجز 61 طن من الكيف المعالج، 29 
كلغ من الكوكايين، 3.7 مليون قرص مهلوس، كما تم حجز 1.9 مليون لتر 
من الوقود كانت موجهة للتهريب وحجز معدات وآالت مستعملة من طرف 

المنقبين غير الشرعيين عن الذهب في الجنوب".
الدفاع  مجال  في  قدراته  "تعزيز  على  الشعبي  الوطني  الجيش  ويعكف 
من خالل  اإللكترونية، السيما  الجريمة  أشكال  جميع  ومكافحة  السيبراني 
التعاون  "تكثيف  وكذا  المعلوماتية"  األنظمة  ألمن  الوطنية  الوكالة  إنشاء 
اإلرهاب  مكافحة  مسائل  حول  الساحل،  بلدان  مع  السيما  العسكري، 
المنظمات  مختلف  مع  للحدود  العابرة  المنظمة  والجريمة  والتخريب 
الحكومية الدولية واإلقليمية"، ناهيك عن "تطوير الصناعة العسكرية عن 
طريق دعم النسيج االقتصادي من خالل الشراكة المتعددة وإنشاء مؤسسات 
جديدة"، كما أبرز الوزير االول "مساهمة الجيش الوطني الشعبي في تطوير 
االقتصاد الوطني، من منظور تكاملي، عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية 
تستند على تطوير المناولة والمساهمة في رفع نسبة اإلدماج، ناهيك عن 
مساهمته في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية 
التي عرفتها بالدنا، خالل الصائفتين األخيرتين،  المناخية  واالضطرابات 

ال سيما حرائق الغابات".
اإ. �س/ واج
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الوزير الأول يوؤكد تهيئة كافة ال�سروط الالزمة لإجناحها

"قمة اجلزائر" �ستكر�س الطابع
 املركزي للق�سية الفل�سطينية

قال الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمن، اأم�س، اإن القمة العربية باجلزائر �ستكر�س الطابع املركزي للق�سية الفل�سطينية وحتيني مبادرة 

ال�سالم العربية ل�سنة 2002، موؤكدا تهيئة كافة ال�سروط الالزمة من اجل اإجناح املوعد العربي املنتظر عقده يف 1 و2 نوفمرب الداخل.

اإميان. �س/ واج

 الفريق اأول ال�سعيد �سنڤريحة

 يف زيارة عمل اإىل الناحية الع�سكرية الأوىل

"وحدات الإ�سناد بالوقود
 هي مبثابة ال�سرايني 

التي متد قوام املعركة للجي�ش" 
الوطني  الجيـش  أركـان  رئيـس  شنڨـريحة،  السعيد  أول  الفريـق  قـام 
الشعبي، أمس، بزيارة عمل وتفتيش إلى الجلفة بالناحية العسكرية األولى، 
قوام  بها  تدعم  بالوقود  للتموين  جديدة  وحدات  تدشين  على  أشرف  أين 

المعركة للجيش الوطني الشعبي.
ومديرين  األولى  العسكرية  الناحية  قائد  ورفقة  االستقبال  مراسم  بعد 
قام  الشعبي،  الوطني  الجيش  وأركان  الوطني  الدفاع  بوزارة  مركزيين 
بالجلفة.  الوقود  بعتاد  للتموين  المركزية  المؤسسة  بتدشين  أول  الفريق 
بعد ذلك، استمع الفريق أول لعرض مفصل حول هذه المؤسسة الحساسة 
الوحدات  لمختلف  بالوقود  التموين  منظومة  لها ضمن  الموكلة  والمهام 
بمختلف  يطوف  أن  قبل  بالمنطقة،  المنتشرة  العسكرية  والتشكيالت 
ها ويتابع شروحات مفصلة عن  المصالح والمنشآت والورشات التي تضمُّ

مهام كل منها.
إثر ذلك، أشرف الفريق أول على تدشين مركز التكوين لتقنيات الوقود 
بنفس الموقع، أين تابع عرضا حول هذا المركز تضمن األدوار المنوطة 
البيداغوجية  المرافق  مختلف  تفقد  كما  منها،  التكوينية  السيما  به، 
والمعيشية له، واستمع إلى شروحات وافية قدمها مسؤولو المركز حول 

كافة الجوانب المتعلقة بميدان االختصاص.
أين  بالوقود،  للتموين  الجهوي  المستودع  إلى  بعدها  تنقل  أول  الفريق 
أشرف على مراسم تدشينه، وزار مختلف مرافقه ومنشآته، ووقف على 
توجيهات  واإلطارات  للمستخدمين  مسديا  وتجهيزاته،  معداته  جاهزية 
هذا  على  المحافظة  بضرورة  بالخصوص،  تتعلق،  صارمة  وتعليمات 
أداء  وحسن  الالزمة  األمنية  باالحتياطات  وااللتزام  الحيوي  المكسب 

المهام الموكلة بكل جدية وانضباط.
على إثر ذلك، التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الوحدات الثالثة 
األهمية  بدايتها على  في  أكد  توجيهية،  كلمة  ألقى  أين  تدشينها،  تم  التي 
التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لوحدات اإلسناد بالوقود 
ترشيد  يتعين  التي  بالطاقة،  المعركة  قوام  تمد  التي  الشرايين  بوصفها 

إدارتها والمحافظة عليها وتوظيفها بالمهارة والعقالنية الالزمتين:
"إنـنا نعتبر وحدات اإلسناد بالوقود بمثابة الشرايين التي تمد قوام المعركة 
الفرد  قدرة  أن  تام،  يقين  على  ونحن  بالطاقة،  الشعبي  الوطني  للجيش 
بكفاءة  كثيرا  يرتبط  والقتالي،  والنفسي  المعنوي  ومستواه  العسكري 

الشبكات اإلسنادية بهذه المادة الحيوية وبمصداقية أدائها.
فالحروب كانت وال تزال حروب إمداد وموارد بامتياز، والنصر فيها ال 
يكون إال لـمـن يـُتـقـن حسن تنظيم هذه الموارد ويعرف كيف يوصلها، في 
الوقت المناسب، إلى مختلف أنساق القوات، ويهتدي إلى ترشيد إدارتها، 

ويحافظ عليها، ويوظفها ويستغلها بكل مهارة وعقالنية.
ومن هذا المنطلق، حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على 
إيالء المديرية المركزية للوقود االهتمام الذي تستحقه، السيما من خالل 
اإلسهام  لبنة أخرى هامة، من شأنها  تعد  التي  الجديدة،  اإلنجازات  هذه 

الفعلي في الرفع المستمر لجاهزية قوام المعركة لدينا".
األدوار،  في  التكامل  سمة  إضفاء  على  حرصه  على  أكد  أول  الفريق 
اإلسناد،  وهياكل  القوات  أصناف  مختلف  بين  المهام،  في  والتضافر 
بجميع تفرعاتها، من أجل ترسيخ طابع الفعالية في األداء، والتحلي بميزة 

التجاوب المستمر مع المتطلبات العملياتية التي يفرضها الميدان.
وصرح قائال في هذا السياق:"كما حرصنا في إطار المسار التطويري 
المتصاعد للجيش الوطني الشعبي، على إضفاء سمة التكامل في األدوار، 
والتضافر في المهام، بين مختلف أصناف القوات وهياكل اإلسناد، بجميع 
بميزة  والتحلي  األداء،  في  الفعالية  طابع  ترسيخ  أجل  من  تفرعاتها، 
التجاوب المستمر، والتكيف الصحيح والمتواصل مع المتطلبات العملياتية 

التي يفرضها الميدان، وتفرضها المستجدات الطارئة أو المتوقعة.
ويتطلب النجاح في هذه المهمة الحيوية، إيالء أهمية بالغة للتحديد الدقيق 
والواقعي لالحتياجات الحقيقية، اآلنية والمستقبلية لقوام المعركة للجيش 
الوطني الشعبي، ويرتكز أيضا هذا النجاح، على احترام معايير التخزين 
وعلى االحترام الصارم لقواعد األمن والحماية، وفقا للمعايير المعمول 

بها في هذا المجال".
وفي األخير، فسح الفريق أول المجال لمستخدمي الوحدات الثالث للتعبير 
والشديد  الثابت  عزمهم  أكدوا  حيث  اقتراحاتهم،  وتقديم  انشغاالتهم  عن 
لبالدهم  خدمة  وإخالص  تفان  بكل  الحساسة  بمهامهم  االضطالع  على 
الذهبي  السجل  أول على  الفريق  الزيارة، وقع  في ختام  األبي.  وشعبهم 

للوحدات الُمدشنة.
عزيز طواهر

الوزير الأول يثمن جهوده يف متتني اأنظمة املراقبة واحلماية، ويوؤكد:

اجلي�ش الوطني يعمل على ت�أمني احلدود 
واحلف�ظ على ال�سي�دة الرتابية

بوغالي،  إبراهيم  الوطني،  الشعبي  المجلس  أكد رئيس 
امام  للحكومة  العامة  السياسة  بيان  عرض  أن  أمس، 
النواب، يحمل داللة قوية على تجسيد اإلرادة السياسية 
واالنتقال بها إلى السلوك والفعل، موضحا أن الجزائر 
تمضي قدما في طريق الممارسة الديمقراطية الحقة التي 

وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
الشعبي  للمجلس  العامة  الجلسة  افتتاح  بوغالي في  قال 

العامة  السياسة  بيان  لعرض  المخصصة  الوطني 
للحكومة، إن الجزائر "تمضي قدما في طريق الممارسة 
عبد  الجمهورية،  رئيس  كان  التي  الحقة  الديمقراطية 
بيان  عرض  أن  مبرزا  بها"،  وعد  قد  تبون،  المجيد 
تجسيد  على  قوية  "داللة  له  للحكومة  العامة  السياسة 
والفعل،  السلوك  إلى  بها  واالنتقال  السياسية  اإلرادة 
يرمي  الجميع  اليه  يطمح  الذي  "التكامل  ان  الى  الفتا 

الى تجسيد برنامج عمل الحكومة الذي ناقشه وصادق 
يتم  الدولة  مؤسسات  "بناء  أن  مؤكدا  النواب"،  عليه 
مما  التالعب،  تقبل  ال  ومحددة  ضابطة  قوانين  وفق 
أنتج مؤسسات ال شبهة فيها، كما عبر عن ذلك رئيس 
الحكومة  لقاء  بمناسبة  له  خطاب  آخر  في  الجمهورية 
مع الوالة". ونوه بوغالي بذات المناسبة باألشواط التي 
قطعتها الجزائر "في ظرف استثنائي وفي وقت قصير 

سمح لها باستعادة دورها"، مشيدا في ذات السياق بالدور 
الذي لعبه الجيش الشعبي الوطني في تحقيق ذلك، كما 
ابرز "سعي الجزائر الحثيث الى لم الشمل بمناسبة القمة 
المواقف  لتوحيد  "فرصة  تعد  والتي  المقبلة"،  العربية 
نقاط  في  واالستثمار  وتقريبها  النظر  وجهات  وتقاسم 

التقاطع والقواسم المشتركة".
اإ. �س/ واج

قال اإن اجلزائر ما�سية يف طريق املمار�سة الدميقراطية احلقة، بوغايل يوؤكد:

عر�ش بي�ن ال�سي��سة الع�مة للحكومة جت�سيد للإرادة ال�سي��سية



مقابل  دج  مليون    156 فبلغت  للنتيجة،  بالنسبة  أما 
123  مليون دج مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 
أعمال  رقم  يشهد  بهذا   +%26.9. نسبتها  نتيجة 
للتأمينات قفزة معتبرة في ظل تحسن الوضع  أليانس 
االقتصادي للبالد بعد اندثار الجائحة  و تسعد الشركة 
بهذه الطفرة الهامة.إال أن هذا االنتعاش المالي المؤقت 
ال ينبغي أن يحجب استعصاء الممارسات غير النزيهة 
الحصول على بعض  القانوني عند  التمييز غير  مثل 
الصفقات العمومية باقصاء القطاع الخاص ; االغراق 
و عدم احترام االتفاقيات القطاعية المتعددة األطراف 
السوق من طرف بعض  تجاوز حدود  إلى  باإلضافة 
من  حصص  على  لالستحواذ  التعاونيين  المتعاملين 

السوق.
وبالنسبة للسنة المالية 2022، فقدت أليانس للتأمينات 
95% من العروض المؤسساتية بسبب استمرار وجود 
البنود التمييزية في بعض دفاتر الشروط و خاصة عدم 
احترام بعض متعاملي السوق لالتفاق متعدد األطراف 
الذي يحد من نسبة الخصوم فيما يخص التأمين على 
السيارات و ذلك على الرغم من المصادقة عليه من 
قبل كل متعاملي القطاع، و الذي تمت مخالفته بعد ذلك 
بالرغم من تشديد الوزارة الوصية على االحترام التام 

لالتفاقية و االلتزام الصارم من كل متعاملي القطاع.
عالوة على ذلك، في ظل غياب عقوبات صارمة من 
من  سيكون  المتعنتين،  في حق  الضبط  سلطة  طرف 
التفكير في مصير أفضل  الوهمي  الصعب بل و من 
لسوقنا الذي يجد صعوبة في تجاوز 0.7% من معدل 
اإلنتشار بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي مع العلم أن 
المعدل عربيا يصل إلى 1.5%، وإفريقيا 4% وعالميا 

.%7
ثابت  تراجع  بقلق  نالحظ  نحن  سنوات،  أربع  ومنذ 
يخص  فيما  الخاص  التأمين  لقطاع  هيكلي  و  دائم  و 
تقديراتنا  حسب  و   السوق  حصص  على  الحصول 
الخاصة، تراجعت حصص القطاع الخاص من 24.7 
ذلك  و   2022 في   %21 حوالي  إلى   2018 سنة   %
 %6 إلى  يصل  قد  الذي  السوق  نمو  من  الرغم  على 
و غياب سوق السيارات الجديدة.إن هذا الوضع غير 
المطمئن و الثابت يمكنه أن يضع القطاع الخاص في 

حالة حرجة قد تهدد استقراره اذا لم يتم اتخاذ تدابير 
اصالحية عاجلة من طرف الوزارة الوصية و سلطة 

الضبط.
االقالع  2022 سنة  الجمهورية سنة  لقد جعل رئيس 
االقتصادي و المباشرة في عدد من االصالحات وإن 
الفعالة  و  الجديدة  الديناميكية  بهذه  بقوة  يؤمن  القطاع 
التي خلقت لتنفيذ اصالحات اقتصادية هيكلية       و 
عميقة. في هذا السياق، قامت الحكومة بنشر مشروع 
ظروف  في  تنفيذية  مراسيم  و  االستثمارات  قانون 
القوية  السياسية  االرادة  يترجم  الذي  الشيء  قياسية 
أو  تهميش  عدم  و  اقتصادنا  تطوير  في  قدما  للمضي 
الذي  األمر  التأمينات.  قطاع  سيما  ال  قطاع  أي  ظلم 
خلق أمال كبيرا في تعجيل مختلف االصالحات التي 
القانون  ينتظرها سوقنا على أحر من الجمر ال سيما 
07/95 باإلضافة إلى مختلف الخطوات   و القرارات 
سلطة  و  الوصية  الوزارة  مستوى  على  التنظيمية  
الضبط لوضع حد لبعض التجاوزات    و الممارسات 
و  للقطاع  التحويطية  المالءة  قواعد  و  تتنافى  التي 
التي يمكنها الحاق الضرر بمصالح الزبائن و قدرات 

شركات التأمين التابعين لها على االمتثال اللتزاماتهم   
و مسؤولياتهم التعاقدية    و التنظيمية و المالية.

للتأمينات  أليانس  إدارة  من جهة أخرى، سعد مجلس 
وزير  منصب  في  كسالي  ابراهيم  السيد  ترسيم  بنبأ 
المالية و هو خبير في مجال التأمينات و على دراية 
ينبغي اعتمادها على  التي  تامة بمختلف اإلصالحات 
المديين المتوسط و القصير كما ُسرَّ المجلس بالمصادقة 

و نشر المرسوم الرئاسي المتعلق باختيار 
وتبقى الشركة ملتزمة إلى جانب المتعاملين الصادقين 
االصالحات  لرفع  الحكومة  و  العمومية  السلطات  و 
االقتصادية و دعمها والمشاركة في نشرها وتطبيقها 
و  تطوير  سبيل  في  ضئيل،  بجزء  ولو  للمساهمة، 
تنمية اقتصادنا الوطني. من جهتها، أليانس للتأمينات 
تواصل دربها ومشاريعها في عملية تطوير اجراءاتها 
ورقمنتها التي هي في مراحلها األخيرة كما أنها تكثف 
لتوفير  وخدماتها  منتجاتها  في  االبتكار  في  جهودها 
وترقية  عالية  مضافة  قيمة  ذات  منتجات  لزبائنها 
ن و  العالقات مع المحيط وإعادة بناء الثقة بين المَؤمِّ

ن له. المؤمَّ

أمس  أول  التشاركي  التسيير  شكل 
الموضوع الرئيسي في حملة المرشحين 
لخوض غمار االنتخابات البلدية المحلية 
المزمع تنظيمها في 15 أكتوبر الجاري 
في  هامة  مكانة  احتل  حيث  ببجاية 
أكد شيتور  الصدد  خطاباتهم. وفي هذا 
الدائرة  في  تادوكلي  قائمة  من  صالح 
االنتخابية لفرعون انه "من الضروري 
عالقة  وإرساء  تشاركي  تسيير  تطبيق 
جديدة بين الهيئات المنتخبة و الناخبين, 
اسرع  في  تداركه  يجب  نقص  فهناك 

وقت", مشددا على اهمية مشاركة اكبر 
شؤون  تسيير  في  المواطنين  من  عدد 
قائمة  من  صالحي  مولود  البلدية.أما 
أسيرام بأقبو, فقد اشار الى انه سيجعل 
من هذه المسالة "أولوية يتحتم تجسيدها 
من خالل انشاء مجلس استشاري بلدي 
من اجل اعطاء بعد لمسار اتخاد القرار 
و بالتالي منح اطار و توجه لممارسات 

التسيير".
حتى  الحملة  مرشحي  مختلف  أن  كما 
اال  للمسالة,  مباشرة  يتطرقوا  لم  وان 

عالقات  ارساء  اهمية  على  اكدوا  انهم 
المواطنين,  و  المجلس  بين  جديدة 
المقدس"  "االتحاد  الى  احيانا  مشيرين 
العامة",  "التعبئة  الى  اخرى  احيانا  و 
و على العموم توحيد الجهود المشتركة 
للممارسة الفعالة للمواطنة عبر تكريس 

االتصال بين مختلف الفاعلين.
أما البلديات المعنية باالنتخابات الجزئية 
المزمع تنظيمها في 15 اكتوبر ببجاية 
يتعلق االمر بكل من  اربعة, و  فعددها 
والتي  ومسيسنة  وفرعون  وتوجة  اقبو 

تقع جميعها بالجهة الغربية من الوالية 
هذه  الصومام.وتعد  وادي  تتوسط  و 
النصف  وأن  ناخب   47000 البلديات 
اقبو  منطقة  في  يتواجد  تقريبا  منهم 
في  بلدية  اكبر  ثاني  تعد  التي  وحدها 
البلديات  ان  الى  االشارة  الوالية.تجدر 
المحلية  لم تفرز في االنتخابات  األربع 
لـ 27 نوفمبر 2021 اي منتخبين لعدم 
تنظيم  تحتم  مما  مرشحين,  اي  تسجيل 

هذه االنتخابات البلدية المحلية.
ع.ط

جالوي  القادر  عبد  أمس  صبيحة  أشرف 
إنطالق  شارة  إعطاء  على  المسيلة  والي 
األبواب المفتوحة على قطاع السكن بمناسبة  
إحياء اليوم العربي للسكن ، والمنظم تحت 
لمكونات  المجتمعي  الفكر  تطوير   " شعار 

السكن المعاصر" .
الشهيد  الثقافة  دار  احتضنته  تلذي  الحدث 
الهيئة  مدراء  بحضور   ، الحمالوي  قنفود 
والعمران  السكن  قطاع  شركاء  التنفيذية 
والخواص  العموميين  المرقين  وبحضور 
في  المتخصصة  والشركات  المؤسسات   ،

مالحق البناء وغيرها ، تم من خالله تقديم 
عرض حول حصيلة قطاع السكن بالوالية 
المستعملة  األولية  المواد  عرض  وكذا 
العصرية  المواد  منها  خاصة  االنجاز  في 

صديقة البيئة.
لوالية  السكن  مديرة  يونس  ليندة  وحسب 
بحملة  المناسبةالقيام  هذه  خالل  تم  المسيلة 
مختلف  في  السكن  بخصوص  تحسيسية 
اإلجتماعي،الترقوي  غرار  على  الصيغ 
والتجزئات  الريفي  المدعم،السكن 
معلومات  تقديم  إلى  ،باإلضافة  الترابية  

الوالية  منها  تستفيد  التي  الحصص  حول 
اإلنجاز  طور  وفي  المنتهية  والحصص 
جهة  ومن  جهة  من  منطلقة،هذا  وغير 
أخرى أشارت المديرة إلى تقديم شروحات 
السكنات  هذه  من  االستفادة  شروط  حول 
اإلعانات  على  الحصول  شروط  وكذا 
وانشغاالت  أسئلة  بمختلف  والتكفل  المالية 
الوكالة  مدير  كشف  جانبه  ومن  المواطنين 
بثالث  الوكالة  مشاركة   بالمسيلة  العقارية 
بعض  من  عينة  تمثل  مختلفة  جداريات 
إطار  في  الوكالة  بها  تقوم  التي  المشاريع 

مسكن   50 بمشروع  مهامها،بداية  تسيير 
األشغال  نسبة  تقدمت  الذي  مدعم  ترقوي 
من  والذي  73بالمائة  إلى  _حسبه_   به 
المنتظر تسليمه قبل نهاية السنة الجارية،كما 
قامت الوكالة العقارية بالمسيلة يضيف ذات 
لعشر  تنفيذية  دراسات  بإنجاز  المتحدث 
تجزئات ترابية بمجموع 2700 قطعةوكذا 
قطعة   3900 بمجموع  تجزئة   17 توتيد  
وكذلك نقوم بإنجاز  حصة تهيئة األرصفة 
التربية  بالتجزئة  األول  الشطر  والطرقات 

290 قطعة ببوسعادة .

الوطني  الصندوق  مدير  قال  جهته  ومن 
للسكن بالمسيلة:" ارتأينا التعريف بمختلف 
الدولة  طرف  من  المدعمة  السكنية  الصيغ 
للسكن  الوطني  الصندوق  فيها  يساهم  التي 
منها  اإلستفادة  كيفية  المواطن  وتعريف 
التعريف  وكذا  تلزمها  التي  الملفات  وكذا 
الجديدة  المدعم  الترقوي  السكن  بصيغة 
lpa حيث أننا قمنا باتفقيات مع مع مختلف 
البنوك والصناديق لتمويل المشاريع السكنية 

للمواطنين". 
حممد قرين

ع. ط
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الشعبي  القرض  تدعم 
بمقر  أمس  أول  الجزائري 
صاف  بني  لوكالة  جديد 
أشرف  تموشنت(  )عين 
تدشينها  مراسم  على 
المدير العام لذات المؤسسة 
قادري. علي  المصرفية 

"عملية  أن  قادري  وأبرز 
الجديدة  الوكالة  تدشين هذه 
خدمة  على  تتوفر  التي 
تندرج  اإلسالمية  الصيرفة 
التواجد  تعزيز  ضمن 
النوعي للبنك بهذه المنطقة 
ذات اإلمكانيات المتعددة و 
المساهمة  خالل  من  ذلك 
جهود  في  خاص  بشكل 
تطوير الخدمات المصرفية 
كشريك  البنك  ترسيخ  مع 
على  قادر  موثوق  مالي 
دعم المستثمرين في تحقيق 
مشاريعهم خاصة في مجال 

السياحة".
المسؤول  ذات  وذكر 
تتوفر  التي  بالمؤهالت 
عليها بني صاف التي "تعد 
و  بامتياز  سياحية  منطقة 
تضم  سياحي  جذب  نقطة 

المشروعات  من  العديد 
إضافة  المجال  هذا  في 
مجال  في  إمكانياتها  إلى 
أن  ".وأكد  البحري  الصيد 
الجديد  المقر  هذا  افتتاح 
يأتي"  صاف  بني  لوكالة 
لتأكيد إرادة وعزم القرض 
ليكون  الجزائري  الشعبي 
في مستوى تطلعات زبائنه 
المقر  هذا  يسمح  حيث 
استقبال  ظروف  بتوفير 
وأريحية  للزبائن  مالئمة 
باالستفادة  لهم  تسمح 
المصرفية  الخدمات  من 
التي  والمتنوعة  التنافسية 
البنك".  عليهم  يقترحها 
الجديدة  الوكالة  وتتوفر 
الجزائري  الشعبي  للقرض 
طابق  على  صاف  لبني 
طابقين  إلى  إضافة  سفلي 
آخرين )أرضي وأول( وتم 
إنجازها وفق لمسة عصرية 
و  تتماشى  حديثة  ومعايير 
لذات  الخدماتية  الطبيعة 
المرفق، حسب الشروحات 

المقدمة.
ع.ط

عني متو�صنت:

 تد�شني وكالة للقر�ض ال�شعبي 
اجلـزائـري ببـني �شــاف

 بو�صعادة :

توقيف �شخ�شني 
تورطا يف احليازة

 واملتاجرة بقطع اأثرية
الحضري  باألمن  القضائية  الشرطة  عناصر  أوقف 
المسيلة   والية  بأمن  بوسعادة  دائرة  ألمن  الثاني 
في  والمتاجرة  الحيازة  فعل  في  لتورطهما  شخصين 
أشياء وقطع أثرية متأتية من التنقيب بدون ترخيص.

وحسب ما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات العامة 
بذات الجهاز األمني في بيان لها فإن وقائع القضية 
بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها 
قطع  على  يحوز  االختصاص  بقطاع  وجود شخص 
أثرية وعمالت نقدية تعود للحقبة الرومانية، وعليه تم 
إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيفه رفقة 
اللون  ذات  أثرية  نقدية  شريكه وبحوزته ثالث قطع 
األصفر تعود إلى الحضارة الرومانية، باإلضافة إلى 
االستعمارية  للحقبة  يعود  األصفر  المعدن  من  خاتم 
تقديم  تم  فقد  المصدر  ذات  إلى  الفرنسية. وباإلستناد 
المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا 
أثرية  وقطع  أشياء  في  والمتاجرة  الحيازة  تهمة  عن 

متأتية من التنقيب بدون ترخيص. 
حممد. ق

حققت رقم اأعمال قدره 874.2 مليار دينار جزائري

األيان�ض للتاأمينات تعلن عن نتائج مالية 
قويــة لل�شــدا�شي االأول 2022

يف اأعقاب جمل�س الإدارة و امتثال منها لرقابة �صلطة البور�صة القائمة والتزاما بال�صفافية، تك�صف األيان�س للتاأمينات عن نتائجها املالية لل�صدا�صي 

الأول من ال�صنة اجلارية، فبلغة الأرقام، حققت ال�صركة، يف حدود 30 جوان 2022، رقم اأعمال قدره 874.2 مليار دينار جزائري 

مقابل 392.2 مليار دج  باملقارنة مع نف�س الفرتة من �صنة 2021 ما يعادل ن�صبة منو %20. 
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لإلذاعة  بوغادي في تصريحات  وأوضح حمزة 
الوطنية أنه "أصبح من الضروري إعادة النظر 
وفقا  الوطني  اإلقتصاد  تسير  التي  األدوات  في 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية،  رئيس  لتعليمات 
في  الجزائرية ماضية  الدولة  ان  أكد  الذي  تبون 
طريق عصرنة الجانب اإلقتصادي الذي أصبح 
الدولية".  المعايير  مختلف  مع  للتكيف  حتمية 
وإعادة  الفساد  مكافحة  "آليات  أن  أردف  كما 
الفرصة  منح  مع  اإلقتصادية  المؤسسات  هيكلة 
الوطني  الوطنية سيجعل من اإلقتصاد  للكفاءات 
ذات  قال   متصل  سياق  وفي  عصرنة".  أكثر 
اإلعتماد  الضروري  من   "أصبح  أنه  الخبير 
التكنولوجيات الحديثة وعلى وسائل رقمنة  على 
شأنها  من  التي  واالجتماعية  اإلقتصادية  الحياة 
عن  بعيدا  التعامالت  لكل  الشفافية  تعطي  أن 

لالقتصاد  المضرة  والممارسات  المحسوبية 
أمواال  تضح  كانت  الدولة  وان  خاصة  الوطني 

ضخمة في للمشاريع". كما أكد أنه "يجب أخلقة 
الحياة اإلقتصادية من خالل فرض سلطة القانون 
البناء  تدعيم  في  اإلسراع  مع  الحياة   تنظيم  في 
القيمي وإعادة ترسيخ ثقافة التحفيز التي من شأنها 
العمود  يعتبر  الذي  الوطني  اإلقتصاد  تنفع  ان 
آخر،  جانب  من  الدول".  كل  لتوجهات  الفقري 
أشار الخبير االقتصادي ان "الجزائر باشرت في 
وتعول  اإلقتصادية  األدوات  لكل  شامل  إصالح 
القاعدة  يعتبر  الذي  االستثمار  قانون  كثيرا على 
اإلصالحات  وعلى  االقتصاد  لبناء  األساسية 
اإلقتصادية مع  الحياة  تعتبر شريان  التي  المالية 
تطويرها  خالل  من  القانونية  الترسانة   تدعيم 
بها  المتعامل  المعايير  تواكب  حتى  وعصرنتها 
ثقة  المتحدث  حسب  سيعطي  ما  وهو  دوليا"  

للمستثمر المحلي واألجنبي.

يتوقع خبراء الطاقة أن يكون االجتماع 
هذا  المرتقب  لـ"أوبك+"  الوزاري 
األربعاء أن يدعم التذبذب التي تعيشه 
إذ  األخيرة،  اآلونة  في  النفط  أسواق 
المصدرة  البلدان  منظمة  ستدرس 
الخارج  من  وحلفاؤها  "أوبك"  للنفط 
تحالف  باسم  المعروفة  روسيا  بقيادة 
من  بأكثر  اإلنتاج  خفض  "أوبك+"، 

مليون برميل يوميا.
بحضور  الوزاري  االجتماع  وينعقد 
بالنمسا،  فيينا  في  المندوبين شخصًيا 
يعقد  وزاري  اجتماع  أول  ليكون 

أدى  حينما   ،2020 مارس  منذ  "أوبك+"  لتحالف  الشخصي  بالحضور 
فرض قيود لمكافحة جائحة كورونا إلى عقد اجتماعات التحالف افتراضيا.

ويقول عدد من الخبراء أن التحالف في اجتماع 5 أكتوبر الجاري قد يشهد 
بعض المفاوضات الصعبة بشأن خفض محتمل لإلنتاج لدعم أسعار النفط 
أسواق  تجاه  حاسمة  خطوة  التخاذ  التحالف  تنتظر  السوق  وكانت  الخام، 
النفط الفورية واآلجلة التي أضحت تعاني األخيرة ضعف السيولة والتقلب 

الشديد ما أثر في السالسة واألداء الفعال ألسواق الطاقة.
وكان لدى تحالف "أوبك+" االلتزام والمرونة والوسائل للتعامل مع مثل 
هذه التحديات، حسبما أكد عليه مسؤولون بارزون في تحالف "أوبك+"، 
في مالحظات مكتوبة نشرتها وكالة بلومبرغ، التي اعتبرتها السوق تلميحا 

لخفض اإلنتاج لوضع حّد أدنى ألسعار النفط الخام.
وشهدت األسواق انخفاض في سعر خام برنت إلى ما دون 100 دوالر في 
بداية أوت الماضي، وفي أقل من 3 أسابيع بعد ذلك، كان يهدد باالنهيار في 
نطاق 90 دوالرا، ما أدى إلى اتخاذ قرارات في االجتماع الالحق لوزراء 
اإلنتاج  سياسة  بشأن  ارتبطت  الماضي،  سبتمبر  في  عقد  الذي  "أوبك+" 
لشهر أكتوبر الجاري، منها التراجع عن الزيادة الرمزية بمقدار 100 ألف 

برميل يوميا في هدفهم الجماعي الذي اتفقوا عليه لشهر سبتمبر.
المسؤول  عن  صدر  الذي  الموقف  أيدوا  قد  المجتمعون  الوزراء  وكان 

السعودي مؤكدين أنهم على استعداد للمساعدة في دعم استقرار السوق.
ومنذ ذلك الحين، استمر النفط الخام في منحدر مضطرب، ويوعز خبراء 
في الطاقة األمر إلى الضغط من النفور المتزايد من المخاطرة في األسواق 
المالية، حيث يشعر المستثمرون حسب هؤالء بـ "اليأس بشكل متزايد بشأن 
عزم االحتياطي الفيدرالي األميركي رفع أسعار الفائدة حتى لو كان ذلك 

يجعل الركود أمًرا حتميا".

التقلبات  أن  يعتبر  بعضهم  وإن  بل 
اليوم  خالل  األسعار  في  الكبيرة 
السائدة  القاعدة  هي  أصبحت 
السياق  وفي  األسعار،  النخفاض 
اقتربت العقود اآلجلة لخام برنت من 
اختراق مستوى 80 دوالرا في بعض 
مستوى  أدنى  إلى  وتراجعت  األيام، 
جديد في 8 أشهر عند 84.06 دوالرا 

للبرميل في 26 سبتمبر الماضي.
المتابعين  هؤالء  يتوقع  ذلك  وألجل 
"أوبك+"  تحالف  أن  النفط  لسوق 
سيحتاج إلى تقليص اإلنتاج عاجال أم 
آجال إذا كانت ستمنع استمرار انخفاض النفط الخام، خاصة مع استمرار 
ثقة  تحطيم  في  الفائدة  أسعار  وارتفاع  الزمان  لعقود من  المرتفع  التضخم 

المستهلك وتقليص اإلنفاق التقديري في جميع أنحاء العالم.
ستتراكم  العالمية  النفط  مخزونات  أن  إلى  أيضا  التوقعات  بعض  وتشير 
 ،2023 النصف األول من عام  العام وربما  الربع األخير من هذا  خالل 
وتعد طريقة تنفيذ الخفض، وما سيعنيه بالنسبة لحصص البلدان الفردية، 
سؤاال أكثر صعوبة، حيث إن الغالبية العظمى من األعضاء المشاركين في 
اتفاق اإلنتاج منذ عام 2020 يكافحون الستعادة اإلنتاج منذ العام الماضي، 

وهي مشكلة من المتوقع أن تستمر.
من  مجموعة  قيام  هي  المشكلة  هذه  على  للتغلب  الطرق  إحدى  تكون  قد 
أعضاء أوبك الذين يضخون بمعدالت تقترب من حصصهم، مثل المملكة 
بتنفيذ  والعراق،  والكويت  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
التخفيض، ويمكن لروسيا التي كانت حصتها متساوية مع حصة السعودية 
منذ أن أطلق التحالف تخفيضاته غير المسبوقة في ماي 2022 أن تقبل سقفا 
منخفضا يتماشى مع المملكة دون أن تخسر شيئا وفق ذات التقارير حيث 

سيستمر إنتاجها مقيدا بالعقوبات والحظر.
تحالف  داخل  للغاية  حساسة  مسألة  الفردية  الدول  حصص  تعديل  ويعد 
"أوبك+"، وممارسة التوزيع الصارم ألي زيادات أو نقصان في أهداف 
اإلنتاج بين جميع األعضاء، هي حجر الزاوية للتماسك داخل المجموعة، 
في  خبراء  يطرح  إذ  القاعدة،  لهذه  استثناء  الراهنة  الظروف  تتطلب  وقد 
الطاقة هذا المسار على أن يتمكن األعضاء الذين يخفضون اإلنتاج اآلن 
من استعادة حصصهم بمجرد تحسن الظروف االقتصادية وتبدأ السوق في 

المطالبة بمزيد من النفط.
حياة �سرتاح

أن  أمس  اإلداري،  واإلصالح  العمومية  للوظيفة  العامة  المديرية  أعلنت 
يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الموافق ل12 من ربيع األول 1444 هجري, 
واإلدارات  المؤسسات  مستخدمي  لكافة  األجر  مدفوعة  عطلة  سيكون 
العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وذلك بمناسبة االحتفال 

بالمولد النبوي الشريف.
"عطلة  يعتبر  المقبل  السبت  يوم  أن  لها,  بيان  في  المديرية,  وأوضحت 
مدفوعة األجر لكافة المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين 
والخاصة  العمومية  المؤسسات  مستخدمي  لكل  وكذا  والخاصة,  العمومية 

في جميع القطاعات مهما كان قانونها األساسي بما فيه ذلك المستخدمين 
باليوم أو الساعة.«

غير أنه "يتعين على المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين 
استمرارية  لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاذ  أعاله  المذكورة  والمؤسسات 
الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.«وتأتي هذه العطلة المدفوعة 
 1963 يوليو   26 في  المؤرخ   278-63 رقم  القانون  األجر طبقا ألحكام 

المعدل والمتمم, المتضمن قائمة األعياد القانونية.
حياة �سرتاح

�ش. زمو�ش

عرقاب يوا�سل لقاءته بامل�سوؤولني وروؤ�ساء 

ال�سركات العاملية يف قطاع الطاقة 

م�صاورات جزائرية �صينية يف جمال 
التنقيب عن النفط والغاز

العام  المدير  مع  عرقاب،  محمد  والمناجم،  الطاقة  وزير  أمس  ناقش 
التعاون  عالقات  شيولي"،  "وو  بالجزائر،  سينوبك  الصيني  للمجمع 
إياها  واصفين  الصينية  وسينوبك  سوناطراك  مجمعي  بين  والشراكة 

بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.
وخالل استقباله للمدير العام لسينوبك أكد  وزير الطاقة محمد عرقاب 
على فرص األعمال واآلفاق المستقبلية لالستثمار في التنقيب عن النفط 
والغاز وكذلك في مجال البتروكيماويات في الجزائر. مراهنا على رؤية 
تطور المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، 
في إطار القانون الجديد للمحروقات. بالمقابل قال شيولي، إنه راٍض 
جًدا عن الشراكة بين سوناطراك وسينوبك معرًبا عن اهتمامه الشديد 
بمواصلة االستثمار وتعزيز وجودها في الجزائر. ويواصل وزير الطاقة 
لقاءه مع اطراف عديدة فاعلة في القطاع عالميا حيث كان قد استقبل 
منذ يومين وفدا من األمانة العامة للمنظمة اإلفريقية لمنتجي النفط آبو، 
للبحث  لوكمان"  نجاحي مدير مركز "ريلوان  الدكتور طاهر  برئاسة 
تياتي  الفني شانقي  القدرات والتعاون  تنمية  والتطوير، ورئيس وحدة 
تشانانتي. وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد جرى اللقاء بمقر الوزارة، 
حيث وخالل إقامته في الجزائر قام الوفد بزيارات إلى مختلف هياكل 
التكوين والبحث التابعة لمجمع سوناطراك ، السيما المعهد الجزائري 
للبترول ببومرداس وأرزيو وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، من أجل 
تحديد المراكز الموجودة في إفريقيا كمراكز إقليمية متميزة. كما أعرب 
وفد المنظمة عن خالص شكره للوزير على الترحيب بالجزائر وحسن 
سير هذه الزيارة. مضيفا انه تم استقبال رسالة من األمين العام للمنظمة 
الطاقة عن دعمه  أكد وزير  البيان- من جهته،  الوزير.- يضيف  إلى 
للجهود التي تبذلها هذه المنظمة ال سيما فيما يتعلق بالتكوين وتطوير 
التقنيات الجديدة في إفريقيا. مؤكدا دعم الجزائر إلتاحة جميع الوسائل 
والمناجم،  الطاقة  وزير  إستقبل  كما  األفريقية.  القارة  لتنمية  الالزمة 
محمد عرقاب، وفدا من البرلمانيين األوروبيين برئاسة رئيس اللجنة 
البرلمانية المشتركة بين الجزائر واالتحاد األوروبي، أندريا كوزولينو 
للوزارة،  بيان  بالجزائر. وحسب  األوروبي  اإلتحاد  ، بحضور سفير 
فقد جرى اللقاء، بمقر الوزارة. وتركزت المباحثات على بحث حالة 
التعاون بين الجزائر واالتحاد األوروبي وآفاق تعزيزها في  عالقات 

مجالي الطاقة والمناجم.
�ش.زمو�ش

مت توقيعها خالل الطبعة الـ21 لل�سالون

 الدويل لل�سياحة وال�سفار

اتفاقيات جللب �صواح 
من اإيطاليا وفرن�صا لتن�صيط
 احلركية ال�صياحية املحلية 

الـ21  الطبعة  تنظيم  دور  على  حمادي،  ياسين  السياحة،  وزير  أكد 
السياحية  المقومات  إبراز  في  واالسفار،  للسياحة  الدولي  للصالون 
المتنوعة التي تزخر بها الجزائر واستغاللها في دعم التنمية اإلقتصادية 
للبالد، معلنا على توقيع العديد من االتفاقيات خالل هذه الطبعة أهمها 
الديوان الوطني للسياحة واألسفار ومتعاملين من ايطاليا  اتفاقيات بين 
الخبرات  وتبادل  الجزائر  لزيارة  البلدين  من  السواح  لجلب  وفرنسا 

والتجارب بينهما.
الدولي  الصالون  اختتام  اشرافه على حفل  الوزير خالل  أوضح  كما  
للسياحة واألسفار الذي دام أربعة أيام، أن هذه التظاهرة تعد "فرصة 

وجعلها  الجزائرية،  السياحة  تاريخ  في  جديدة  صفحة  لفتح  هامة 
تساهم في التنمية االقتصادية بامتياز. 

وفق النهج الذي خطه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرقي بهذا 
وأبرز  الجديدة"،  الجزائر  ظل  في  به  المنوط  الدور  وايالئه  القطاع 
الوزير، أن هذا النهج قد كرسه مخطط عمل الحكومة من خالل ايالء 
السياحة المكانة التي تليق بها لتساهم في النهوض باإلقتصاد الوطني. 
مشيدا بالمناسبة بمستوى تنظيم الصالون الذي تميز بـ"حركية ونشاط" 

من خالل ابراز زخم الثقافة السياحية التي تتوفر عليها الجزائر. 
بالسياحة  الجزائري  المواطن  اهتمام  بمدى  اإلطار  هذا  في  ذكر  و 
 80 تجاوز  والذي  للزائرين.  الهائلة  األعداد  أكدته  ما  وهذا  الداخلية، 
ألف زائرا خالل أربعة أيام إلى جانب أكثر من 300 عارض وطني. 
الزوار األجانب  إلى  و240 فضاء وكذا مشاركة 31 دولة، باإلضافة 
من إعالميين ومتعاملين. كما أثمرت اللقاءات-على حد تعبير الوزير- 
العديد  بالتوقيع على  المتعاملين االجانب والمحليين بهذا الصالون  بين 
من االتفاقيات التجارية. ال سيما في استغالل الهياكل السياحية بمختلف 

أصنافها. 
و في هذا اإلطار وقعت اتفاقيات بين الديوان الوطني للسياحة واألسفار 
ومتعاملين من ايطاليا وفرنسا, لجلب السواح من البلدين لزيارة الجزائر 

وتبادل الخبرات والتجارب بينهما. 
و من جهة اخرى, تم توزيع الجوائز على عدة مشاركين في التظاهرة 
الترويج للسياحة  ابداعهم في عرض منتوجاتهم ومساهمتهم في  نظير 
"مؤسسة  سياحي  عرض  أفضل  جائزة  على  تحصل  حيث  الجزائرية 
واألهقار"،  ناجر  يلي  "الطاس  سياحي  جناح  وأحسن  توليب"  غولدلن 

فيما عادت جائزة أحسن مساهمة شبابية لمؤسسة "أوسايل ايريس.«
�ش.زمو�ش

خالل الجتماع الوزاري املرتقب هذا الأربعاء

تزامنا مع حلول ذكرى املولد النبوي ال�سريف

مفاو�صات �صعبة لتحالف "اأوبك+" لدعم اأ�صعار النفط اخلام

ال�صبت املقبل عطلة مدفوعة الأجر

اخلبري يف ال�سوؤون القت�سادية، حمزة بوغادي يوؤكد:

األيات مكافحة الف�صاد �صتجعل
 من القت�صاد الوطني اأكرث ع�صرنة

اأكد اخلبري يف ال�سوؤون القت�سادية، حمزة بوغادي، ان البناء القت�سادي يلزم اجلزائر بالعتماد على اآليات جديدة، بعد اأن اأثبتت 

النماذج ال�سابقة عدم فعاليتها، وف�سلت يف اإعطاء النتائج املنتظرة منها. مراهنا على اليات  مكافحة الف�ساد التي ا�ستحدثتها الدولة 

موؤخرا والتي �ستجعل من القت�ساد الوطني اأكرث ع�سرنة.



�سطيف:

حجز 200 كي�س حليب تالفة 
وغري �ساحلة لالإ�ستهالك للبيع

تعرض  التي  الممارسات  لمختلف  التصدي  إلى  الرامية  مساعيها  إطار  في 
والنقل  الحفظ  شروط  إهمال  جراء  المختلفة،  الصحية  للمخاطر  المستهلك 
وغير ذلك، تمكنت مصالح أمن والية سطيف من حجز 200 كيس  من حليب 
البقر التي كانت معروضة للبيع رغم كونها تالفة ولم تعد صالح لالستهالك. 
عمليات  عقب  وجاءت  النظافة  و  التطهير  مجموعة  أفراد  أطرها  العملية 
ال  التي   البقر  حليب  من  توجيه شحنة  بصدد  ناقل  بتوقيف  مراقبة سمحت 
تتطابق والمواصفات المنصوص عليها في النظم والتشريعات المعمول بها 
في مجال حماية المستهلك، وعلى رأسها إنعدام بيانات الوسم، فضال عن كون 
تاريخ  الجودة  للمستهلك من حيث  المشروعة  للرغبات  المنتوج ال يستجيب 
التصنيع ونهاية الصالحية وغير ذلك،  حيث تم تحويل الكمية إلى اإلتالف 

الفوري لعدم صالحيتها لالستهالك.
حياة �سرتاح

خالل �سهر �سبتمرب املا�سي

�أمن �لبي�س �أطر �أزيد من 1400 مكاملة
 عرب �خلطوط �خل�سر�ء

خالل  العمليات  قاعات  مستوى  على  العاملين  الشرطة  عناصر  سجلت 
بـ  قدرت  المكالمات  من  معتبر  عدد  استقبال   2022 سنة  من  سبتمبر  شهر 
 ،17،  1548 والمجانية  الخضراء  خطوطها  مختلف  عبر  مكالمة   1478
حيث تلخصت مجمل المكالمات والنداءات المستقبلة في تقديم يد المساعدة، 
االستعالم والتوجيه التبليغ عن حوادث المرور، السرقات ، حاالت االختفاء، 
ومختلف التدخالت التي يطلبها المواطن.مصالح أمن والية البيض ال تدخر 
أي جهد في تقديم الخدمات األمنية على مدار 24 ساعة وطوال أيام األسبوع، 
أو رقم  الرقم األخضر1548  باالتصال دون تردد عبر  المواطنين  و تدعو 
النجدة 17  وكذا تطبيق ألو شرطة لالستفسار أو التبليغ عن كل ما من شأنه 

المساس بأمن وسالمة المواطنين وممتلكاتهم.
�ش. زمو�ش

حيث مكنت المراقبة الحثيث لعناصر كتيبة التدخل السريع بغرداية عبر 
الحواجز األمنية من توقيف األول )23 سنة( ضبطت بحوزته 12 كبسولة 
من المؤثرات العقلية من نوع Bregabaline 300 mg مهيأة لإلستهالك 
الشخصي، الثاني )33 سنة( عثر لديه هو اآلخر 12 كبسولة من نف النوع 
، الثالث )35 سنة( ضبطت بحوزته 21 كبسولة من نفس النوع، أين تم 

تحويلهم إلى مقر الشرطة و اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم.
بالموازاة مع ذلك، مكنت إحدى الدوريات الليلية لعناصر األمن الحضري 
الثاني باألحياء الشعبية، إثر تلقيهم تبليغ عبر الرقم األخضر بتواجد أحد 

التدخل  الشباب،  أوساط  بين  العقلية  المؤثرات  ترويج  بصدد  المشبوهين 
الفوري سمح بتوقيف شخص )25 سنة( بحي سيدي اعباز، ضبط بحوزته 
     Bregabaline 300 mg.15 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع

عناصر الضبطية القضائية باألمن الحضري الثاني أعدت ملفات جزائية 
ضد الموقوفين مع تقديمهم أمام الجهات القضائية، عن تهم حيازة مؤثرات 
عقلية بصفة غير مشروعة لغرض اإلستهالك الشخصي، للثالثة األوائل، 
و الحيازة لغرض الترويج للرابع، أين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة 

بالحبس مع غرامات مالية.

تنمية حملية: 

�سوناطر�ك توقع �تفاقيات مع �ل�سلطات 
�ملحلية لأدر�ر وتيميمون وعني �سالح

قامت سوناطراك مؤخرا بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية 
تنموية  مشاريع  إنجاز  تتضمن  صالح  وعين  وتيميمون  أدرار  لواليات 
لصالح سكان المناطق المعزولة, حسب ما افاد به بيان صادر عن المجمع.

لمجمع  االجتماعي  االستثمار  لبرنامج  "تجسيدا  انه  البيان  في  وجاء 
قامت  الجنوب،  واليات  مختلف  عبر  الظل  مناطق  لفائدة  سوناطراك 
سوناطراك، أيام 26 و28 و29 سبتمبر 2022، بالتوقيع على عدة اتفاقيات 
مع السلطات المحلية لواليات أدرار وتيميمون وعين صالح تتضمن إنجاز 

مشاريع تنموية لصالح سكان المناطق المعزولة.«
و فيما يتعلق بوالية أدرار, ذكر البيان انه تم التوقيع على اتفاقيتين إلنجاز 
قاعة للعالج ستسمح بتوفير الخدمات الصحية للقاطنين ببلدية فنوغيل دون 
فتتضمن مشروع  الثانية  اإلتفاقية  للعالج.أما  بعيدة  لمسافات  التنقل  عناء 
إنجاز مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة لتالميذ المدرسة اإلبتدائية 
لتمانتيت.و تم التوقيع بمقر والية تيميمون على ثالث اتفاقيات تتعلق بتنفيذ 
أوالد  وبلدية  دلدول  تينركوك،  ببلديات  االجتماعي  االستثمار  مشاريع 
سعيد.أما بالنسبة لوالية عين صالح, يضيف البيان, فقد تم التوقيع على 42 
اتفاقية لرعاية النوادي الرياضية المحلية بهدف ترقية الرياضة الجوارية 
بالمنطقة، باإلضافة إلى مشروع إنجاز بئر مجهز بمضخة تعمل بالطاقة 

الشمسة ببلدية عين الغار.
وتعمل سوناطراك, بصفتها شركة مواطنة، على تجسيد مشاريع االستثمار 
االجتماعي لتشمل واليات أخرى من أجل المساهمة في فك العزلة وتوفير 
الخدمات والمرافق العمومية لفائدة مناطق الظل بواليات الجنوب, حسب 

ما ذكر نفس المصدر.
�ش. زمو�ش

اأمن اجلزائر العا�سمة:

توقيف م�ستبه فيه ب�سرقة هاتف نقال 
باخلطف وتعري�س حياة �لغري للخطر

هاتف  بسرقة  فيه  مشتبه  توقيف  من  الجزائر  أمن والية  تمكنت مصالح 
نقال بالخطف وتعريض حياة الغير للخطر باالنتهاك البين وزرع الرعب 
التواصل  تداوله على مواقع  تم  فيديو  المواطنين, وذلك عقب  في نفوس 

االجتماعي.
وفي تصريح صحفي, أوضح ضابط شرطة رئيسي ,حواس شمس الدين, 
القضائية  الشرطة  فرقة  في  المتمثلة  الجزائر,  والية  أمن  "مصالح  أن 
ألمن المقاطعة اإلدارية باب الوادي, عالجت فيديو تم تداوله على مواقع 
التواصل االجتماعي عن قضية سرقة هاتف نقال بالخطف, تعريض حياة 
الغير للخطر باالنتهاك البين لواجب من واجبات السالمة المنصوص عليه 

قانونا وزرع الرعب في نفوس المواطنين.«
نفس  --يضيف  إقليميا  المختصة  النيابة  مع  والمستمر  الدائم  وبالتنسيق 
خالل  من  القضية  في  التحريات  المصالح  ذات  "باشرت  المتحدث-- 
المشتبه  فيه وتوقيفه", مشيرا  التعرف على  التقنية تم  الوسائل  استغالل 
إلى أنه بعد "استكمال اإلجراءات الجزائية ,سيتم تقديم المشتبه فيه أمام 

النيابة المختصة إقليميا",يضيف المتحدث.
�ش. زمو�ش
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يرتقب تنظيم معرض لإلنتاج الفالحي يوم 13 
أكتوبر الجاري بوهران تحت شعار "60 عاما 
من اإلنجازات لتحقيق األمن الغذائي" بمشاركة 
قرابة 35 عارضا، حسبما أستفيد لدى المنظمين.
بمناسبة  المنظم  المعرض  هذا  في  وسيحضر 
اليوم الوطني لإلرشاد الفالحي المصادف للفاتح 
أكتوبر(   16( للتغذية  العالمي  واليوم  أكتوبر 
على  بوهران  القطاع  في  الفاعلين  مختلف 
غرار تعاونية الحبوب والبقول الجافة والديوان 
الوطني  والصندوق  األنعام  لتغذية  الوطني 
للتعاون الفالحي، وفق ما صرح به لوأج األمين 

العام للغرفة الوالئية للفالحة.
ستحتضنها  التي  التظاهرة  هذه  خالل  وسيتم 

المؤسسة الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي بمبادرة 
المذكورة  والغرفة  الفالحية  المصالح  لمديرية 
الفالحية  الشعب  مختلف  منتجات  عرض 
والحليب  والعسل  الزيتون  الزيت  ومنتجات 

واألجبان ومعدات فالحية.
التعريف  في  المعرض  من  الهدف  ويكمن 
الموجودة  المنتجات  وإبراز  الفالحين  بمهارات 
بين  والتجارب  الخبرات  وتبادل  بالوالية 
المشاركين والتعرف على التجهيزات الفالحية، 

مثلما جرى شرحه.
وبهذه المناسبة ستقوم السلطات المحلية بإعطاء 
إشارة االنطالق الرسمي لموسم الحرث والبذر 
مستوى  على   2023-2022 الفالحي  للموسم 

ذات  يضيف  الكرمة،  ببلدية  "بوعزة"  مزرعة 
الموسم  أنه سيتم خالل هذا  أكد  الذي  المسؤول 
تسخير كل اإلمكانيات المتوفرة بوهران من أجل 
للحبوب  المخصصة  المساحات  كل  استغالل 

تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبالد.
لتحسيس  قافلة  قريبا  ستنطلق  اإلطار  هذا  وفى 
الفالحين خاصة منتجي الحبوب بأهمية استغالل 
هذه المساحات وضرورة احترام المسار التقني 
القائم على استعمال البذور المعالجة مع اقتناءها 
واستخدام  الجافة  والبقول  الحبوب  تعاونية  من 
للذين  بالنسبة  والسقي  واألسمدة  التعشيب 

يتوفرون على إمكانيات الري.
�ش. زمو�ش

المرتبطة  الجرائم  محاربة  إلى  الهادفة  الميدانية  األمنية  للجهود  مواصلة 
فرقة  تحصلت  العقلية،  المؤثرات  و  بالمخدرات  الشرعي  غير  باإلتجار 
والية  ألمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  بالمصلحة  المخدرات  مكافحة 
األغواط على معلومات عن حيازة شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر )34( 
سنة لكمية من المخدرات و المؤثرات العقلية، استغالل لذات المعلومة و 
بعد استفاء اإلجراءات القانونية تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية على 
مستوى مسكن المشتبه فيه قدرت بـ )750( كبسولة من المؤثرات العقلية، 
كمية من المخدرات )راتنج القنب الهندي( قدر وزنها بـ )77.53 غ(، مبلغ 
مالي قدره )10500 دج( من عائدات النشاط اإلجرامي، ليتم على إثر ذلك 

توقيف المعني و تحويله و المحجوزات إلى مقر المصلحة.
في إطار التحقيق الذي باشرته الفرقة بخصوص قضية الحال تم توقيف 
مشتبه فيه ثاني يبلغ من العمر )25( سنة، توقيف مشتبه فيه ثالث يبلغ من 
العمر )20( سنة تم ضبط على مستوى مسكنه )بعد استيفاء اإلجراءات 
القانونية( على كمية من المخدرات قدر وزنها بـ )5.86 غ(، كبسولتين 
)02( من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي )15500 دج( من عائدات النشاط 
اإلجرامي، بعد استكمال ملفات اإلجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة 
بـ حيازة و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة 

أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  تم  إجرامية منظمة  إطار جماعة  في  البيع  قصد 
النيابة المختصة إقليميا.

حياة �سرتاح

حتت �سعار "60 عاما من الإجنازات لتحقيق الأمن الغذائي"

وهر�ن حتت�سن فعاليات معر�س لالإنتاج �لفالحي

حياة �سرتاح

يف ح�سيلة لعمليات بالتن�سيق مع كتيبة التدخل ال�سريع بغرداية

حجز 60 كب�سولة من �ملوؤثر�ت 
�لعقلية مع توقيف 04 �أ�سخا�س

يف عمليات نفذتها موؤخراً قوات ال�سرطة لكل من كتيبة التدخل ال�سريع بغرداية و الأمن احل�سري الثاين

 بحي �سيدي اعباز، متكنت ذات امل�سالح من توقيف 04 اأ�سخا�ش مع حجز اإجمايل 60 كب�سولة من املوؤثرات

 العقلية موجهة للرتويج و الإ�ستهالك ال�سخ�سي.

الأغواط:

�سبط وحجز �أكرث من 750 كب�سولة من �ملوؤثر�ت �لعقلية  

وهران:

�لإطاحة بع�سابة ت�ستهدف �ملناطق 
�ل�سناعيــــة و�مل�سانــع بالأ�سلحـة

مع  بالتن�سيق  وهران  بولية  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  من  عنا�سر  متكن 

الوحدات كتيبتي ال�سانيا واأرزيو اإىل جانب ف�سيلة الأبحاث من الإيقاع ب�سبكة اإجرامية 

ملثمة خمت�سة يف ال�سطو امل�سلح على املناطق ال�سناعية بكل من حا�سي بونيف، ال�سانيا 

والكرمة.وتتكون الع�سابة من 5 اأ�سخا�ش م�سبوقني ق�سائيا ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 

اىل 26 �سنة ينحدرون من ولية وهران، تورطوا يف 13 عملية �سرقة مماثلة بال�سانيا 

واأرزيو.كما قامت ذات العنا�سر بعد تو�سيع التحقيقات عقب عملية �سطو على م�سنع 

ليتم  فيهم  امل�ستبه  منازل  وتفتي�ش  الخت�سا�ش  بتمديد  اإذن  با�ست�سدار  كوندور، 

توقيفهم مع ا�سرتجاع مبلغ مايل من العملة الوطنية قدر باأكرث من 300 مليون �سنتيم، 

3 �سيارات نفعية ت�ستعمل يف عملية ال�سرقة، بالإ�سافة اإىل دراجة نارية مت �سراءها من 
الأموال امل�سروقة ومنزلني طور الإجناز بقيمة باأكرث من 900 مليون �سنتيم.هذا ومت 

حجز 5 �سيوف من احلجم الكبري و4 هواتف نقالة.

�ش. زمو�ش
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ن�صيحة طبية

كيف تتخل�ص من الإرهاق؟
وفقاً ل�ستطالٍع اأجرته من�سة اإنديد (Indeed) و�سمل 1500 موظفاً، فاإنَّ الإرهاق اآخذ 

بالرتفاع؛ اإذ عانى اأكرث من 52% من امل�ساركني يف ال�ستطالع الإرهاق يف عام 2021، 

وقد كانت ن�سبة هوؤلء 43% يف ا�ستطالٍع اأجرته املن�سة قبل جائحة(Covid-19) ؛ 

الإرهاق  يف   %7 بن�سبة  املواليد (Baby Boomers) زيادة  طفرة  جيل  ُيظهر  حيث 

واجليل اإك�س (Gen-Xers) بن�سبة 14% تقريباً عن العام املا�سي.

  (Kelly Lynnنة ورائدة الأعمال كيلي لني اآدامز مالحظة: هذا املقال ماأخوذ عن املدوِّ

ثنا فيه عن جتربتها مع التخل�س من الإرهاق.  (Adamsوالتي ُتدِّ
ل يحدث الإرهاق فجاأًة؛ اإذ اإنَّه حالة من التعب العاطفي واجل�سدي والعقلي الناجم عن 

الإرهاق املفرط وامل�ستمر.

قد يكون الإرهاق يف بع�س الأحيان مفيداً وُي�ستخَدم للم�ساعدة على زيادة الأداء عند 

�ضغط العمل؛ لكن عندما ي�سبح الإرهاق ثابتاً دون راحة وا�سرتخاء، وي�سبح مزمناً، 

ميكن اأن ي�سبب �سعفاً يف اجلهاز املناعي، والقلق، والكتئاب، والأرق، وزيادة الوزن اأو 

فقدانه، وزيادة النفعال.

عقلي  ير�سلها  التي  والإ�سارات  للعالمات  اأنتبه  اأكن  مل  عندما  الإرهاق  من  عانيت 

وج�سدي، فذات يوم، كنت اأعمل يف م�سروع �سخم عندما نظرت اإىل ال�ساعة وراأيت 

ها الـ 4:30 م�ساًء، اأدركت اأنَّني مل اأتناول الطعام اأو ال�سراب اأو اأي �سيء، ومل اأذهب اإىل  اأنَّ

احلمام منذ ال�ساعة ال�سابعة �سباح ذلك اليوم، و�سلت يف النهاية اإىل امل�ست�سفى واأنا 

اأعاين من اإجهاد الغدة الكظرية والتي ت�سببت يف بع�س الأمرا�س املزمنة، وا�ستغرق 

الأمر ثالثة اأ�سهر لل�سفاء التام، واأخذت الوقت الكايف لالنتباه اإىل كل عالمات الإرهاق 

التي قد تظهر يف حياتك.

ل عامِلا النف�س هربرت فرودنربجر (Herbert Freudenberger) وجيل نورث  لقد تو�سَّ

 (Gail North)اإىل املراحل الـ 12 ملتالزمة الإرهاق، املدرجة اأدناه:
الطموح الزائد: العمل بجهٍد اأكرب لإثبات ذاتك.

العمل بجدية اأكرب: العمل ل�ساعات اأطول وعدم القدرة على التوقف.

والتمرينات  كالأكل  الذاتية  الرعاية  اإهمال  واحلاجات:  ال�سخ�سية  العناية  اإهمال 

الريا�سية والنوم والتوا�سل الجتماعي.

اإهمال خالفاتك: اإهمال م�سكالتك.

تغيري مبادئك: لي�س هناك وقت اإل للعمل، وتركيزك الوحيد هو على العمل، ول وقت 

للرتفيه اأو الأ�سدقاء اأو العائلة.

الإنكار: اإنكار امل�سكالت اخلارجية واإلقاء اللوم على الآخرين.

النطوائية: ل توجد حياة اجتماعية اأو تفاعل مع من تبهم.

التغريات ال�سلوكية: تغريات يف ال�سلوك وا�سحة مع العائلة والأ�سدقاء، وعدم القدرة 

على الرتكيز اأو زيادة احل�سا�سية.

تبدد ال�سخ�سية: عدم روؤية قيمة لنف�سك ول لالآخرين وفقدان التوا�سل مع ذاتك 

واحتياجاتك اخلا�سة.

الفراغ الداخلي: ال�سعور بالفراغ اأو القلق اأو �سلوك الإدمان.

الكتئاب: �سعور متزايد بانعدام املعنى حلياتك، واخل�سارة، وقلة الهتمام.

الإرهاق الكامل: الإرهاق النف�سي اأو البدين، وقد تتطلب الأعرا�س عناية طبية.

كيف تتغلب على الإرهاق وت�سفى منه؟

�ستبقى ال�سغوطات اخلارجية والداخلية موجودة دائماً يف احلياة، ومع ذلك ل يجب 

امل�ساومة على �سحتك و�سعادتك وعالقاتك، فيما يلي بع�س الأدوات والتقنيات التي 

وجدتها مفيد:

تديد امل�سدر: ما الأفكار اأو الن�ساطات التي ت�ساهم يف الإرهاق والقلق والتوتر؟ ما هي 

الطرائق البديلة للتفكري يف املوقف اأو الإجراءات املختلفة التي ميكنك اتخاذها؟

اإعادة التفكري بنف�سك: كيف ت�سعر حالياً؟ كيف تريد اأن ت�سعر؟ الوعي هو املفتاح عند 

تقييم املوقف والتحقق من نف�سك.

الأ�سدقاء  مع  وتوا�سل  بكوت�س،  ا�ستعن  اأو  نف�سي،  طبيب  مع  تدث  امل�ساعدة:  طلب 

واأفراد الأ�سرة الذين تثق بهم، ول تقف �سامتاً، اجلميع يحتاجون اإىل امل�ساعدة، ل 

باأ�س بطلب امل�ساعدة والدعم.

تخ�سي�س وقٍت اأ�سبوعياً للعمل والرتفيه: هل جدولك احلايل يدعمك؟ األق نظرة على 

له لدعم اإنتاجيتك، وحدد وقتاً للراحة والرتفيه  جدول العمل الذي تتبعه حالياً وعدِّ

�سمن الأ�سبوع.

اللتزام بعمل �سيء لنف�سك يومياً: كم مرة تفعل اأ�سياء لالآخرين قبل اأن تفعل �سيئًا 

لنف�سك؟ التزم بعمل �سيء لنف�سك يومياً، قد يكون �سيئاً ب�سيطاً مثل امل�سي ملدة خم�س 

دقائق اأو قراءة ع�سر �سفحات من كتاب اأو اأخذ ق�سط من الراحة اأو التوا�سل مع �سديق.

اأخذ يوم عطلة من دون �سبب: امنح نف�سك يوم ا�سرتاحة من اأجل �سحتك النف�سية، 

بعيداً عن م�سادر الت�ستيت وانظر ماذا �سيحدث؛ قد تتغري وجهة نظرك عن احلياة.

ممار�سة الريا�سة، والتاأمل وجتريب تقنية احلرية النف�سية :EFT تعد الريا�سة اأمراً 

بالغ الأهمية، وميكنك ممار�سة مترينات الإطالة (Stretching) اأو الرق�س اأو امل�سي، 

ب على تقنية احلرية  اأو التاأمل، اأو حتى غ�سل الأطباق اأو التحديق يف �سمعة، تدرَّ

النف�سية(EFT) ، وهي اأداة بديلة تت�سمن النقر على نقاط �ضغط خمتلفة على اجل�سم 

يف اأثناء التحدث بعباراٍت اإيجابية للم�ساعدة على تخفيف الأمل اجل�سدي وال�سطراب 
النف�سي.

ون�سع  نعم لطلبات الآخرين  نقول  ما  واعمل بها، دائماً  �سع حدوداً  ا�ستعادة قوتك: 

احتياجاتهم قبل احتياجاتنا؛ لذلك ا�ستعد قوتك و�سع حدوداً لنف�سك ولالآخرين.

النتباه لحتياجاتك: ماذا تتاج يف هذه اللحظة؟ هل ت�سل على ق�سط كاٍف من 

النوم وتافظ على مرونتك؟ الأمر ب�سيط للغاية، لكن دائماً ما تتجاهل احتياجاتك 

الأ�سا�سية؛ لذلك فكر ثم اتخذ الإجراء املنا�سب.

تذكر ما يجلب لك الفرح: ما الذي يجعلك �سعيداً ويجلب لك ال�سعادة؟ كم مرة تفعل 

هذه الأ�سياء؟ انظر اإىل �سعادتك واإىل الأ�سياء التي جتلب لك ال�سعادة.

ممار�سة التعاطف مع الذات والحتفاء بالإجنازات: يجب اأن تتعاطف مع نف�سك يومياً، 

اأحرزته  الذي  التقدم  يف  فكر  باإجنازاتك؟  تعرتف  مرة  كم  رائع،  بعمل  تقوم  فاأنت 

الآخرين  احتفاء  انتظار  اإىل  م�سطراً  ل�ست  املا�سية،  الع�سر  اإىل  اخلم�س  ال�سنوات  يف 
باإجنازاتك، ميكنك اأن ت�سبح اأكرب م�سجع لنف�سك.

ميكنك التغلب على الإرهاق وال�سفاء منه، لذا كن ف�سولياً، وواعياً، وا�ستخدم الأدوات 

والتقنيات وال�سرتاتيجيات التي ميكن اأن ت�ساعدك يف امل�ستقبل.

الطب البديل

 6عالمات �صحتك
تنذربوجود م�سكلة يف ج�سمك

ه بوجود م�سكلة يف ج�سمك وما تعنيه كلُّ عالمة بالن�سبة اإليك واإىل �سحتك: اإليك 6 عالمات تنبِّ

جفاف العينين:
تبقى عيناك عادًة رطبة بفعل دموعك الطبيعية، لكن قد تجف جفافاً 
أنَّك تقضي  المحتمل  ة مشكلة، فمن  ثمَّ أنَّه  مؤلماً، وهذه عالمة على 
التحديق في الشاشات، وإذا كان األمر كذلك، فخذ  معظم الوقت في 
ن من تجديد  فترات راحة، وامنح عينيك قسطاً من الراحة حتى تتمكَّ
مخزونها من الدموع، ويمكن أن يكون جفاف عينيك مؤشراً على أنَّ 
 » (Sjögren’sلديك مشكلة أكثر خطورة، مثل "متالزمة شوغرن
(syndrome، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبِّب جفاف 

العينين المزمن وأعراضاً أخرى.

رائحة الفم الكريهة:
عن  هنا  نتحدث  ال  لكنَّنا  كريهة؛  فمنا  رائحة  تكون  بأيام  نمرُّ  نحن 
الرائحة المؤقتة التي تصدر بعد تناول وجبة معينة؛ إذ يمكنك التخلُّص 
ر للفم أو تنظيف األسنان أو  بسهولة من هذا النوع من الرائحة بمعطِّ
المزمنة  الكريهة  الفم  أن تكون رائحة  إذ يمكن  أي حلٍّ سريع آخر؛ 

عالمة على مشكلة أساسية في األسنان، وهي مرض اللثة.

التعرق العشوائي:
التعرق عملية طبيعية، وهو مفيد لجسمك، ويساعده على تنظيم درجة 
حرارته عندما يصبح الجو حاراً، كما تساعد حبيبات العرق الموجودة 
على سطح الجلد على تأمين البرودة بسرعة أكبر؛ لذلك من المنطقي 
قلياًل  الناس  بعض  يتعرق  كما  الرياضة،  تمارس  عندما  تتعرق  أن 
عندما يكونون متوترين، وهذا أمر منطقي أيضاً، لكن يجب أن تنتبه 

إذا بدأت بالتعرق عشوائياً دون سبب.

تغير لون األصابع في الطقس البارد:
الخروج إلى البرد دون قفازات أمر يسبب االنزعاج أليِّ شخص، لكن 
إذا كنت تشكو من تغير لون أصابعك، فربما يحاول جسدك إخبارك 
رينود (Raynaud’s disease)  «في  "داء  يتسبب  إذ  ما؛  بشيء 
تقريباً،  األصابع  إلى  الدم  تدفق  توقف  يعني  ا  ممَّ الشرايين،  انقباض 
ل إلى اللون األبيض، ثمَّ  وهذا يؤدي إلى تغير لون أصابعك، أواًل تتحوَّ
درجة من اللون األزرق؛ إذ يمكنك عالج رينود باألدوية، ويمكنك منع 
النوبات بالحفاظ على أطرافك دافئة؛ لذلك إذا أصبحت يداك بيضاء 

وآلمتك كلَّما كان الجو بارداً، تحدَّث إلى طبيبك.

اكتساب الوزن وخسارته دون سبب:
الوزن ليس سوى رقم في معظم الوقت، لكن إذا فقدت قدراً ملحوظاً 
من الوزن فجأة، أو زاد وزنك دون تفسير منطقي، فعليك تحديد موعد 
لرؤية طبيبك؛ إذ يمكن أن تشير كلٌّ من هذه التغييرات الجسدية إلى 

مرض أو حالة كامنة.

النمو الغريب لألظافر:
انظر إلى أظافرك، هل تنمو كما ينبغي؟ أو أنَّها تبدو وكأنَّها تنمو حول 
 Nail "ى "تعجر األصابع إصبعك؟ هذه العالمة األخيرة تنذر بما يسمَّ
تعاني تعجر  فإذا كنت  الرئة،  clubbing، وهو عالمة على مرض 
األظافر، فلن تتغيَّر أظافرك فقط؛ بل ستنتفخ أطراف أصابعك أيضاً، 
وسوف ينمو الظفر حول األطراف المنتفخة؛ لذا حان الوقت لرؤية 

الطبيب إذا الحظت أنَّ أظافرك قد تغيرت بهذه الطريقة.

األطعمة  أكثر  وإحدى  الطبيعة،  لنا  تقدمها  التي  الكنوز  أهم   من 
الصحية التي حظيت بشهرة واسعة مؤخراً، بذرة صغيرة الحجم لكنَّها 
كبيرة المفعول من حيث قيمتها الغذائية؛ إنَّها بذور الشيا باستعماالتها 
المتعددة؛ وذلك الحتوائها على العناصر الهامة لصحة جسم اإلنسان، 
ف بذور  وكذلك لفوائدها الجمالية. من خالل هذا المقال، سوف تتعرَّ

الشيا، وفوائدها، وطريقة استعمالها.
يسمى  كما  أو  اإلسباني(  )القصعين  نبات  من  الشيا  بذور  تُستخَرج 
الفصيلة  من  حولي  مزهر  عشبي  نبات  وهو  اإلسبانية(؛  )المريمية 
فه منذ أكثر من 5500 عام؛ إذ إنَّ موطنه األصلي  الشفوية، وتم تعرُّ
"المكسيك" و"غواتيماال"؛ لكنَّه بات يُزَرع حالياً في دول أخرى عدة 
لبذور  و"األكوادور".  و"أستراليا"،  و"بوليفيا"،  "األرجنتين"،  منها 
بين  ألوانها  وتتراوح  ناعم،  ملمس  ذات  وهي  بيضوي،  شكل  الشيا 

)األبيض، واألسود، والرمادي، والمرقط(.
مكونات بذور الشيا:

من حيث الوزن، تتكون بذور الشيا من 6% ماء و46% كربوهيدرات 
وزارة  بها  قامت  دراسة  وبحسب  بروتين.  و%19  دهون  و%34 
الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية حول العناصر الغذائية التي 

تحتويها كل 100 غرام من بذور الشيا، وجدت:
الماء: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 8 من الماء.

سعرة   486 على  تحتوي  الشيا  بذور  من  غرام   100 كل  الطاقة: 
حرارية.

الكربوهيدرات: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 1 غرام.
الدهون: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 7 غرام.

البروتينات: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 5 غرام.
األلياف: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 4 غرام.

الكالسيوم: كل 100 غرام من بذور تحتوي على 631 ميلغرام.

الحديد: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على72 ميلغرام.
المغنسيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 355 مليغرام.
الفسفور: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 860 مليغرام.

البوتاسيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 407 مليغرام.
الصوديوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 16 مليغرام.

الزنك: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على54 مليغرام.
النحاس: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 924 مليغرام.
المنغنيز: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 72 مليغرام.

السلينيوم: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على2 ميكروغرام

وحدة   54 على  تحتوي  الشيا  بذور  من  100 غرام  فيتامين :A كل 
دولية.

فيتامين :C كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على6 مليغرام.
فيتامين :E كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 5 مليغرام.
أوميغا 3: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 84 مليغرام.

أوميغا 6: كل 100 غرام من بذور الشيا تحتوي على 5.84 مليغرام.
أضرار بذور الشيا:

على  خطراً  يمثل  الماء  مع  تناولها  إنَّ  إذ  الهضمية:  القناة  انسداد 
الصحة؛ بسبب التغير الذي يطرأ على حجمها.

ل الغازات، وانتفاخ البطن مع ألم  حدوث اضطرابات هضمية، وتشكُّ
حاد فيه.

قد يؤدي استهالك كمية كبيرة منها إلى انخفاض في ضغط الدم.
تتفاعل بذور الشيا مع األدوية الطبية، ال سيَّما أدوية ضغط الدم، فإذا 
انخفاض شديد  فسيعاني من  الشيا،  بذور  الدم  تناول مريض بضغط 

في ضغط دمه.
قد تسبب بذور الشيا الحساسية لدى بعض األشخاص.

بالنسبة إلى المرأة الحامل، يفضل عدم استهالك كمية كبيرة من بذور 
الشيا.

قد يسبب تناول بذور الشيا بكثرة سرطان البروستات
سن صغيرة  في  هم  الذين  األطفال  تناول  عدم  على  الحرص  يجب 
بذور الشيا نيئة؛ وذلك لكيال تسبب لهم مشكالت في الهضم، وتؤدي 

إلى االختناق.

بذور ال�سيا: فوائدها، وطريقة ا�ستعمالها
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�سيواجه كلوب بروج يف دوري البطال اليوم

دفعة ثالثية لأتلتيكو مدريد
 قبل مواجهة كلوب بروج

استعاد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، كل من 
قائمة  في  هيرموسو  وماريو  ليمار  وتوماس  بول  دي  رودريغو 
البلجيكي  بروج  كلوب  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  لمباراة  الفريق 

المقررة اليوم في ثالث جوالت دور المجموعات من المسابقة.
كما عاد للقائمة ناهويل مولينا، بعد الشد العضلي الذي أجبره على 
الخروج من مواجهة إشبيلية يوم السبت الماضي ضمن منافسات 
وسيخجيو  مونتيرو  فيليبي  غاب  المقابل،  وفي  اإلسباني،  الدوري 
ريجيلون بسبب اإلصابة.وبذلك، جاءت قائمة األتلتي لمواجهة غد 

على النحو التالي:
حراسة المرمى: يان أوبالك وأنطونيو جوميز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينز 
ورينالدو ماندافا وماركو مورينو.

وماركوس  ريسوريكسيون  وكوكي  نييجيز  ساؤول  الوسط:  خط 
يورنتي وأكسيل ويتسل وجيوفري كوندوجوبيا ويانيك كاراسكو.

خط الهجوم: جواو فيليكس وآنخل كوريا وألفارو موراتا وأنطوان 
جريزمان وماتيوس كونيا.

الوكالت

النجم الرنويجي يوا�سل حتطيم الأرقام 

القيا�سية يف الربوميريليغ

الك�شف عن قيمة انتقال هالند 
"املدمر" اإىل مان�ش�شرت �شيتي

كشف تقرير، أمس، عن قيمة انتقال النرويجي إيرلينغ هاالند من 
الصيفي  الميركاتو  في  سيتي  مانشستر  إلى  دورتموند  بوروسيا 
الماضي.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقال الالعبين والمدربين 
في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "دفع نادي مانشستر سيتي 60 
مليون يورو فقط قيمة الشرط الجزائي إليرلينغ هاالند مع بوروسيا 
دورتموند، وليس 80 أو 75 مليونا«.وأضاف خبير انتقال الالعبين 
والمدربين في أوروبا: "كانت هناك عمولة أيضا في الصفقة، لكن 
الكبرى«. للصفقات  بالنسبة  طبيعي  أمر  هذا  إن  قول  العدل  من 

مع  سنوي  راتب  على  هاالند  "يحصل  رومانو:  فابريزيو  واختتم 
مانشستر سيتي يقترب من 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مثل 
زميله كيفين دي بروين«.وأصبح هاالند )22 عاما( أول العب في 
"هاتريك"  أهداف  ثالثة  يسجل  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  تاريخ 
هدفا   14 ملعبه، وأول العب يسجل  متتالية على  مباريات   3 في 
في أول 8 مباريات فقط.وعزز إيرلينغ هاالند، القادم من بوروسيا 
دورتموند األلماني هذا الموسم، تربعه على عرش صدارة هدافي 
"البريمرليغ" برصيد 14 هدفا، مبتعدا بفارق 7 أهداف عن أقرب 

مطارديه اإلنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.
الوكالت

أوروبا  أبطال  دوري  عجلة  تعود 
 8 بإجراء  اليوم،  مجدداً،  للدوران 
برشلونة  مباراة  أبرزها  مباريات، 
وإنتر ميالن، وقمة نابولي أجاكس.

وهو  إنتر،  مباراة  برشلونة  يدخل 
عازم على تعويض خسارته األخيرة 
في  األلماني  ميونخ  بارين  أمام 
ملعب أليانز أرينا بنتيجة 2-0، فيما 
العودة  إلى  اإليطالي  الفريق  يسعى 
على  والبقاء  االنتصارات  سكة  إلى 
خروج  دور  إلى  التأهل  في  آماله 

المغلوب.
ويدخل برشلونة المنتش بالفوز على 
لاير مايوركا في الدوري اإلسباني، 
مفقوداً من 5 عناصر أساسية، تغيب 
فرينكي دي  بسبب اإلصابات وهي 
يونغ، غول كوندي، رونالد أراوخو، 
ديباي،  وممفيس  بيليرين  هيكتور 
فريق  ميونخ  بايرن  ويستضيف 
المجموعة،  متذيل  بلزن،  فيكتوريا 
البافاري،  للنادي  سهلة  مباراة  في 

الذي يقدم مستويات متناقضة مع ما 
يبديه في الدوري األلماني.

ضيفاً  مدريد  أتلتيكو  فريق  ويحل 
البلجيكي،  بروج  كلوب  على  ثقياًل 
بـ6  الثانية  المجموعة  متصدر 
نقاط، ويحاول فريق سيميوني ثالث 
أوراقه  لملمة  نقاط،  بـ3  المجموعة 

التأهل  والعودة سريعاً لحجز بطاقة 
الموالي، في نفس المجموعة  للدور 
"الثانية" يستضيف بورتو البرتغالي 
أجل  من  ليفركوزن،  بايرن  فريق 
في  له  نقاط  ثالث  أول  اقتناص 

دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
الهولندي  ويواجه أجاكس أمستردام 

ضمن  اإليطالي،  نابولي  فريق 
في  األولى،  المجموعة  مباريات 
على  القسمة  تقبل  ال  واعدة  مباراة 
ثالث  منافس  بوجود  سيما  اثنين، 
يواجه  األخير  هذا  ليفربول،  اسمه 
الصف  صاحب  رينجرز  غالسكو 

األخير داخل مجموعة "الموت«.
فرانكفورت،  أينتراخت  ملعب  على 
يحل فريق توتنهام هوتسبير ومدربه 
الظفر  أجل  من  كونتي،  اإليطالي 
بنتيجة  العودة  أو  الثالث  بالنقاط 
الفريق  الشراكة مع  إيجابية، وفض 

األلماني.
رحاها  تدور  اليوم،  مباريات  آخر 
متصدر  لشبونة  سبورتينغ  بين 
نقاط وفريق  بـ6  الرابعة  المجموعة 
مباراة  في  الترتيب،  آخر  مارسيليا 
لشبونة  يسعى  حيث  المتناقضات، 
هدر  لتدارك  ومارسيليا  للتأكيد 

النقاط.
الوكالت

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني 
إنتر  لمباراة  فريقه  قائمة  لبرشلونة، 
ضمن  اليوم،  لها،  المقرر  ميالن 
دور  من  الثالثة  الجولة  منافسات 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

غياب  تشافي  اختيارات  وشهدت 
جول   - يونج  دي  فرينكي  من:  كل 
كوندي - رونالد أراوخو - هيكتور 

بيليرين - ممفيس ديباي.
برشلونة  استغل  أخرى،  جهة  من 
اإليجابي  بالتعادل  مدريد  تعثر لاير 
نهاية  مع   1-1 أوساسونا  ضد 
األسبوع السابع من مساء أول أمس، 
تصدر  إحساس  تذوق  الستعادة 
ألول  القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري 

مرة منذ 833 يوما.
في  للملكي  انتصارات  ستة  وبعد 
الدوري، تساوى الفريقان في النقاط 

يتفوق  بينما  نقطة،   19 برصيد 
بواقع  األهداف  حيث  من  البارصا 
تتمتع  أنشيلوتي  كتيبة  بينما   ،18+

بفارق أهداف يصل إلى +11.
"سبورت"  صحيفة  لتقرير  ووفقا 
 2020 جوان   21 فمنذ  اإلسبانية 
عندما  الصدارة  برشلونة  يعرف  لم 
تعادل بدون أهداف مع إشبيلية تحت 
فوز  جانب  إلى  سيتين،  كيكي  قيادة 
سوسييداد  لاير  على  مدريد  لاير 

بهدفين مقابل هدف.
مع  مدريد  لاير  تعادل  ويعد 
لبطل  األول  التعثر  هو  أوساسونا 
بعد  الموسم،  هذا  وأوروبا  إسبانيا 
وفوزين  الليغا،  في  انتصارات   6
والتتويج  أوروبا،  أبطال  دوري  في 
حساب  على  األوروبي  بالسوبر 

آينتراخت فرانكفورت.

يواجهه  الذي  التحدي  وسيكون 
الصدارة  في  البقاء  هو  برشلونة 
عندما يالقي لاير مدريد في مباراة 

القادم،  أكتوبر   16 يوم  الكالسيكو 
على ملعب "سانتياغو برنابيو«.

الوكالت

ا�ستعاد �سدارة الدوري الإ�سباين بعد 833 يوما

دوري اأبطال اأوروبا يعود اإىل الواجهة اليوم

للاير  الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  أبدى 
ضد  اإليجابي  التعادل  عن  رضاه  عدم  مدريد، 
منافسات  أمس، ضمن  أول   )1-1( بنتيجة  أوساسونا 
الميرنغي  ملعب  على  الليغا،  من  السابعة  الجولة 

"سانتياجو برنابيو«.
وقال أنشيلوتي خالل تصريحات نقلتها صحيفة "موندو 
ديبورتيفو" اإلسبانية: "فكرت في عدم االعتماد على 
بن زيمة في تسديد ركلة الجزاء، لكنه الموسم الماضي 
بعدما أضاع ركلتين ضد أوساسونا سجل ضد السيتي 
ولهذا السبب لم أغيره، وهو األفضل في تنفيذ ركالت 

الجزاء«.

طبي  لفحص  "سيخضع  علق:  كورتوا،  موقف  وعن 
ليست  وهي  التعافي،  يستطيع  كان  إذا  ما  وسنرى 
إصابة عضلية، بل مشكلة في العصب الوركي، وهي 
تقديم  يمكن  "ال  وأضاف:  األمور"،  وسنقيم  خطيرة 
التعامل  الدولي ألننا يجب علينا  التوقف  بعد  األعذار 
بالتشكيلة الموجودة لدينا، والمباراة لم تسر بالطريقة 
التي أردناها"، وتابع: "لم تكن أفضل مباراة لبن زيمة 
األيام  هذه  بجد  تدرب  فهو  طبيعي،  أمر  لكنه  اليوم 

وربما لم يكن حادا وسيتحسن بالتأكيد«.
"كـنا  أوضح:  هــــازارد،  على  اعتماده  عدم  وعن 
الهواء،  كرات  يلعب  قــوي  بمهاجم  للعب  بحاجة 

والدقائـــق األخيــرة لـــم تناسب جــــودة هــازارد«.
األهداف  تسجيل  في  دورنا  تحسين  "يجب  وواصل: 
دوري  في  جيدا  أداء  قدمنا  أننا  رغم  العمل،  وعلينا 
األبطال"، وأتم: "حين ال نفوز نشعر بالحزن وال شيء 
سنرد  لكننا  بالرضا  نشعر  يجعلنا  ال  والتعادل  أكثر، 

قريبا«.
وبهذا التعادل يرفع لاير مدريد رصيده إلى 19 نقطة 
بفارق األهداف عن  الليجا  ترتيب  في وصافة جدول 
المتصدر برشلونة، ورفع أوساسونا رصيده إلى 13 

نقطة في المركز السادس.
الوكالت

تقدم الماتادور اإلسباني رافائيل نادال مركزا في التصنيف العالمي لالعبي 
الشاب  مواطنه  خلف  الترتيب  وصافة  إلى  ليصعد  المحترفين،  التنس 

كارلوس ألكاراز الذي حافظ على الصدارة.
التصنيف  في  والثاني  األول  المركزين  العبوها  احتل  أن  لبلد  يسبق  ولم 
العالمي منذ 22 عاما، حين جاء األمريكيان أندريه أغاسي وبيت سامبراس 

في القمة والوصافة، على الترتيب، في السابع من أوت عام 2000.
بطولة  بـ22  المتوج  الوحيد  التنس  العب  يعد  الذي  نادال،  صعود  وجاء 
كبرى )جراند سالم( في منافسات الرجال، على حساب النرويجي كاسبر 

رود، الذي تراجع إلى المركز الثالث عقب سقوطه في ربع نهائي بطولة 
هوبيرت  البولندي  صعود  أمس،  صدر  الذي  التصنيف،  شهد  سيول.كما 
هوراكاتش إلى المركز األخير في قائمة العشرة األوائل، وباستثناء هؤالء، 
لم تشهد باقي المراكز العشر األولى تغييرات أخرى، حيث حافظ الروسي 
دانييل ميدفيديف على المرتبة الرابعة أمام األلماني ألكسندر زفيريف )5( 
 )7( ديوكوفيتش  نوفاك  والصربي   )6( تسيتسيباس  ستيفانوس  واليوناني 

والبريطاني كاميرون نوري )8( والروسي أندري روبليف )9(.
الوكالت

5 غيابات يف قائمة بر�شلونة ملوقعة اإنرت ميالن

بر�شلونة ي�شعى للتعوي�ض
 و�شدام بني نابويل واأجاك�ض

املاتادور يتقدم اإىل املركز الثاين خلف مواطنه

األكاراز ونادال ي�شعان اإ�شبانيا على عر�ض الت�شنيف العاملي للتن�ض

»اإ�شابة كورتوا »خطرية« ولهذا مل اأ�شرك هازارد« اأن�سيلوتي يبدي عدم ر�ساه بالتعادل امام اأو�سا�سونا وي�سرح:



09الثالثاء  04 اأكتوبر 2022 املـوافق لـ 08 ربيع الأول 1444 هـ  

 www.elraed.dz

ريا�ضي
نال عالمة جيدة في المباراة الأخيرة لليل اأمام لوريان

 ونا�س �شمن الت�شكيلة 
المثالية للجولة التا�شعة من الليغ 1

 
يواصل الدولي الجزائري آدم 

وناس جناح نادي ليل الفرنسي 
صنع الحدث في البطولة الفرنسية 

المحترفة، خاصة بعدما قام به 
في الجولة األخيرة من منافسات 

الليغ 1.
وكان الالعب السابق لنابولي 

تألق بشكل الفت خالل المباراة 
التي خسرها فريقه أمام لوريان 

بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث 
برز بتحركاته الذكية وقدرته على 

تجاوز منافسيه المباشرين.
ولذلك، كان وناس العربي الوحيد 

الذي تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الماضية من الدوري الفرنسي، والتي 
نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث نال عالمة 8 من 10.

ويقدم آدم وناس مستويات قوية منذ عودته للدوري الفرنسي من بوابة نادي 
الشمال، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الجماهير.

وشارك وناس في 4 مباريات ضمن النسخة الحالية من الدوري الفرنسي، 
سجل فيها هدفا خالل المواجهة أمام تولوز لحساب الجولة الثامنة من 

المسابقة.
ق.ر

غزال يعود لأجواء المناف�صة مع ب�صكتا�ش وي�صرح

"�شاأبذل جهدي ال�شتعادة م�شتواي 
وجاهزيتي في الم�شتقبل القريب"

 
ابدى الدولي الجزائري رشيد 
غزال سعادته الكبيرة بعودته 

إلى المنافسة الرسمية رفقة 
ناديه بيشيكتاش التركي أمام 

فينيرباتشي.
وقال غزال في تصريح له 
لصحيفة "فاناتيك" التركية: 

"ألعب من أجل حب الجمهور 
وأشكرهم كثيرا، اريد ان نرد لهم 
هذا الدعم، سأبذل ما في وسعي 
للعودة مئة بالمئة الى مستواي 

وجاهزيتي في المستقبل القريب"
كما عبر العب الخضر عن 

رغبته في الحصول على وقت اكبر للعب، حتى يتمكن من استعادة مستواه 
الحقيقي: "سأقاتل من اجل فريقي، أؤكد أني لست وحدي في الفريق النه كل 
العب له قيمته الخاصة، لذا سيكون من الرائع ان ألعب بشكل أكبر مستقبال 

ألكون أفضل".
وكان غزال قد عاد ألجواء المنافسة أول أمس بعد غياب بسبب اإلصابة، 

وشارك بديال في لقاء فريقه ضد فينيرباتشي برسم الجولة الثامنة من الدوري 
التركي، بداية من الدقيقة الـ72 من عمر المباراة، في اللقاء الذي انتهى 

بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ق.ر

 مدرب لوغانو يوؤكد ا�صتفادة 

عمورة من ترب�ش الخ�صر الأخير وي�صرح

"عمورة عاد في اأف�شل اأحواله المعنوية 
وكله طاقة من اأجل موا�شلة التاألق"

 
 كشف ماتيا كروتشي 

تورتي، مدرب فريق لوغانو 
السويسري، أن الدولي 
الجزائري محمد األمين 

عمورة عاد بثقة في النفس 
من مشاركته األخيرة مع 

المنتخب الوطني في مواجهتي 
غينيا ونيجيريا، حيث أشركه 

الناخب الوطني جمال بلماضي 
كبديل لمدة 20 دقيقة أمام 

غينيا )1-0( و 5 دقائق أمام 
نيجيريا )1-2(.

وصرح المدرب السويسري 
لقناة "إيلبورتالي دي تسينو" المحلية قائال: "عمورة عاد إلى سويسرا وفي 

أفضل أحواله من الناحية المعنوية، وذلك رغم أنه لم يلعب كثيرا مع منتخب 
بالده، لقد شارك في مباراتين، وفي كل مرة لفترة وجيزة، لكنه تحرك بشكل 

جيد، وأسهم في تحقيق منتخب بالده للفوز في مناسبتين، وهذا أمر إيجابي 
بالنسبة له«.

وواصل في سياق متصل: "لقد عاد وكله طاقة من أجل مواصلة التألق، 
خاصة أنه كان قد غادرنا قبل فترة التوقف الدولي بعد تسجيله هدفا جميال«.

وشدد كروتشي تورتي على أن عمورة تقبل قرارات بلماضي بصدر رحب، 
وذلك رغم أن المتابعين كان يتوقعون نيله لفرصة أكبر، خاصة أنه كان من 

أبرز نجوم فترة التوقف الدولي قبل الماضية، خالل شهر جوان، عندما سجل 
في مناسبتين أمام تنزانيا وإيران.

يذكر أن مدرب لوغانو سار على نفس نهج بلماضي في توظيف عمورة، 
حيث اعتمد عليه لمدة 10 دقائق خالل الفوز بهدف دون رد على حساب 

سيرفين جنيف في جولة هذا األسبوع من الدوري السويسري.

ق.ر

اأمير.ل

يتجه الدولي الجزائري يوسف باليلي لفقدان 
مكانته األساسية في المنتخب الوطني، خالل 

التربص المغلق الذي سيجريه الخضر في 
نوفمبر القادم، والذي يرتقب أن تتخلله 
مباراة ودية أمام منتخب أوروبي، قد 

يكون السويدي وستجرى المواجهة بملعب 
فيلودروم.

ويتواجد العب نادي قطر األسبق بدون 
فريقه، بعدما فسخ العقد الذي كان يربطه 

بناديه بريست الفرنسي، وبما أن الميركاتو 
الشتوي غير قريب، فإن الالعب سيفتقد 
للمنافسة، في حال لم يتم منحه رخصة 

استثنائية للعب مع أحد األندية الجزائرية 

التي ترغب في استقدامه، وهو ما سيبعده 
عن محاربي الصحراء في الفترة القادمة.

ومما ال شك فيه هو أن الناخب الوطني لم 
يضيع الوقت أمام هذه القضية، حيث كثف 

رحلة بحثه عن خليفة لباليلي، من أجل 
تعويضه في الفترة المقبلة، حيث نشرت 
مصادر إعالمية صورة لبلماضي وهو 

يحمل هاتفه الذكي، ويتابع تطورات مباراة 
الجولة التاسعة من الدوري اإلنجليزي، 

بين فريقي وست هام وولفرهامبتون، وكان 
ينتظر ال محالة ظهور سعيد بن رحمة العب 

"الهامرز"، لكن االسكتلندي ديفيد مويس 
مدرب الفريق كان له رأي آخر، حيث ترك 
الدولي الجزائري على مقاعد البدالء طيلة 

الـ90 دقيقة كاملة.

ويبدو أن سعيد بن رحمة سيكون من األسماء 
المرشحة لخالفة يوسف باليلي في الفترة 
التي سيبقى فيها هذا األخير دون منافسة 
رسمية، لكن بشرط أن يعود للعب بشكل 

أكثر انتظاما رفقة وست هام، يضاف إليه 
رشيد غزال العائد من اإلصابة.

وتؤكد كل المعطيات أن بلماضي لن يتردد 
في معاقبة باليلي، وهو الذي وجه له رسالة 

واضحة خالل ندوته الصحفية األخيرة، 
دعاه للتضحية من اجل فرض نفسه والبقاء 
مع ناديه، لكن كلماته لم تجد آذانا صاغية 
لدى الالعب، الذي قام بعكس ما طلبه منه 
مدربه بعد 24 ساعة، من خالل فسخ عقده 

مع بريست.

فند الدولي الجزائري يوسف باليلي، 
العب بريست الفرنسي السابق، 

التصريحات التي نسبت إليه مؤخرا، 
والتي تسببت في حملة االنتقادات 

الواسعة التي طالته من وسائل إعالم 
قطرية، وحاول الدفاع عن نفسه بعد 

الجدل الذي تسبب فيه إثر فسخه 
لعقده مع ناديه الفرنسي، واالتهامات 

التي وجهت له بعدم االنضباط.
وقال باليلي، في بيان نقله الموقع 
الرسمي لالتحاد يةالجزائرية لكرة 
القدم: "في الحقيقة، األمر ال يتعلق 
بأول مرة أقوم فيها بتغيير مسيرتي 

الرياضية، فهذا يحدث في مسيرة 
معظم الالعبين في عالم كرة القدم«.
وأكد باليلي أن رحيله عن بريست 

تم بطريقة طبيعية، ووفق احترام تام 
لبنود العقد الذي يربطه مع النادي، 
لكن بعض األطراف حاولت تشويه 

صورته، بتزييف الحقائق ونشر أخبار 
زائفة.

وأضاف: "األمر ليس وليد اللحظة، 
بل يعود إلى أشهر مضت، تم فيها 

تحريف كالمي لتشويه صورتي لدى 
فريقي السابق، والجماهير القطرية 

ككل، ليعود األمر مرة أخرى، اليوم، 
عن طريق إشاعات نسبوا من خاللها 

تصريحات لشخصي، أتهجم فيها على 
اإلعالم القطري«.

وأردف الدولي الجزائري: "أنفي 
نفيا قاطعا ما تم نسبه إلي، وأؤكد أن 

عالقتي مع كل األندية التي حملت 
ألوانها لطالما اتسمت باالحترام.. 

وهو نفس الشعور الذي أكنه للجمهور 
القطري، خاصة أنني ممتن لهم على 
كل ما قدموه لي سابقا، من ترحيب 

حار وتشجيع متواصل".
ق.ر

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز جرعة 
أمل، من خالل تأكيد العديد من المصادر 
اإلعالمية أن بيب غوارديوال مدربه في 
نادي مانشيستر سيتي اإلنجليزي يتجه 

لمنحه فرصة اللعب كأساسي، خالل المباراة 
التي ستجمع فريقه بنادي كوبنهاغن يوم 

غد لحساب الجولة الثالثة من رابطة أبطال 
أوروبا.

كان قد المنتخب الوطني قد اكتفى بالظهور 
كبديل في ديربي مدينة مانشستر أمام 

مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من 
الدوري اإلنجليزي، وقدم مردودا باهتا، 

خالل الدقائق التي لعبها، والتي شهدت عودة 
نسبية للمنافس الذي تمكن من هز الشباك 

مرتين للتخفيف من حدة الهزيمة التاريخية 
التي تعرض لها .

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي 
قامت بتغطية قمة الدوري اإلنجليزي أن 

وضعية محرز ستكون من أهم النقاط التي 
سيعالجها "الفيلسوف" في األسابيع القادمة، 

وكتبت الصحيفة: "مانشستر سيتي رائع هذا 
الموسم، فهو يسجل معدل 3.5 هدف في 

كل مباراة، لكن هذا الرقم سيكون مرشحا 
للزيادة، ألن محرز لن يبقى في الظل لفترة 

طويلة"، موجهة رسالة أمل لنجم الخضر 
بأنه سيستعيد تألقه خالل الفترة المقبلة.

وواصلت الصحيفة تحليلها لوضعية محرز، 
من خالل التطرق للتصريح الذي أدلى به 

اإلسباني بيب غوارديوال مدرب السيتي 
بعد نهاية الديربي، والذي قال فيه :"هناك 

العديد من النقاط التي يجب علينا تحسينها«، 
وأوضحت أن المدرب يتجه لمنح فرصة 
جديدة لرياض محرز، بداية من يوم غد، 

عندما يالقي حامل لقب الدوري اإلنجليزي 
نظيره كوبنهاغن الدنماركي في دوري 

أبطال أوروبا.
ويبحث محرز عن أول مساهمة له هذا 

الموسم مع "الستيزينز"، وهو الذي لعب 8 
مباريات حتى الساعة ما بين أساسي وبديل، 
دون أن يتمكن من التسجيل أو تقديم كرات 

حاسمة.
ق.ر

بن رحمة وغزال مر�صحان لتعوي�صه في ترب�ش نوفمبر القادم

تعر�ش لحملة وا�صعة واتهامات بعدم الن�صباط

جرعة اأمل لقائد الخ�صر وفر�صة ل�صتعادة م�صتواه

بلما�شي ي�شرع في البحث عن خليفة باليلي مع الخ�شر

باليلي يك�شر ال�شمت يدافع عن نف�شه ويرد على االنتقادات

غوارديوال يتجه لالعتماد على محرز كاأ�شا�شي اأمام كوبنهاغن 
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النظام عند مدخل كل إقامة جامعية وال يسمح  
للمقيم بالدخول إال في حاالت التعرف على 

البصمة أو الوجه أو السوار اإللكتروني  وذلك من 
أجل  معرفة هوية الطالب و منع  دخول  الغرباء 
،ويساعد هذا النظام  أعوان األمن عند مدخل  كل 

إقامة  في رفض دخول أي شخص ال يتعرف عليه 
النظام.

لإلشارة، فإن المبادرة تم استخدامها بتسخير 
مهندسين وتقنين وكانت الخدمات الجامعية بالمدية  

سباقة في ذلك  على مستوى الوطن حسب مدير  
الخدمات الجامعية محفوظ  عبد الرحمن  الذي 

أضاف حين نزوله ضيفا على اإلذاعة المحلية 
نهاية األسبوع أن هذا النظام إضافة إلى أنه يساعد 

على معرفة هوية الطالب ومنع دخول الغرباء و 
تحقيق األمن واالستقرار داخل  االقامات الجامعية 

أيضا يساعد على ضبط الوجبات المقدمة و عدد 
الطلبة  الذين يستفيدون منها، مشيرا إلى أن هذا 

النظام سيقضي على التبذير واإلسراف.
كما أن هذا النظام سيمس أيضا  النقل الجامعي، 

حيث سيساعد على عدم تسلل غير الطلبة إلى 
حافالت النقل الجامعي وستكون التجربة على 

خط نقل الطلبة "وامري المدية“ . مدير الخدمات 

الجامعية لوالية المدية محفوظ عبد الرحمن تحدث 
أيضا أن مديريته تعمل على توفير كل الراحة 

للطلبة فيما يخص اإلطعام حيث قضت على 
األواني الحديدية وستقضي نهائيا على الطوابير، 

قائال أن الطالب اليبقى سوى دقائق للحصول 
على وجبته وعن عدد الطلبة بالغرفة الواحدة 
قال ذات المتحدث أن ذلك يخضع لعدد الطلبة 

باإلقامة وعموما النعاني اكتظاظ باإلقامات وسنلجأ 
للملحقات إذا أضطررنا إلى ذلك وسنذلل الصعاب 
ونجتث النقائص أي كانت متى ظهرت واستطعنا 

إلى ذلك سبيال.

ANEP : 2216019193
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 تكرمي الدكتور
البيطرية هدى جعفري 

شاركت الدكتورة البيطرية هدى سميرة جعفري الخبيرة المستشارة 
في كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين في فعاليات اليوم 

الدراسي حول احتفالية اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب.
 وتم تنظيم اليوم الذي طاء تحت شعار "صحة واحدة..صفر وفيات" 
)في غضون 2030(، من طرف الجمعية الوطنية لألطباء البيطريين 
الجزائريين بالتعاون مع االتحاد الوطني لألطباء البياطرة التونسيين 
و الجمعية العالمية للطلبة التونسيين بدولة تونس الخضراء.وحسب 

بيان لفووروم الطب البيطري الجزائري، فقد تم تكريم الدكتورة 
نظير مجهوداتها المبذولة في ترقية و تثمين مهنة البيطرة في 

الجزائر.
بالموزاة مع ذلك شاركت الخبيرة المستشارة جعفري في الدورة 
التكوينية المنظمة من أكاديمية عبلة بالتعاون مع مجلس العمادة 

البيطرية التونسي و المدرسة الوطنية للطب البيطري التونسية لفائدة 
االطباء البياطرة الجزائريين و األشقاء التونسيين حول موضوع 
"مقدمة في جراحة العظام لحيوانات آكالت اللحوم األليفة". وتم  
تأطير الدورة من قبل كل من البروفيسورة البيطرية ريم لطرش، 
البرفيسور البيطري نور الدين بن شهيدة، البروفيسور البيطري 

محمد عوينة من تونس.
ع.بكريي

 وزارة الرتبية الوطنية حتدد
 رزنامة العطل املدر�سية لل�سنة 

الدرا�سية 2023-2022
حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة العطل المدرسية للسنة 

الدراسية 2022-2023 لجميع مناطق البالد, وفق بيان للوزارة 
أول أمس.وجاء في البيان "تبدأ عطلة الخريف مساء يوم الخميس 
27 اكتوبر الى يوم االحد 6 نوفمبر صباحا، و تبدأ عطلة الشتاء 
من مساء يوم الخميس 22 ديسمبر الى يوم االحد 8 يناير 2023 
صباحا, فيما تبدأ عطلة الربيع من مساء يوم الخميس 23 مارس 

2023 الى يوم االحد 9 أبريل 2023 صباحا ، في حين  تبدأ عطلة 
الصيف بالنسبة لألساتذة مساء يوم الثالثاء 4 يوليو 2023 ", وذلك 

بجميع المناطق .
وأضاف البيان ان عطلة الصيف بالنسبة للموظفين االداريين تبدأ 
بعد االنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية ، بما 

فيها اجتماعات مجالس القبول و التوجيه، و نشر نتائج االمتحانات 
الرسمية و تسليم الوثائق المختلفة للتالميذ، و كل العمليات المتعلقة 

بالدخول المدرسي و تحدد كالتالي : المنطقتان االولى و الثانية : 
ابتداء من مساء يوم الخميس 20 يوليو 2023 . المنطقة الثالثة : 

ابتداء من مساء يوم الخميس 13 يوليو 2023 .
ع.ط

 �لر�ئد: 2022/10/04 �لر�ئد: 2022/10/04

اعتماد الب�سمة، الوجه اأو ال�سوار الإلكرتوين ملعرفة هوية الطلبة 

عممت مديرية اخلدمات اجلامعية باملدية النظام الأمني احلديث عرب اإقامتها اجلامعية اخلم�س  

�سواي بن عي�سى واجلوهر  بولعرا�س ووهيبة  قبايلي والإقامتني اجلديدتني بوزرة.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة 
البيرين والية الجلفة، بحر األسبوع الجاري، من 

توقيف 4 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم مابين 21 
و42 سنة ينحدرون من إحدى الواليات المجاورة 

لتورطهم في جناية تزوير أوراق نقدية ذات 
سعر قانوني وطرحها للتداول باإلقليم الوطني، 
جنحة النصب واالحتيال، جنحة حيازة ذخيرة " 
خراطيش " من الصنف الخامس دون الحصول 

. على رخصة من السلطة المؤهلة قانوناً
العملية جاءت على إثر دوريات شرطية لتأمين 

السوق األسبوعي لذات المدينة، أين لفت انتباههم 

شخص تبدو عليه عالمات القلق واالنزعاج، 
اتضح بعد التقرب منه أنه تعرض لعملية نصب 
واحتيال على إثر استالمه لمبلغ مالي تبدو عليه 

شبهة التزوير بعد بيعه لبعض المواشي ألحد 
األشخاص، الذي أُوِقَف بذات السوق وبحوزته 

مبلغ مالي آخر مزور.
وبالتحقيق األولي مع الموقوف تمكن عناصر 

ذات الفرقة من توقيف شركائه الثالثة في العملية، 
الذين ُعِثَر بداخل مساكنهم، بعد عملية تمديد 

االختصاص إلى مقر إقامتهم بإحدى الواليات 
المجاورة، على 74 خرطوشة وبعض األجهزة 

اإللكترونية " حواسيب إلكترونية " وهواتف 
نقالة، مع حجز مبلغ مالي إجمالي مزور 

قدره:269500 دج.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، ُقِدَم 

المشتبه فيهم األربعة أمام وكيل الجمهورية لدى 
محكمة عين وسارة، الذي أحال ملف القضيتين 
على قاضي التحقيق، أين تم إيداع أحدهم رهن 

الحبس المؤقت، في حين استفادة الثالثة اآلخرين 
من رقابة قضائية.

لعجاج حمود عزيز

اجللفة

حجز مبلغ 269500 دج مزورة وذخرية من ال�سنف اخلام�س

ANEP Gratuit 0130
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قليلٌة هي األسماء التي تركت تأثيراً كبيراً على فلسفة 
العلوم واإلبستمولوجيا خالل القرن العشرين، كما فعل 
 ،)1994 ــ   1902( بوبر  كارل  النمساوي  الفيلسوف 
الذي ما يزال كتابه "منطق البحث الِعلمي" )أو "منطق 
س حتى  الكشف الِعلمي"، في ترجمة عربية أُخرى( يُدرَّ
اليوم كعمل مرجعّي في كثير من الجامعات حول العالَم، 

رغم مضّي نحو تسعة عقود على صدوره.(1934( 
وإذا كانت أعمال بوبر في فلسفة العلم قد لقيت إجماعاً 
وما  ِعلمي  هو  ما  حول  تنظيره  في  سيّما  وال  كبيراً، 
ليس كذلك )الِعلمّي هو ما يجب أن يكون قاباًل للتفنيد(، 
فإن كتاباته العديدة حول السياسة واأليديولوجيا فّرقت 

أكثر مّما شّكلت إجماعاً، لما فيها من مواقف ليبرالية 
ثوري  أو  سياسي  تحّرك  كّل  على  للفردانية  وانتصار 

جماعي.
العربية من  النسخة  "المدى"، صدرت حديثاً  عن دار 
كتاب كارل بوبر، "بحٌث لم ينتِه: سيرة ذاتية فكرية"، 
بترجمة عمر فتحي، وهو السيرة التي أصدرها المفّكر 
الراحل عام 1976، وكما يوضح عنوانُه، فإن الكتاب 
بالفكر،  عالقتها  من  انطالقاً  الذاتية  السيرة  إلى  يعود 
المثال، عنواناً  الفصل األول، على سبيل  حيث يحمل 
لكنّه رغم  للخطأ"،  المعرفة والقابلية  مثل "كلّية  معّقداً 
ذلك يروي تفاصيل من طفولة ومراهقة وشباب المفّكر 

في فيينا قبل الحرب العالمية األولى وبين الحربين، كما 
يشمل حكايات شخصية طرفية، مثل اشتغال الفيلسوف 

في الخشب والنجارة في صباه.
من  العديد  على  سيرته،  يتناول  وهو  بوبر،  ويعّرج 
الحرية  في  تجربته،  في  توّقف عندها  التي  المواضيع 
موقفه  يشرح  كما  والموسيقى،  والتعليم  والديمقراطية 
المعاصرين  الفالسفة  من  العديد  مع  واختالفاته 
التلخيص  يشبه  ما  يقّدم  أنه  إلى  إضافة  له،  والسابقين 
المنفتح  "المجتمع  مثل  كتبه،  من  لبعض  المقّدمة  أو 

وأعدائه".
حياة. �س/ الوكالت

واختارت لجنة التحكيم ثالثة نصوص إبداعية 
بالعربية وهي "في البدء كانت الكلمة" آلمال 
ألمينة  أسامح"  كيف  و"علمني  بوشارب 
عبد  لحميدة  القبطان"  "موت  وكذا  يعقوب 
للجائزة  القصيرة  القائمة  القادر، وتضمنت 
وهي  روايات  ثالث  األمازيغية  اللغة  في 
إيبلعيدن"  "تيزيري" لعودية زهرة و"طاوس 

لوليد  "تارقاقت"  وكذا  أولبصير  لفضيلة 
ساحلي، بينما تم ترشيح ثالث روايات باللغة 
  «La ville aux yeux d’or» الفرنسية وهي
ستاعلي  لكلثوم  ذهب»  من  بأعين  «المدينة 
هائلة»  و«Prodigieuse fortune»«ثروة 
 «L’agonisant»و شوفاليي  لكورين 

«المحتضر» لهادية بن ساحلي.

بهذه  الفائزين  أسماء  عن  اإلعالن  وسيتم 
األدبية  الجوائز  أهم  تعتبر من  التي  الجائزة، 
الجاري"،  أكتوبر   22" في  الجزائر،  في 
بمدينة تلمسان.وكانت الطبعة السابقة للجائزة 
قد عرفت تتويج عبد المنعم سايح بجائزة اللغة 
العربية فيما فاز مراد زيمو بجائزة األمازيغية 

ومصطفى بن فوضيل بجائزة الفرنسية.
التي  لألدب،  ديب  محمد  جائزة  وتحتفي 
الكبيرة"  "الدار  الثقافية  الجمعية  تنظمها 
الراحل  للروائي  األدبي  بالتراث  بتلمسان، 
من  يعتبر  الذي   )2003-1920( ديب  محمد 
أهم الروائيين الجزائريين ومن أكثرهم تأثيرا، 
اإلبداع  وتحفيز  لتشجيع  الجائزة  تهدف  كما 
األدبي لدى الشباب في اللغات الثالث العربية 

واألمازيغية والفرنسية.
 ،2001 في  تأسيسها  منذ  الجمعية،  وتسعى 
إلى ترقية وتعزيز المنجز األدبي لمحمد ديب 
والمسرح  الكتابة  فن  في  ورشات  وتنظيم 
باإلبداع  التعريف  وكذا  والرسم  والسينما 
وخصوصا  الجزائري  والقصصي  الروائي 

من خالل جائزة محمد ديب.
حياة �سرتاح

قسنطينة  من  الثقافية  مقام  جمعية  توجت 
العاشرة  الطبعة  مسابقة  في  األولى  بالمرتبة 
للمهرجان الوطني للمالوف التي اختتمت ليلة 
السبت إلى األحد بالمسرح الجهوي لقسنطينة 
الثانية،  المرتبة  الفرقاني.أما  الطاهر  محمد 
األندلسية  للموسقى  المقديرية  لجمعية  فعادت 
لوالية معسكر ثم جمعية ليالي األندلس لسطيف 
الجمعيات  بذلك  لتتأهل  الثالثة،  المرتبة  في 
الدولي  المهرجان  في  للمشاركة  الثالث 
من  بعد  موعده  تحديد  يتم  لم  الذي  للمالوف 
لجنة  ومنحت  والفنون،  الثقافة  وزارة  طرف 
وعلي خوجة  بوبريقة  لطيفة  من  كل  التحكيم 
جياللي من جمعية المقديرية )معسكر( جائزة 
صوت  "أفضل  و  نسائي"  صوت  "أفضل 
محافظة  سلمت  الطبعة.كما  هذه  في  رجالي" 
المهرجان في الحفل الختامي جوائز لكل من 
بسطانجي  وكريم  طلحة  بن  خليل  العازفين 
من جمعية مقام )قسنطينة( وهما على التوالي 
"أحسن  و  اآللة"  على  عازف  أحسن  جائزة 
عازف على الكمان" فيما عادت جائزة "أحسن 
زالقي  بسملة  للفنانة  الدربوكة"  على  عازف 
وقد  أهراس،  لسوق  الزهراء  جمعية  من 
عادت جائزة لجنة التحكيم وألول مرة ألحسن 

حليمي  أليزة  للفنانة  القانون  آلة  على  عازف 
من جمعية نسائم األندلس للموسيقى األندلسية 
لقسنطينة.وعقب الحفل الختامي، أرجع محافظ 
المهرجان عمار عزيز في تصريح للصحافة 
نجاح الطبعة العاشرة لهذا المهرجان للحضور 
اللون  لهذا  والذواق  الوفي  للجمهور  الالفت 
المتحدث  نفس  ذكر  كما  األصيل،  الغنائي 
بالنقاش األكاديمي الذي دار خالل هذه الطبعة 
بين فنانين محترفين وآخرين شباب ومهتمين 
بالمالوف.من جهته، اعتبر عضو لجنة التحكيم 
أن  عنابة  العياشي من  ذيب  المالوف  مطرب 

للمالوف بقسنطينة  الوطني  الثقافي  المهرجان 
"فرصة جيدة للكشف عن مواهب جديدة من 
شأنها حمل المشعل والحفاظ على هذا اإلرث 
الثقافي الذي ال يزال صامدا على مر الزمن«، 
وأضاف أن لجنة التحكيم قد أخذت عدة معايير 
بعين االعتبار على غرار مدى احترام النوبة 
الفردي  واألداء  المجموعة  وأداء  والكلمات 
والعزف على مختلف اآلالت وكذا االنضباط 
ألعضاء  التقليدي  اللباس  خاصة  والهندام 

الفرق المشاركة.
حياة �سرتاح

اجلائزة تهدف اإىل ت�سجيع الإبداع الأدبي وحتفيز الكّتاب ال�سباب

ت�سع روايات تتناف�س 
على جائزة حممد ديب

اأعلنت جلنة حتكيم جائزة حممد ديب لالأدب عن القائمة الق�سرية لرت�سيحات الطبعة الثامنة )2021- 2022( التي تخ�س�س 

لأح�سن رواية واأح�سن جمموعة ق�س�سية يف كل من فئات اجلائزة الثالث بالعربية والأمازيغية والفرن�سية حيث �سمت ت�سعة 

اأعمال اإبداعية، ح�سب ما اأفاد به املنظمون.

كـــارل بــوبـر: �سيـــرة مع فل�سفة الِعلــــم قراأت 

لـــــك

ي�ستمر املعر�س اإىل غاية 20 اأكتوبر اجلاري

الت�سكيلي حممد جوا يعر�ض 
اآخر اأعماله التجريدية يف العا�سمة

افتتح مؤخرا برواق محمد تمام بالجزائر العاصمة معرض تشكيلي للفنان محمد جوا 
يضم أعماال تجريدية مميزة له تعرض ألول مرة، تشع باأللوان وتغوص في فلسفة 

الجمال وميتافيزيقا الروح والوجود.
المعرض الذي ينظم تحت عنوان "عالج عن طريق الرسم" يقدم حوالي 24 لوحة 
كالزيت واألكريليك  تقنيات ومواد متنوعة  فيها  استعملت  فنية من أحجام مختلفة، 
والكوالج، على القماش والورق، تجسد اللمسة اإلبداعية لهذا الفنان ونظرته الجمالية 

للحياة.
»بدون حدود" "حلم" "عالج عن طريق الرسم" شعور غريب" و"نظرة أخرى" 
هي أعمال ازدان بها المعرض تحث بجمالها الزوار على التأمل وتثير فيهم مختلف 
وشاعريته  الفنان  بروح  أيضا  وتعرفهم  الباطنية  واالنفعاالت  اإلعجاب  مشاعر 

وبمختلف رؤاه وأفكاره.
والبرتقالي  األصفر  غرار  على  األلوان  من  العديد  األعمال  هذه  في  تجلت  لقد 
والبنفسجي وأيضا الغامقة كالبني، ربما ألنها األكثر تعبيرا عما يدور في وجدان 
هذا التشكيلي الذي استطاع بريشته وقدرته على التعامل معها من أن يجسد جوانب 
في عالقته باإلنسان والحياة وأيضا بنفسه، يقول جوا أن "التجريد هو من اختاره 
وليس هو من اختار التجريد", وأنه "ومن خالل التعبير التجريدي يستطيع أن يعبر 
عن نفسه وأحاسيسه ومشاعره" قائال أنه"يرسم في عالم من الالوعي ومن خالله 

تخرج مكبوتاته من تلقاء نفسها".
ويضيف الفنان أنه من خالل التجريد أيضا "يحب أن يترك للمشاهد حرية تأويل 
اللوحات المعروضة وتفسيرها، كل وفقا لحالته النفسية والشعورية وثقافته أيضا"، 

غير أنه "يتطلع دائما إلى التقنيات الجديدة في الرسم.«
يرى جوا أن "الفنان ال يلزمه سوى دعامة بيضاء وألوان" ليعبر بها عما يجول في 
نفسه، غير أنه يؤكد على أن الفنان "يجب أن يبحث كثيرا، وأن تكون له لمسته الفنية 

الخاصة التي يستطيع الفنانون اآلخرون والنقاد وغيرهم من قراءتها ومعرفتها".
إعطائه  بد من  للحياة، وال  منظم  "الرسم  أن  الفنان  يقول  وعن موضوع معرضه 
قيمته في المجتمع، فهو عالج بامتياز للنفس اإلنسانية" ضاربا المثل في هذا السياق 
بلوحته "المتاهة" التي يقول أنها: "تعبر عن كيفية التخلص من المشاكل والهموم 
من خالل الفن بما يحمله من أحاسيس وطاقة إيجابية فالفن له دور هام في توازن 
للعديد من  تقريبا  أنه "لم يعرض منذ خمس سنوات  النفسي«، يقول جوا  االنسان 
األسباب أهمها جائحة كورونا التي عطلت النشاط الثقافي في كل مكان", مضيفا أن 
"إنجاز هذه األعمال تطلب منه الكثير من الجهد النفسي والجسدي وأيضا المالي«.
حياة �سرتاح

يف اأعقاب حجب جلنة التحكيم للجائزة الكربى

 5 فرق هاوية تفتك تاأ�سرية امل�ساركة 
يف املهرجان الوطني للم�سرح املحرتف

أعلنت محافظة المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة المنظم بمدينة مستغانم في 
5 فرق  الجاري عن مشاركة  أكتوبر  الماضي و1  26 سبتمبر  بين  الممتدة  الفترة 

مسرحية هاوية في الطبعة المقبلة للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح المحترف.
القرار جاء في  الختامي أن هذا  الحفل  تكيرات في  المهرجان محمد  وقال محافظ 
أعقاب حجب لجنة التحكيم للجائزة الكبرى )أحسن عرض مسرحي متكامل( للدورة 
53 للمهرجان.وتم وفقا لذات المتحدث في أعقاب قرار لجنة التحكيم السيد وغير 
القابل للطعن تشكيل لجنة استشارية موسعة قررت أن تشارك أربعة فرق مسرحية 
المقبلة  الطبعة  في  المنافسة  داخل  واحدة  مسرحية  وفرقة  المنافسة  خارج  هاوية 
للمهرجان الوطني للمسرح المحترف.ويتعلق األمر بجمعية الفرسان لألعمال الفنية 
والنشاطات الترفيهية للشباب من والية سعيدة وجمعية الشعلة للمسرح والسينما من 
والية بومرداس والتعاونية الثقافية اللمسة من والية باتنة وجمعية حركة المسرح 
من  الشباب  لمواهب  األقواس  وجمعية  المنافسة(  )خارج  تيبازة  والية  من  للقليعة 

والية المدية )داخل المنافسة(.
وكانت لجنة التحكيم قد ذكرت في التوصيات التي قرأها نيابة عنها األستاذ الجامعي 
محمد قادة أن األعمال المشاركة في هذه الدورة تميزت بضعف النصوص المسرحية 
وعدم تطابقها مع الكتابة الدرامية والمسرحة داعية الفرق الهاوية إلى العودة إلى 

الرصيد المسرحي العالمي والمحلي قصد التكوين ورفع المستوى.
في  والجمالية  الفنية  القيم  حساب  على  والتسرع  التكوين  لضعف  مالحظتها  وبعد 
جميع المستويات من الكتابة إلى تقنيات الخشبة واألداء التمثيلي دعت ذات اللجنة 
إلى تغيير نمط التكوين المسرحي باقتراح تنظيم دورات في حرف المسرح المختلفة 

تشرف عليها الوزارة الوصية يضيف ذات المتحدث.
حياة �سرتاح

يف دورتها العا�سرة

جمعية مقام تفتك جائزة 
املهرجان الوطني للمالوف بق�سنطينة
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الوكالت

قالت السكرتارية المغربية في بيان لها, أول أمس: 
"أمام سياسة العبث والتماطل التي تنهجها الحكومة 
ورجال  ونساء  القطاع  قضايا  مع  التعاطي  في 
التعليم, وإفراغ الحوار من محتواه, واالستمرار في 
إقصاء أساتذة االبتدائي واإلعدادي وملحقي اإلدارة 
في  حقهم  من  التربويين  والملحقين  واالقتصاد 
الترقي إلى الدرجة الممتازة )خارج السلم(, ندعو 
إضراب  إلى خوض  المقصيين  و  المقصيات  كل 
وطني أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2022, والمشاركة 

بكثافة في الوقفة الممركزة يوم األربعاء 5 أكتوبر 
2022 أمام وزارة التربية بالرباط".

دون  للتعليم  إصالح  "ال  أنه  السياق  في  وأكدت 
إصالح األوضاع المادية والمعنوية والمهنية لنساء 
أن "أي نظام أساسي ال  التعليم", معتبرة  ورجال 
التعليم  ورجال  نساء  وكافة  المقصيين  ينصف 
أكدت  كما  العمومي"،  التعليم  يستهدف  عبث  هو 
التنسيقية  سطرته  الذي  النضالي  للبرنامج  دعمها 
و  السلم,  خارج  من  المقصيين  لألساتذة  المغربية 

دعت جميع العاملين والعامالت بقطاع التربية إلى 
"توحيد الفعل النضالي, دفاعا عن الحقوق وصونا 
الرامية  المخططات  لكل  والتصدي  للمكتسبات 
المدرسة  وضرب  العمومية  الوظيفة  تفكيك  إلى 

العمومية".
وزارة  لموظفي  المغربية  السكرتارية  وحملت 
السلم,  خارج  من  والمقصيين  للمقصيات  التربية 
الحكومة مسؤولية االحتقان بقطاع التربية, و الذي 
سيسببه عدم التعاطي بجدية مع ملف المقصيين من 
خارج السلم, ومطالب نساء ورجال التعليم عموما 
لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 
يأتي  "ما ال  أن  لها, مشددة على  التابعة  واإلدارة 
سياق  النضال".وفي  من  بمزيد  يأتي  بالنضال 
أعلنت  التربية,  بقطاع  تفاقمت  التي  االحتجاجات 
التنسيقية الوطنية ألساتذة "الزنزانة 10" خريجي 
السلم التاسع بالمغرب, 5 اكتوبر يوما لـ "غضب 
المدرس" مع حمل الشارة السوداء خالل األسبوع 
األول من هذا الشهر. ويطلق اسم اساتذة "الزنزانة 
لم  الذين   9 السلم  خريجي  االساتذة  على   "10
يحصلوا على الترقية رغم انهم استوفوا شرط 14 
سنة من االقدمية عكس زمالئهم من خرجي السلم 
"الزنزانة  ألساتذة  الوطنية  التنسيقية  10.وتطالب 
الدرجة  إلى  10" ب"ترقية األساتذة بشكل عاجل 
األولى لكل من استوفى 14 سنة من األقدمية في 
جبر  مع  العاشر  السلم  بخريجي  مماثلة  العمل, 
الضررين المادي واإلداري". يشار الى أن قطاع 
التربية و التعليم العالي في المغرب يعرف احتقانا 
كبيرا, جراء تأزم االوضاع الكارثية التي تعيشها 
الى الشارع  الفئات, ما دفعها للخروج  الكثير من 
احتجاجا على االوضاع المزرية, خاصة بعد فشل 
والنقابات  التربية  وزارة  بين  القطاعي  الحوار 
أدنى  الى  االستجابة  في  تمثيلية  األكثر  الخمس 

مطالب العمال في هذا القطاع.

مناهضة  احتجاجية  وقفة  الفارط,  السبت  يوم  المخزنية,  األمن  قوات  قمعت 
للتطبيع و منددة بحضور موسيقار صهيوني لحفل فني بمدينة الدار البيضاء 

المغربية, والتي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع.
ومنذ إعالن الجبهة المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "ال للغناء 
المغاربة  دعوة  و  الفلسطيني",  الشعب  مظلومية  و  جراح  على  الرقص  و 
للمشاركة فيها بقوة, قامت قوات األمن بمحاصرة المكان المخصص للحفل 
لتأمينه, كما قامت بغلق كل الممرات المؤدية إليه, لمنع مناهضي التطبيع من 
تنظيم الوقفة. ولم تكتف بذلك بل قامت بقمع المتظاهرين ومنع الصحافة من 

تغطية هذه االحتجاجات.
تنظيم  في  التطبيع  مناهضو  نجح  والحصار",  والتضييق  "القمع  ورغم 
الوقفة االحتجاجية وفضح حقيقة الموسيقي الصهيوني الذي جلبته السلطات 
المخزنية, والذي كان في وقت سابق ضمن جيش االحتالل الصهيوني. وندد 
الكيان  مع  التطبيع  في  المغربية  السلطات  بإمعان  الوقفة,  خالل  المحتجون 
الصهيوني الملطخة ايديه بدماء األبرياء الفلسطينيين, في تحد صارخ للشعب 
المغربي الرافض ألي عالقات مع الكيان المحتل. ورددوا شعارات من قبيل 

"فلسطين أمانة و التطبيع خيانة".
كما ندد المحتجون بالقمع المخزني الذي اعتبرته قيادات في الجبهة المغربية 
جرائم  على  "تغطية  إعالمية  تصريحات  في  التطبيع,  وضد  فلسطين  لدعم 
الكيان الصهيوني, الذي صعد من جرائمه و انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني 
مع تسارع وتيرة التطبيع"، كما أكدوا أن التطبيع في المغرب "أصبح يتجاوز 
مجرد إقامة عالقات مع الكيان الصهيوني بالمفهوم المتعارف عليه, إلى دعم 

إلى  القمع  رغم  النضال  في  استمرارهم  على  مشددين  المحتل",  الكيان  هذا 
غاية إسقاط التطبيع.وبلغ التطبيع في المغرب منذ ترسيمه في ديسمبر 2020 
احتجاجات  ترجمته  والذي  له,  الشعبي  الرفض  رغم  قياسية",  "مستويات 
مسلسل  في  المخزن  نظام  ويتمادى  المملكة.  مدن  مختلف  اجتاحت  عارمة 
الصهيوني  لالختراق  والتمكين  للبالد  الشامل  التطبيع  مستنقع  في  السقوط 
واإلمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما لفلسطين 
والرافض للتطبيع مع الصهاينة, رغم كل التحذيرات من الخطر الداهم الذي 
االحتجاجية,  الوقفات  مختلف  له  تتعرض  الذي  القمع  بالمملكة.ورغم  يحدق 
يواصل مناهضو التطبيع نضالهم إلجبار المخزن على تصحيح الوضع قبل 

فوات األوان, و إلغاء كل اإلتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل.

اإ�ضراب وطني جديد يف قطاع الرتبية بداية من اليوم

املغرب يف مواجهة �سل�سلة من االحتجاجات 
اأعلنت ال�ضكرتارية الوطنية ملوظفي وزارة الرتبية للمق�ضيني من خارج ال�ضلم باملغرب, عن اإ�ضراب وطني اأيام 4 و5 و6 اأكتوبر, 

وتنظيم وقفة احتجاجية يوم غدا اأمام مقر وزارة الرتبية, تزامنا مع تخليد اليوم العاملي للمعلم.

دعت اإىل احرتام اللتزام 

الذي قطعته اأمام املجموعة

"ايكوا�س" حتث �سعب بوركينا فا�سو 
على ت�سوية خالفاته من خالل احلوار
حثت المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس( شعب 

بوركينا فاسو على تسوية خالفاته من خالل الحوار.
ودعا رئيس غينيا بيساو, أومارو سيسوكو إمبالو, الرئيس الحالي 
اليكواس, في, بيان, سلطات بوركينا فاسو إلى "احترام االلتزام 
الذي قطعته أمام المجموعة", مشيرا  الى أنه,  "في إطار التزام 
مجموعة )إيكواس( بالسالم واالستقرار في بوركينا فاسو, سيتم 

إرسال وفد من المجموعة إلى بوركينا فاسو".
لالستيالء  "الشديدة"  ادانتها  عن  اعربت  قد  )إيكواس(  وكانت 
هذا  إن  المنظمة  وقالت  فاسو.  بوركينا  في  السلطة  على  بالقوة 
عبر  تحقق  الذي  التقدم"  "بعض  يقوض  أن  شأنه  من  الفعل, 
إلى  العودة  أجل  من  االقليمي  التجمع  الدبلوماسية, وعبر جهود 

الوضع الدستوري في أجل أقصاه 1 جويلية 2024.
العودة  "تعيق  أفراد  أو مجموعة  قوة,  أو  أي مؤسسة,  وحذرت 
المبرمجة للنظام الدستوري, وتساهم في إضعاف سالم واستقرار 
بوركينا فاسو, والمنطقة," مجددة معارضتها "بال تحفظ" ألي أخذ 
للسلطة أو احتفاظ بها بوسائل غير دستورية, ومطالبة باحترام 

صارم للجدول الزمني الذي تم تحديده مع السلطات االنتقالية.
في  الماضي  الجمعة  يوم  فاسو  بوركينا  في  عسكريون  وأعلن 
خطاب بثه التلفزيون الرسمي, أنه تمت إقالة اللفتنانت كولونيل 
داميبا من منصبه كرئيس لل "حركة الوطنية لإلنقاذ واإلصالح" 
تنصيب  لنين  مع  العسكري-,  للمجلس  الحاكمة  الهيئة  وهي   -
كما  العسكري،  للمجلس  جديدا  رئيسا  تراوري,  إبراهيم  النقيب 
ليلة  منتصف  اعتبارا من  والجوية  البرية  الحدود  إغالق  أعلنوا 
وحل  بالدستور,  العمل  وتعليق  االضيين,  السبت  إلى  الجمعة 
الحكومة, وفرض حظرا للتجوال من الساعة التاسعة مساء الى 

غاية الخامسة صباحا.
يذكر أن داميبا كان قد تولى السلطة منذ نهاية يناير 2022 في 
بوركينا فاسو, حيث وعد بجعل األمن أولويته في هذا البلد الذي 

يشهد منذ سنوات هجمات دموية تشنها جماعات مسلحة.

قال اإن وفاة الفتاة مه�ضا اأميني

 كان حدثا ماأ�ضاويا حطم قلبي

 املر�سد االإيراين يتهم
 اأطرافا بالتخطيط للمظاهرات

قال المرشد اإليراني علي خامنئي، أمس، إن االحتجاجات على 
ولم  مزمعة  كانت  األخالق  شرطة  احتجزتها  بعدما  شابة  وفاة 
ينظمها "إيرانيون عاديون"، في أول تعليق له على االضطرابات 

التي تجتاح البالد منذ 17 سبتمبر.
إن  خامنئي  قال  رسمية،  إعالم  وسائل  نقلتها  تصريحات  وفي 
وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما "حطمت قلبي 
بشدة"، واصفا األمر بأنه "حادثة مريرة".وتابع قائال إن "بعض 
أنه كانت  انعدام األمن في الشوارع"، مضيفا  الناس تسببوا في 
هناك "أعمال شغب" مخطط لها.وأعرب عن دعمه القوي لقوات 
األمن، قائال إنهم واجهوا إجحافا خالل االحتجاجات، كما اعتبر 
أن ما وصفها بـ"أعمال الشغب وزعزعة األمن في البالد كانت 

مشروعا أميركيا صهيونيا بمشاركة عمالئهما".
وأنه  األخيرة،  األحداث  في  قويا  ظهر  إيران  شعب  أن  وأكد 
البالد". الستهداف  للعدو  محاولة  أي  المستقبل  في  "سيواجه 

مهسا  وفاة  على  االحتجاجات  أسبوعين  من  أكثر  قبل  واندلعت 
إقليم كردستان  22 عاما من  العمر  تبلغ من  أميني، وهي شابة 
اإليراني، وذلك إثر إعالن وفاتها عقب 3 أيام من احتجازها على 

يد "شرطة األخالق" في طهران بسبب "مالبسها غير الالئقة".
وفي األيام الماضية، تواصلت االحتجاجات داخل إيران وخارجها 
التي  الحملة  أن  الدولية  العفو  منظمة  الفتاة، وذكرت  مقتل  على 
تشنّها الحكومة على المظاهرات أدت حتى اآلن إلى مقتل ما ال 
يقل عن 52 شخصا وإصابة المئات، ويقول ناشطون إن السلطات 
اعتقلت العشرات، في حين اتهم الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 

"أعداء" بالده بتضليل الرأي العام وتدبير المؤامرات.

األميركية  الوطنية  والسجالت  المحفوظات  إدارة  قالت 
تسلّم جميع  لم  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  إن 
السجالت الرئاسية وإن األرشيف الوطني سيتشاور مع 
وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير الستعادتها.

قيام  إلى  الم  سبتمبر   13 في  بالكونغرس  لجنة  وسعت 
إدارة المحفوظات والسجالت الوطنية بمراجعة عاجلة 
بعد أن اعترف موظفو اإلدارة بأنهم ال يعرفون ما إذا 
البيت  من  الرئاسية  السجالت  جميع  تسليم  تم  قد  كان 

األبيض في عهد ترامب.
إدارة  رئيس  بأعمال  القائمة  وول  ديبرا  وقالت 
الرقابة  لجنة  إلى  الجمعة  يوم  رسالة  في  المحفوظات 
واإلصالح بمجلس النواب إن إدارتها تعرف أن بعض 

على  رسمية  بأعمال  قاموا  األبيض  البيت  موظفي 
أو  نسخها  يتم  لم  شخصية  إلكترونية  رسائل  حسابات 
لقانون  انتهاك  في  الرسمية،  حساباتهم  إلى  إرسالها 
"تمكنت  الرسالة  في  وول  الرئاسية.وقالت  السجالت 
على  الحصول  من  الوطنية  والوثائق  األرشيف  إدارة 
السابقين  المسؤولين  من  عدد  من  السجالت  هذه  مثل 
السجالت  من  مماثلة  أنواع  إعادة  متابعة  وستواصل 

الرئاسية من المسؤولين السابقين".
وأضافت "نحن على علم بأن كل ما يفترض أن يكون 
بحوزتنا ليس كذلك".وقالت إن إدارة األرشيف والوثائق 
ستتشاور  الحكومية  السجالت  على  بالحفاظ  المكلفة 
مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء 

الستعادة السجالت التي تم أخذها بشكل غير قانوني".
نشرها  والتي  الماضي  الجمعة  يوم  المؤرخة  والرسالة 
اإلعالم األميركي ليل أول أمس السبت لم تكشف أسماء 
موظفي البيت األبيض المعنيين، لكنها أشارت إلى أن 
فردية خاصة  استخدموا حسابات  الموظفين  بعضا من 
يعيدوا هذه  للرسائل اإللكترونية في مهام رسمية، ولم 

الرسائل تطبيقا للمقتضيات القانونية.
أما النائبة كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة، فقالت 
إعادة  لضمان  وسعها  في  ما  كل  ستفعل  إنها  بيان  في 
المستقبل.وقالت  في  االنتهاكات  ومنع  السجالت  جميع 
وكبار  ترامب  السابق  "الرئيس  إن  بيان  في  مالوني 
موظفيه أبدوا تجاهال تاما لسيادة القانون وأمننا القومي 

يقتضي  كما  الرئاسية  السجالت  إعادة  عدم  خالل  من 
القانون".ولم يرد ممثلو ترامب على طلب للتعليق على 
األمر.وتُجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا بشأن احتفاظ 
أنه  على  مصنف  بعضها  حكومية،  بسجالت  ترامب 
سري للغاية، في منزله في "مار أالغو" بوالية فلوريدا 

بعد تركه منصبه في جانفي 2021.
الستعادة  الفدرالية  للحكومة  متكررة  محاوالت  وبعد 
كل الوثائق التي أخذها، وبعدما أصر محاموه على أن 
كل الوثائق أعيدت، فتّش عناصر في مكتب التحقيقات 
ترامب  منزل  الماضي  أوت  من  الثامن  في  الفدرالي 
 100 نحو  بينها  من  ملف  ألف   11 من  أكثر  واستعاد 

وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية.

اإدارة ترامب مل ت�سلم كافة ال�سجالت الرئا�سية بع�ض موظفيها يحتفظون بوثائق

االأمن املخزين يقمع وقفة احتجاجية مناه�سة للتطبيع

جمل�س االأمن الدويل يناق�س اليوم 
تطورات الو�سع يف العراق

أعلنت بعثة األمم المتحدة في العراق "يونامي"، أن مجلس األمن الدولي 
سيعقد اليوم، جلسة بشأن الوضع في العراق وهذا وفق ما ورد في بيان 
عن وكالة األنباء العراقية )وأع( أن مجلس األمن الدولي. وأشارت إلى 
أنه من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة لألمم المتحدة في العراق جينين 
العراق  المتحدة لمساعدة  التطورات وكذلك بعثة األمم  بالسخارت أخر 

)يونامي(.
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جلسة  بمستهل  كلمته  في  اشتية  وحيا 
الحكومة، أمس الجزائر على حرصها 
وشعبا،  أرضا،  الفلسطينية،  بالوحدة 
انه  واكد  وإسالمية،  وطنية  وقوًى 
بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، 
ألي  جاهزة  ستكون  الحكومة  فإن 
وإنهاء  المصالحة،  تدعم جهود  خطوة 

االنقسام.
وشكر باسم الرئيس عباس، والحكومة 
قدمتها  التي  المساعدات  على  الجزائر 

ماديا وسياسيا، وكان آخرها تقديم 422 منحة دراسية بما يشمل 140 
منحة طب، و30 منحة هندسة، وعدد من التخصصات التي تصب في 

صلب أولويات الحكومة.
الدولي،  المجتمع  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  دعا  أخرى،  جهة  من 
التصعيد  عن  المباشرة  المسؤولية  االحتالل  بتحميل  كافة  والدول 

وتفاقم  والدموي،  الخطير  الصهيوني 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
المجتمع  اشتية،  وطالب  الفلسطيني. 
على  حقيقي  ضغط  بممارسة  الدولي 

االحتالل لوقف التصعيد فورا.
لم  التي  للدول  الوقت  حان  وأضاف: 
مقدمتها  وفي  فلسطين،  بدولة  تعترف 
تعترف  أن  األوروبي،  االتحاد  دول 
الدولتين،  حل  لحماية  فلسطين  بدولة 
الفلسطينية  الشراكة  تعزيز  وكذلك 
غير  للقدس  والديني  والسياسي  القانوني  الوضع  أن  األوروبية.وأكد 
خاضع للمراجعة، وان وأي خطوة بهذا االتجاه نعتبرها انتهاكاً صارخاً 
وعد  بريطانيا صاحبة  لدولة  التاريخية  وللمسؤوليات  الدولي،  للقانون 
بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب 

الفلسطيني.

اأكد جاهزية القيادة لأية خطوة 
تدعم جهود امل�ساحلة واإنهاء النق�سام

ا�شتية يحيى حر�ص اجلزائر 
على الوحدة الفل�شطينية

قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية، اإن اجلزائر �ستدعو الف�سائل الفل�سطينية، مبا فيها ف�سائل منظمة 

التحرير الفل�سطينية، وحما�س، واجلهاد، لجتماع من اأجل امتام جهدها الرامي لإنهاء النق�سام الفل�سطيني.

وتزوير  التشوية  محاوالت  كل  عن  بعيًدا 
ولكي  الفلسطينية،  الهوية  وطمس  الحقائق 
تبقى فلسطين بقراها ومدنها وتراثها وتاريخها 
وقلوب  ذاكرة  في  وراسخة  حاضرة  العريق 
دراسات  أكاديمية  تواصل  المتعاقبة،  األجيال 
الالجئين العمل على مشروع "موسوعة القرى 

الفلسطينية.«
األكاديمية  أطلقته  الذي  المشروع  ويهدف 
مؤخًرا، إلى توثيق تاريخ كل قرية فلسطينية، 
القرى  لتلك  الحقيقية  الرواية  فصول  وسرد 
سواء الموجودة حالًيا أو المهجرة أو المدمرة، 
التي  وجرائمه  الصهيوني  االحتالل  بسبب 

ارتكبها في فلسطين التاريخية المحتلة.
العربي  الشباب  من  فريًقا  المشروع  ويضم 
من  العالم  أصقاع  في  المنتشر  والفلسطيني 
فلسطين  أوروبا،  األردن،  لبنان،  )سوريا، 
والخليج(، الذي يُؤمن بعدالة القضية الفلسطينية 
وبحقه وانتمائه إلى فلسطين، وبعودة الالجئين 
إلى ديارهم وأراضيهم التي ُهجروا منها عام 

1948.
في  انطلقت  الالجئين  دراسات  وأكاديمية 
لتحمل على   2010 البريطانية سنة  العاصمة 
عموًما،  الفلسطينية  القضية  تدريس  عاتقها 
خاص،  بشكل  الفلسطينيين  الالجئين  وقضية 
المسلوبة،  وحقوقهم  بالالجئين  التعريف  بغية 

وعلى رأسها حق العودة.
نائب مديرة المشروع بلسم الصايغ من بيروت 
نتيجة عدم  الموسوعة جاءت  تقول، إن فكرة 
أبحاث عن  أو عمل  بالكتابة  الواسع  االهتمام 
القرى الفلسطينية من كافة مناحي الحياة فيها، 
المهجرة  القري  بين  ما  الجمع  ارتأينا  "لذلك 
االحتالل  هدمها  التي  وتلك   ،1948 عام 

موجودة  زالت  ما  التي  وتلك  نهائًيا،  ودمرها 
حتى يومنا هذا.«

قائم  توثيقي  بحثي  المشروع  أن  وتوضح 
على مادة علمية ُمعمقة ومفصلة تُوثق تاريخ 
جوانبها  من  الفلسطينية  القرى  وحضارة 
والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

والجغرافية، وحياة سكانها اليومية.
برعاية  انطلق  الذي  المشروع،  أن  وتضيف 
من نقابة الصحافة اللبنانية، يُركز على دراسة 
التي  المجازر  بفعل  المهجرة،  القرى  وتوثيق 
ارتكبها االحتالل وعصاباته الصهيونية بحق 
باإلضافة  العرقي،  التطهير  وسياسة  سكانها، 
إلى القرى التي ُهدمت وأُزيلت بالكامل وُشرد 

سكانها.
ارتكبتها  التي  المجازر  الموسوعة  وتتضمن 
العصابات الصهيونية، وكيف هجر االحتالل 
الفلسطينيين من ديارهم عام 48، ما أدى إلى 
وتشتيت  فلسطينية،  قرية   600 نحو  تدمير 
الفلسطيني واالستيالء على ممتلكاته  المجتمع 
التاريخ  َتْهويد  إلى  باإلضافة  وأراضيه، 

الفلسطيني.
تاريخ  على  الضوء  المشروع  يُسلط  وأيًضا، 
تنعم  تزال  ما  التي  فلسطين  قرى  وهوية 
وحضارتها  وتراثها  وبمعالمها  بقاطنيها 

العريقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشير الصايغ إلى أنه جرى الترويج للمشروع 
بشكل كبير ولمدة سنة ونصف، بهدف تعريف 
الشعوب واألجيال بالقرى الفلسطينية، ودحض 
"هم  وبأنهم  المزورة  الصهيونية  الرواية 
كل  ولمواجهة  األصليين"،  األرض  أصحاب 
وأسماء  األماكن  لتزييف  االحتالل  محاوالت 

القرى ومحو ماضيها وتاريخها.

وال يغفل المشروع عن إبراز الجانب الجمالي، 
ومدى التطور الحضاري والعمراني والثقافي 
وكذلك  فلسطينية،  قرى  إليه  وصلت  الذي 

مستوى التكافل االجتماعي بين سكانها.
في  علمًيا  منهًجا  يتبنى  المشروع  أن  وتبين 
المراجع  من  وتوثيقها سواء  المعلومات  جمع 
أو الباحثين أو الُكتاب واألكاديميين أو روايات 

أهالي القرى أنفسهم.
طلبة  من  المشروع  على  القائمون  وأطلق 
مواقع  على  إلكترونية  منصة  األكاديمية 
خرائط  على  تحتوي  االجتماعي  التواصل 
ومقاطع  وحديثة،  قديمة  وصور  ووثائق 
وتصاميم  الفلسطينية،  القرى  عن  فيديو 
مع  مقابالت  إلى  باإلضافة  وإنفوجرافيك، 
بكل  خاصة  وثقافية  ومواد علمية  سكانها، 

قرية.
على  يُؤكد  المشروع  فإن  الصايغ،  وبحسب 
والحفاظ  الفلسطينيين،  لالجئين  العودة  حق 
مادة  إلصدار  ويسعى  الوطنية،  الهوية  على 
الباحثين والمهتمين  علمية لتكون مرجًعا لكل 
الفلسطينية، ودحض رواية  الذاكرة  في إحياء 

االحتالل.
القرى  حول  بإحصائيات  الموسوعة  وتزخر 
قيد  على  بقيت  والتي  والمهّجرة،  المهدمة 
مفصلة  وقضايا  وأبحاث  وبتقارير  الوجود، 
عن فلسطين، وعن أعالم وشخصيات بعض 

القرى.
وتبين الصايغ أن المشروع القى صدى كبيًرا 
وتفاعاًل واسًعا منذ انطالقه، "لكن نأمل تطوير 
كل  عن  مكتوبة  أبحاث  وإجراء  الموسوعة 
واسع  بشكل  نشرها  يتم  وأن  فلسطينية  قرية 

وعلى مستوى العالم".

اكدت رف�سها ملجمل ال�سراكة بني الحتاد والكيان ال�سهيوين

اجلامعة العربية تطالب الحتاد الأوربي 
بالعرتاف بدولة فل�شطني

طالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، االتحاد األوروبي االعتراف بدولة 
فلسطين وإعادة النظر في ُمجمل عالقاته مع االحتالل الصهيوني، والضغط عليها 
واحترام  الدولية  الشرعية  وقرارات  الدولي  القانون  لمبادئ  االنصياع  أجل  من 
االتحاد  بين  الشراكة  مجلس  النعقاد  مؤكدة رفضها  الفلسطيني،  اإلنسان  حقوق 

األوروبي والكيان الصهيوني.
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة 
العربية سعيد أبو علي في تصريح له أمس، إن األمانة العامة تتابع انعقاد مجلس 
الُمزمع عقده في بروكسل،  الصهيوني  والكيان  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة 
بعد 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج االتحاد األوروبي على 
يُعقد في ظل  أنه  للسياسات االستيطانية، مؤكدا  سياسات االحتالل، وُمعارضته 
إصرار الحكومة الصهيونية على تكريس احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية 
الُمحتلة منذ عام 1967 ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها وعدوانها الُمستمر على 

كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكد األمين العام المساعد أنه إنطالقا من حرص األمانة العامة لجامعة الدول 
االتحاد  منظومة  مع  والجوار  الشراكة  عالقات  وتطوير  تعزيز  على  العربية 
األوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية، 
رفَضها لعقد مثل هذا االجتماع وما أعلن بشأنه من تعزيز للشراكة بين االتحاد 
األوروبي والكيان الصهيوني، إذ يُمثّل تشجيعاً لالحتالل وآلته العسكرية العدوانية 

وُمكافأة لحكومته الُعنصرية االستيطانية على سياساتها وُممارساتها وجرائمها.

يعاين من و�سع �سحي �سعب وبحاجة ملتابعة �سحية

قوات الحتالل تعيد اعتقال اجلريح 
اأحمد فلنه من بلدة �شفا

أعادت سلطات االحتالل الصهيونّي، فجر أمس، اعتقال الشاب الجريح أحمد عبد 
الرزاق فلنة )18( عاًما من بلدة صفا/ رام هللا، وذلك بعد مرور عام على تاريخ 

اإلفراج عنه، حيث أفرج عنه في الثالث من تشرين األول عام .2021
آثار  من  يعاني  يزال  ما  فلنه،  الجريح  أّن  الفلسطيني،  األسير  نادي  وأوضح 
حيث  الماضي،  العام  االحتالل  جيش  برصاص  لها  تعرض  التي  اإلصابات 
تعرض لالعتقال في شهر شباط 2021، ولم يتجاوز في حينه عامه الـ18، وذلك 
بعد إطالق النار عليه، وإصابته بخمس رصاصات في جسده، وفي حينه لم تكتف 
قوات االحتالل بإصابته واعتقاله، بل نّكلت به، كما وتعرض لتحقيق قاس، خالل 

وجوده في المستشفى.
لعدة عمليات جراحية، وعانى في حينه من  فلنه  اعتقاله األول، خضع  وخالل 
وضع صحي صعب، ورغم حاجته الماّسة في وقتها للبقاء في المستشفى، إال أّن 
إدارة السجون نقلته إلى السجن وماطلت في عالجه، األمر الذي ساهم في تفاقم 

وضعه الصحّي.
وحّمل نادي األسير االحتالل المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل فلنه، وطالب 
جهات االختصاص كافة بضرورة التدخل لإلفراج عنه ليتمكن من متابعة عالجه 

بين عائلته.
يذكر أن قوات االحتالل اقتحمت منزل ذويه في بلدة صفا فجًرا، وأجرت عمليات 

تخريب واسعة في المنزل، واعتقلت معه شقيقه محمد الذي أفرج عنه الحًقا.
من الجدير ذكره، أن سلطات االحتالل تواصل تنفيذ حمالت االعتقال الممنهجة، 
وشملت  الجاري،  العام  مطلع  منذ  اعتقال  حالة   5200 من  أكثر  طالت  والتي 
كبار السن، والمرضى، والجرحى، واألطفال، والنساء، وأسرى سابقين أمضوا 

سنوات في سجون االحتالل.

بعد اعتقاله 6 اأ�سهر اإدارًيا

الأ�شري املقد�شي رامي
 الفاخوري ُيعانق احلرية

افرجت سلطات االحتالل الصهيوني أمس، عن األسير المقدسي الجريح رامي 
صالح الفاخوري )32 عاًما( من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أن أمضى ستة 
أشهر رهن االعتقال اإلداري.وأفاد رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد 
أبو عصب بأن سلطات االحتالل أفرجت عن األسير الفاخوري من سجن "النقب" 
الصحراوي.  وأوضح أن الفاخوري يعتبر من أرز النشطاء المقدسين المدافعين 
تصديه  أثناء   2009/9/27 بتاريخ  أصيب  إذ  المبارك،  األقصى  المسجد  عن 
بفقدانه  تسببت  ما  وجهه،  في  مباشرة  إصابة  للمسجد  االحتالل  قوات  القتحام 
لعينه اليسرى .وتعرض الفاخوري لالعتقاالت المتكررة والتحقيق، وأمضى عدة 
سنوات داخل سجون االحتالل، وعانى من سياسة الحبس المنزلي واالبعاد عن 
االقصى لفترات طويلة. وقبل عامين، قطعت سلطات االحتالل التأمين الصحي 

عنه، علًما أنه متزوج وأب لطفلين، ويعمل مدرًسا في إحدى مدارس القدس.

مؤيد  واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  رئيس  أفاد 
شعبان بأن سلطات االحتالل الصهيوني والمستوطنين 
وممتلكاتهم  الفلسطينيين  بحق  اعتداًء   885 نفذوا 

خالل سبتمبر.
انتهاكات  يرصد  شهري  تقرير  في  شعبان  وأوضح 
هذه  أن  االستعماري،  التوسع  وإجراءات  االحتالل 
أراٍض  وتجريف  تخريب  بين  تراوحت  االعتداءات 
وإغالقات  ممتلكات،  على  واستيالء  أشجار  واقتالع 

وحواجز وإصابات جسدية.

وأضاف أن االعتداءات تركزت في محافظة رام هللا 
لحم  وبيت  الخليل  اعتداء، ومحافظتي  بـ179  والبيرة 

بـ122 اعتداء لكل منهما، ونابلس بـ 121 اعتداء.
ونّوه إلى أن سلطات االحتالل صادقت خالل أيلول على 
مخططين استعماريين جديدين، بغرض إجراء توسعة 
االحتاللي(،  االدعاء  )حسب  قائمة  مستوطنات  داخل 
كما تم ايداع )8( مخططات جديدة للمصادقة الالحقة 

لنفس األغراض.
وأضاف أن سلطات االحتالل أصدرت في الفترة ذاتها 

وعددها  للهدم  إخطارات  بين  تراوحت  اخطاًرا،   50
منشآت  إخالء  أو   ،6 وعددها  البناء  وقف  أو   29
تركز   ،15 وعددها  الترخيص  عدم  بحجة  فلسطينية 
معظمها في محافظتي طوباس )20 إخطاًرا( والقدس 
)16 إخطارات.)وأشار إلى أن قوات االحتالل هدمت 
في  تركزت  رزق،  ومصدر  منشأة   45 مجموعه  ما 
محافظة سلفيت بـ11 عملية هدم، والقدس بـ8 عمليات، 

وبيت لحم بـ5 عمليات تسببت بهدم 8 منشآت.
مستوطنون  نفذها  التي  االعتداءات  عدد  أن  وذكر 

مجموعه  ما  بلغ  التقرير  يرصدها  التي  الفترة  في 
على  مباشر  اعتداء  بين  ما  تراوحت  اعتداًء،   96
المواطنين،  أراضي  من  أشجار  واقتالع  المواطنين، 

وتخريب ممتلكات ومصادرات مختلفة.
شجرة   335 مجموعة  ما  تعرض  إلى  شعبان  وأشار 
للضرر واالقتالع على أيدي المستوطنين، من ضمنها 
في  العمليات  هذه  وتركزت  زيتون،  شجرة   325
 80 وسلفيت  شجرة،   200 باقتالع  الخليل  محافظة 

شجرة، ونابلس 45 شجرة.

ُتوؤكد على حق العودة

"القرى الفل�شطينية".. مو�شوعة ُت�شد الهوية 
الوطنية وُتدح�ص اأكاذيب الحتالل

885 اعتداًء لالحتالل وم�شتوطنيه بال�شفة خالل �سهر �سبتمرب الفارط
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد حول �سورة امللك اأو تبارك 

وكذا كان اإلمام مالك ال يجيز لنفسه الرواية وال التحديث في حالة القيام أو 
المشي، وقد مر يوما على أبي حازم الزاهد وهو يحدث فجازه، فقال: “إني 
لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
قال:  دينار؟  لم تكتب عن عمرو بن  لم  لمالك:  قيل  قائم”. ولما  وسلم وأنا 
“أتيته والناس يكتبون عنه قياما، فأجللت حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أن أكتبه وأنا قائم”. ومرة سأله ابن مهدى في الطريق عن حديث فقال 
مالك: “هذا حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأكره أن أحدثك 
ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت 
أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت، قال: فصحبته إلى منزله فجلس 
وتمكن ثم حدثني به]14[. 4- كراهية التحديث على غير طهارة نقل اإلمام 
قتادة عن السلف كراهة التحديث على غير الطهارة، حتى كان األعمش إذا 
أراد أن يحدث على غير طهور تيمم]15[، واشتهر عن مالك أنه إذا أراد أن 
يحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن 
ثيابه، ثم خرج وعاله الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه فحدث وَزبَر من 
يرفع صوته]16[، وكانوا يلتزمون بهذا الهدي والصمت في عامة حياتهم 
إجالال لمكانة حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 5- البكاء عند الحديث 
عن النبي عليه الصالة والسالم كان محمد ابن المنكدر سيد القراء، ال يكاد 
يسأل عن حديث أبداً إال وهو يبكي حتى يرحمه الناس من كثرة بكائه، وكذا 
عامر بن عبد هللا بن الزبير – وكان من سادة التابعين- فإذا ذكر عنده النبي 
صلى هللا عليه وسلم بكى حتى ال يبقى في عينيه دموع.]17[ وسئل مالك 
عن أيوب السختياني فقال: “حج حجتين فكنت أرمقه، وال أسمع منه، غير 
أنه كان إذا ذكر النبي صلّى هللا عليه وسلّم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه 
ما رأيت كتبت عنه”]18[. 6- تغير الحال عند الحديث عن النبي صلى هللا 
عليه وسلم لقد كان  جعفر بن محمد الصادق كثير الدعابة والتبسم، ولكن 
إذا ذكر عنده النبي صلى هللا عليه وسلم اصفر. وعبد الرحمن بن القاسم 
لونه كأنه  إلى  فينظر  النبي صلى هللا عليه وسلم،  يذكر  المدينة،  أئمة  من 
الدم، وقد جف لسانه في فمه، هيبة لرسول هللا صلى هللا عليه  نزف منه 
وسلم]19[. وكان ابن سيرين إذا ُذكر عنده حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
الحديث  سمع  إذا  كان  أنه  قتادة  عن  وجاء  َخَشع]20[  يضحك  وهو  وسلم 
أخذه العويل – أي البكاء مع الصوت- والزويل حتى يحفظه.]21[ واإلمام 
الزهري كان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى هللا عليه 
وسلم فكأنه ما عرفك وال عرفته.]22[ وعن ابن المبارك قال: “كنت عند 
مالك وهو يحدث فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرة ومالك يتغير لونه 
ويتصبر وال يقطع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما فرغ من 

المجلس وتفرق الناس قلت له: لقد رأيت منك عجبا، قال: نعم إنما صبرت 
بالهدي  التمسك   –7 لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم]23[.  إجالال 
النبوي في جميع أحيانهم لقد ضرب لنا أئمة اإلسالم وأعالم األمة أروع 
مثل في اتباع سنة النبي عليه الصالة والسالم قوال وعمال ودعوة، واستنوا 
الحديث  حفظ  على  نستعين  كنا  يقولون:  وكانوا  وكبيرها،  السنة  بصغير 
بالعمل به، حتى قال اإلمام سفيان: “إن استطعت أال تحك رأسك إال بأثر؛ 
فافعل”]24[،  ويقول: “ما بلغني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث 
قط إال عملت به ولو مرة”.]25[ واإلمام أحمد يقول: “ما تركت حديثاً إال 
عملت به”، وهو صاحب المسند الحاوي لحوالى ثالثين ألف حديث. 8- شدة 
إنكارهم وغضبهم لمن عارض هدي النبي صلى هللا عليه وسلم وقد التزم 
سلف األمة منهج التسليم واالنقياد وعدم المعارضة بأدنى رأي على هدي 
الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى في األمور قد يظن ظان أنها تافهة وهي 
عندهم من أعظم الفتن. ومن ذلك ما قاله الزبير بن بكار أنهسمع مالك بن 
أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد هللا: من أين أحرم؟ قال : من ذي الحليفة 
من حيث أحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فقال: إني أريد أن أحرم 

من المسجد .
 فقال  ال تفعل . قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: ال 
تفع ، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول 
يَُخالُِفوَن  الَِّذيَن  }َفْلَيْحَذِر  يقول:  هللا  سمعت  إني  وسلم،  عليه  هللا صلى هللا 
َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيَبُهْم ِفْتَنٌة أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{.]26[ وحدث عبد هللا بن 
المبارك مرة بحديث: “ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. الحديث، 
فقال قائل: ما هذا؟! على معنى اإلنكار، فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا 
هؤالء األنان أن نحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أكلما جهلنا 
معنى حديث تركناه؟ ال بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. ]27[ 
9- حبهم ألهل بيته صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والذب عنهم إن من بداهة 
القول الحاكمة أن محبة النبي صلى هللا عليه وسلم تقتضي محبة أهل بيته 
وصحبته، وأن توقيره تلتزم توقيرهم، وأن الدفاع عنه يوجب دفاعا عنهم. 
قال القاضي عياض رحمه هللا: “ومن توقيره صلى هللا عليه وسلم وبره بر 
آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى هللا عليه وسلم 
وسلكه السلف الصالح رضي هللا عنهم.]28[ وقال أيضا: ومن توقيره وبره 
صلى هللا عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم، ومعرفة حقهم، واالقتداء بهم، 
الثناء عليهم، واالستغفار لهم، واإلمساك عما شجر بينهم ومعاداة  وحسن 
من عاداهم، … وال يذكر أحد منهم بسوء،.. بل تذكر حسناتهم وفضائلهم 

القاضي  ذكره  الذي  وهذا  ذلك.]29[  وراء  عما  ويسكت  سيرهم..  وحميد 
عياض رحمه هللا تعالى يلخص لنا موقف السلف من أهل بيت النبي صلى 
هللا عليه وسلم وأصحابه ومعرفة مكانتهم وذب عنهم، وأن ذلك من حفظ 
للسنة  المحبين  إجاللهم   -10 ووصيته.  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  مكانة 
الرسول  تعظيم  من  والحديث  السنة  أئمة  وتعظيم  توقير  إن  بها  والعاملين 
صلى هللا عليه وسلم، ألنهم ُعرفوا بحبهم للنبي صلى هللا عليه وسلم، وببذلهم 
األموال واألنفس في نشر سنته وتبليغها إلى األمة، وألنهم مثلوا سداً منيعاً 
في وجه كل عابث ومتعد على سنته صلى هللا عليه وسلم، ومن ثم استحقوا 
التعظيم والتوقير الخاص دون غيرهم، بل يتحتم الدفاع عنهم من كل ما قد 
يؤدي إلى تنقيصهم والحط من منزلتهم، حفاظا لمكانتهم في الدين ولحرمة 
النبي صلى هللا عليه وسلم فيهم، وال سيما أنهم جسر الذي عن طريقه وصل 
الدين صافيا ومصفى، ومن يريد هدم هذا الجسر أو طعن فيه وإنما يريد 
العلماء حبهم عالمة  الدين، ولهذا جعل  الحقيقة أن يقضي على أسس  في 
لالتباع وبغضهم عالمة للزيغ. يقول أبو رجاء قتيبة بن سعيد: “فإذا رأيت 
أنس، واألوزاعي، وشعبة، وابن  بن  الثوري، ومالك  الرجل يحب سفيان 
المبارك، وأبا األحوص، وشريكا، ووكيعا، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن 
بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة.]30[ 11 – معاناتهم في حماية سنة النبي 
السنة  الشبهات عنها حظيت  صلى هللا عليه وسلم وتنقيحها وحفظها ورد 
النبوية بعناية فائقة لدى سلف األمة فقاموا بحمايتها ورعايتها يبرز ذلك من 

خالل الوسائل اآلتية: أ– كتابة الحديث وحفظه وخاصة عند:
1- انتشار الروايات وطول األسانيد

2- وموت كثير من حفاظ السنة
3- وظهور البدع واألهواء وفشو الكذب. فزاد حرصهم في تدوين السنة 
النبوية جراء هذه األسباب حفاظا عليها وحماية لها من أن يدخل فيها ما 
ليس منها. ب– الرحلة في طلب الحديث. كانت الرحلة في طلب الحديث 
المنة اإللهية الواضحة على هذه األمة، وقد كان لرحالتهم الحديثية أثر جليل 
في المحافظة على السنة وجمعها. ج – التمييز بين الصحيح والسقيم من 
األحاديث، وتنقيحها من كل ما يكدر أو يشوه مكانة الرسول عليه الصالة 
والسالم. وهلل در أئمة اإلسالم السابقين بالخيرات، فتصرفاتهم ترجمت لنا 
حقيقة االحتفال بالنبي عليه الصالة والسالم وأنه هو الوقوف واللزوم بسنته 
وهديه عليه الصالة والسالم دون الغلو وال الجفاء. قال ابن وهب: كنا عند 
مالك فذكرت السنة، فقال مالك:” السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 

عنها غرق”.]31[.
.. تابع

السور  ومن  الخالصة،  المكية  السور  من  الملك  سورة 
“تبارك”  اآللوسي: وتسمى  قال  المتعددة،  األسماء  ذات 
و”المانعة” و”المنجية” و”المجادلة”. وذلك لما ثبت لها من 
فضائل كثيرة مأثورة من أحاديث النبي صلى هللا عليه 
وتعظيم  بتقديس  الفتتاحها  الملك  سورة  وسميت  وسلم. 
هللا نفسه الذي بيده الملك- ملك السموات واألرض، وله 
كيفما  األكوان  في  والتصرف  السلطان،  مطلق  وحده 
يشاء، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويعطي 
أيضا »الواقية« و »المنجية«  السورة  ويمنع. وتسمى 
 . لصاحبها  وتشفع  القبر  عذاب  من  وتنجي  تقي  ألنها 
تجادل عن  يسميها »المجادلة« ألنها  ابن عباس  وكان 
قارئها في القبر. وكان نزولها بعد سورة »المؤمنون« 
وقبل سورة »الحاقة« .. وعدد آياتها إحدى وثالثون آية 
في المصحف المكي.. وثالثون آية في غيره. مناسبتها 
لما قبلها وجه تعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 
وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة 
قدرة  مدى  تبيّن  المتقدمة  فالسورة  جملتها،  في  السابقة 
هللا وهيمنته وتأييده لرسوله محمد صلّى هللا عليه وسلّم 
في مواجهة احتمال ظهور تآمر امرأتين ضعيفتين من 

نسائه عليه، وهذه السورة توضح بصيغة عامة أن بيد 
هللا ملك السموات واألرض ومن فيهن، وأنه القدير على 
كل شيء.  وجه خاص: وهو أنه تعالى ذكر في أواخر 
»التحريم« مثالين فريدين متمثلين بامرأتي نوح ولوط 
العذراء  ومريم  المؤمنة،  فرعون  وبامرأة  للكافرين، 
البتول للمؤمنين، وهذه السورة تدل على إحاطة علم هللا 
تعالى وتدبيره وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب 
والغرائب، فإن كفر امرأتي نوح ولوط لم يمنع اتصالهما 
به  يضر  لم  فرعون،  امرأة  وإيمان  كريمين،  بنبيين 
اتصالها بفرعون الطاغية الجبار العنيد، كما لم يزعزع 
إيمان مريم حملها غير المعهود بعيسى عليه السالم. ما 
السور  كسائر  الملك  سورة  الملك  سورة  عليه  اشتملت 
المكية تعنى بأصول العقيدة األساسية وهي إثبات وجود 
هللا، وعظمته، وقدرته على كل شيء واالستدالل على 
بدئت  البعث والحشر والنشر.  وحدانيته، واإلخبار عن 
بالحديث عن تمجيد هللا سبحانه، وإظهار عظمته، وتفرده 
بالملك والسلطان، وهيمنته على األكوان، وتصرفه في 
أكدت  ثم   .  )2  -1 )اآليات:  واإلماتة  باإلحياء  الوجود 
السموات  بخلقه  وجل  عز  هللا  وجود  على  االستدالل 

المضيئة،  والنجوم  الكواكب  من  به  زيّنها  وما  السبع، 
وتسخيرها لرجم الشياطين ونحو ذلك من مظاهر قدرته 
وعلمه )اآليات: 3- 5( مما يدل على أن نظام العالم نظام 
محكم ال خلل فيه وال تغاير. ومن مظاهر قدرته تعالى: 
إعداد عذاب جهنم للكافرين، وتبشير المؤمنين بالمغفرة 
واألجر الكبير، وذلك جمع بين الترهيب والترغيب على 
طريقة القرآن الكريم )اآليات: 6- 12( . ومن مظاهر 
علمه وقدرته ونعمه: علمه بالسر والعلن، وخلقه اإلنسان 
وحفظها  عليها  الهني  للعيش  األرض  وتذليل  ورزقه، 
من الخسف، وحفظ السماء من إنزال الحجارة المحرقة 
المدمرة للبشر، كما دمرت األمم السابقة المكذبة رسلها، 
وإمساك الطير ونحوها من السقوط، وتحدي الناس أن 
ينصرهم غير هللا إن أراد عذابهم )اآليات: 13- 20( . 
البعث، وحصر علمه  بإثبات  الخاتمة  وأردفت ذلك في 
الرسول صلّى هللا  بدعوة  المكذبين  وإنذار  تعالى،  باهلل 
بهم، وإعالن  العذاب  إيقاع  من  وتحذيرهم  عليه وسلّم، 
وجوب التوكل على هللا، والتهديد بتغوير الماء الجاري 
في األنهار والينابيع دون أن يتمكن أحد بإجرائه واإلتيان 
السورة  أن  والخالصة:   )30  -25 )اآليات:  عنه  ببديل 

علمه  مظاهر  ببيان  ووحدانيته  تعالى  لوجود هللا  إثبات 
على  بنعم هللا  وتذكير  القيامة،  بأهوال  وإنذار  وقدرته، 
عباده، وربط الرزق بالسعي في األرض ثم التوكل على 
هللا تعالى. فضل سورة الملك   وردت أحاديث كثيرة في 
فضل هذه السورة، منها: ما أخرجه اإلمام أحمد وأصحاب 
السنن األربعة : وقال الترمذي: هذا حديث حسن، عن 
أبي هريرة عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال: »إن 
سورة في القرآن ثالثين آية شفعت لصاحبها، غفر له: 
َتباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك« . ومنها: ما أخرجه الطبراني 
قال  قال:  مالك  بن  أنس  المقدسي عن  الضياء  والحافظ 
القرآن  في  »سورة  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى  هللا  رسول 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: َتباَرَك الَِّذي 
ِبَيِدِه اْلُمْلُك« . ومنها: ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس 
رسول  قال  والمنجية،  بالواقية  الملك  سورة  تسمية  في 
المنجية،  المانعة، هي  هللا صلّى هللا عليه وسلّم: »هي 
تنجيه من عذاب القبر« )حديث غريب( المصدر : كتاب 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : د 
وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر المعاصر 

– دمشق الطبعة : الثانية ، 1418 هـ .
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الثالثاء  04 اأكتوبر 2022 

املـوافق لـ 08 ربيع الأول 1444 هـ  

محمد بغالي أكد في تدخله 
حول  جهوي  لقاء  خالل 
المحلية  اإلذاعات  مرافقة 
بالواليات  الشاملة  للتنمية 
نظم  بالجنوب"  الجديدة 
أمس أول بوالية غرداية أن 
"مدعوة  المحلية  اإلذاعات 
تعزيز  في  للمساهمة 
مع  الجواري  اإلعالم 
التنوع  االعتبار  في  األخذ 
ملحا  والثقافي"،  اللساني 
التصدي  "ضرورة  على 
الهادفة  المغرضة  لألخبار 
استقرار  زعزعة  إلى 

بالدنا’’.
عبر  المواطنين  تمكين  ضرورة  على  المتحدث  وشدد 
كافة التراب الوطني من "التعرف على الجهود الملموسة 
التنمية  مجال  في  العمومية  السلطات  قبل  من  المبذولة 
بالتماسك  شعورهم  وتدعيم  االقتصادية-االجتماعية 

االجتماعي«.

بأن  المسؤول  ذات  وقال 
"تساهم  المحلية  اإلذاعات 
دمقرطة  في  ملموس  بشكل 
السماح  خالل  من  االتصال 
المعلومة  إلى  بالوصول 
للساكنة  فرصة  أيضا  وتمنح 
نائية  مناطق  في  والقاطنين 
ثقافتهم  وتثمين  للتعبير 
أشاد  وبالمناسبة،  المحلية«. 
بها  تقوم  التي  بالمهمة  بغالي 
اإلذاعات  محطات  مختلف 
البالد،  بجنوب  المحلية سيما 
تزويد  عن  يعلن  أن  قبل 
عشرة  التقنية  بالوسائل 
بالواليات  لإلذاعات  مكاتب 
الجديدة بالجنوب، بما يسمح للعاملين بها من أداء مهامهم 
"مرافقة  حول  الجهوي  اللقاء  هذا  أريحية.وجرى  بكل 
الجديدة  بالواليات  الشاملة  للتنمية  المحلية  اإلذاعات 
بالجنوب" والذي جمع كافة مديري اإلذاعات العشر األم 
بالجنوب ومسؤولي المكاتب بالواليات الجديدة، إلى جانب 
المدير العام لإلذاعة الجزائرية ووالي غرداية، أبي نوار 
الوالية  وأعيان  محليين  ومنتخبين  ومسؤولين  هللا،  عبد 
اللقاء  هذا  أشغال  وتواصل  المدني،  المجتمع  وأعضاء 

الجهوي على شكل ورشات تقنية، حسب المنظمين.
حياة �سرتاح

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

بال�سراكة مع اجلمعية الوطنية 

مل�ساعدة املر�سى "وين نلقى"

"�أوريــــدو" 
تقود حملة حت�سي�سية 
حول اأهمية الك�سف 
املبكر ل�سرطان الثدي

يخص  فيما  نشاطاتها  مواصلة 
"أوريدو"  المجتمعية، تطلق  مسؤوليتها 
بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمساعدة 
تحسيسية  حملة  نلقى(  )وين  المرضى 
لسرطان  المبكر  الكشف  حول  واسعة 
الثدي وذلك تزامنا مع نشاطات "أكتوبر 
معنيون،  "كلنا  شعار  الوردي«.تحت 
اآلالف"،  حياة  يُنقذ  المبكر  الكشف 
على  ستُنظم  التي  الحملة  هذه  ستشمل 
الوطن  من  واليات  عدة  مراحل  ثالث 
تيبازة،  العاصمة،  الجزائر  على غرار 
البويرة،  قسنطينة،  الدفلى،  عين  باتنة، 
سعيدة  مستغانم،  المسيلة،  وهران، 
هذه  تجسيد  بلعباس.سيتم  وسيدي 
حمالت  إطار  في  تدخل  التي  العملية، 
مراحل،  ثالث  في  الوردي،  أكتوبر 
طبية  قوافل  إطالق  في  السيما  تتمثل 
المبكر  والكشف  التحسيس،  أجل  من 
لسرطان الثدي وتنظيم دورات تكوينية 
طبية تسمح بتحيين المعارف حول هذا 
المرض. تجدر اإلشارة أن النساء الالئي 
للكشف  خضوعهن  بعد  إصابتهن  تأكد 
المبكر، سيستفدن من المرافقة النفسانية 
والتكفل الطبي.من جهة أخرى، أطلقت 
أهمية  حول  تحسيسية  حملة  "أوريدو" 
الكشف المبكر لسرطان الثدي وذلك من 
بعث عبر رسائل نصية قصيرة  خالل 
موجهة للنساء تتمثل في: "كلنا معنيون 
مكافحته،  يمكننا  ومعا  الثدي  بسرطان 
ولهذا تدعوكم للقيام بالتشخيص المبكر 
وقوموا  تترددوا  ال  حولكم.  والتوعية 

بالفحص".
حياة �سرتاح

م�سالح اأمن اجلزائر العا�سمة

 اأوقفت 12 �شخ�ص

اأحكام بني 18 �سهر و5 �سنوات 
حب�س نافذ يف حق م�ستغلي 

احلظائر غري �سرعية

اأوقفت �سرطة اجلزائر العا�سمة 12 �سخ�سا متورطا يف اإن�ساء 

مع  البي�ساء،  الدار  م�ستوى  على  ال�سرعية،  غري  حظائر 

حجز مبالغ مالية من عائدات هذا الن�ساط، وجاءت العملية 

يف اإطار حماربة احلظائر غري ال�سرعية اأين �سطرت م�سالح 

الولئية  امل�سلحة  من  كل  يف  ممثلة  اجلزائر  ولية  اأمن 

احلميز  ع�سر  احلادي  احل�سري  والأمن  العمومي  لالأمن 

�سرطية  عمليات  البي�ساء،  الدار  الإدارية  املقاطعة  باأمن 

بيان  �سرعية.وح�سب  غري  حظائر  اإن�ساء  ظاهرة  ملحاربة 

اإعالمي فقد مت بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية، تقدمي 

اأ�سدرت  التي  اإقليميا،  املخت�سة  النيابة  اأمام  فيهم  امل�ستبه 

حكم من )18�سهرا( اإىل )05 �سنوات( نافذة وغرامة مالية 

البع�ض  حق  يف  د.ج(   500.000( اإىل  دج(   100.000( من 

منهم الذي ثبت عليهم العود يف ممار�سة هذا الن�ساط غري 

امل�شروع.

حياة �سرتاح

ميلة: 

هزة اأر�سية بقوة 3.9 درجة 
على �سلــم ري�ستـر

و  الفلكية  الفيزياء  و  الفلك  علم  يف  البحث  مركز  اأعلن 

9ر3 درجة على  اأر�سية بقوة  اجليوفيزياء عن وقوع هزة 

�سلم ري�سرت اأم�ض الثنني على ال�ساعة الـ 01 و 51 د �سباحا 

يف ولية ميلة.و اأ�سار امل�سدر ذاته اأن مركز الهزة قد حدد 

على بعد 3 كلم �سمال غرب حمالة )ولية ميلة(.

حياة �سرتاح

مع حجز اأكرث من 1200 قر�ض مهلو�ض

الإطاحة باأفراد �سبكة اجرامية تن�سط
 يف جمال ترويج املوؤثرات العقلية باملدية

مع متكني املواطنني من التعرف على اجلهود املبذولة

 من قبل ال�سلطات العمومية

بغايل ي�سدد على �سرورة م�ساهمة الإذاعات 
املحليــــة يف تعزيز دور الإعــالم اجلــواري

اأكد املدير العام لالإذاعة اجلزائرية، حممد بغايل، اأن الإذاعات املحلية مدعوة للم�ساهمة يف تعزيز الإعالم 

اجلواري، ملحا على �سرورة الت�سدي لالأخبار املغر�سة التي "تهدف اإىل زعزعة ا�ستقرار البالد".

ANEP Gratuit

إشهار

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمدية نهاية االسبوع 
الماضي، من االطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 
03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين )25 و31 
بالمخدرات  والترويج  االتجار  في  ينشطون  سنة(، 

والمؤثرات العقلية وسط احياء مدينة المدية.
 وقائع القضية تعود بعد استغالل لمعلومات وصلت 
الى عناصر الفرقة ، مفادها تواجد شخص مسبوق 
أحدج  في  العقلية  المؤثرات  بترويج  يقوم  قضائيا 

أحياء مدينة المدية.
من  له  والترصد  محكمة،  أمنية  خطة  وضع  ليتم 
طرف قوات عناصر فرقة البحث       والتدخل، 
و بعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم 
توقيف  تم  إقليميا،  المختصة  القضائية  الجهات  مع 
الخاصة  مركبته  متن  على  كان  الذي  فيه  المشتبه 

التي كان يستعملها في ترويج السموم، وبعد تفتيش 
قرص   1200 من  أكثر  على  العثور  تم  المركبة 
مهلوس، و كمية من المخدرات المقدرة وزنها بـ385 
شريكين  عن  الكشف  تم  للتحقيق  مواصلة  غرام.و 
تم  اللذان   ، المجاورة  الواليات  بإحدى  يقيمان  له 
توقيفهما بعد تمديد االختصاص الى مقر سكنيهما، 
و اللذان اقرا بالجرم المنسوب اليهما بعد مواجهتهما 
بالدالئل.ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم  
إقليميا  المختصة  القضائية  الجهات  أمام  تقديمهم  و 
اين صدر في حقهم امر ايداع الحبس المؤقت عن 
جناية حيازة لغرض االستهالك و البيع     و النقل 
العقلية بطريقة  المؤثرات  المخدرات و  التخزين  و 

غير شرعية في اطار جماعة اجرامية.
حياة �سرتاح

الرائد: 2022-10-04

كانت املر�سحة الوحيدة للمن�سب

انتخاب وداد بلهو�سات
 رئي�سة بالنيابة لالحتاد 

الوطني للمقاولني العموميني
تم انتخب مكتب االتحاد الوطني للمقاولين العموميين، 
الرئيسة المديرة العامة لشركة التأمين "كاش"، وداد 
بلهوشات رئيسة بالنيابة لهذه المنظمة، حسبما أفاد به 

بيان لالتحاد.
لوجهات  واسعا  "تبادال  أن  المصدر  ذات  وأوضح 
النظر قد جرى بين أعضاء مكتب هذه الهيئة"، وذلك 
قبل انتخاب بلهوشات، رئيسة بالنيابة لالتحاد الوطني 
للمقاولين العموميين، كونها كانت "المرشحة الوحيدة" 
وذلك على إثر تعيين الرئيس السابق لمنظمة أرباب 
االشغال  وزير  منصب  في  رخروخ  لخضر  العمل، 

العمومية والري والمنشآت القاعدية.
المكتب  ألعضاء  مناسبة  النقاش  هذا  شكل  وقد 
االقتصادية  للسياسة  التام  تأييدهم  على  "للتأكيد 
التجريم  رفع  يخص  فيما  سيما  الجمهورية،  لرئيس 
الى  األخير،  في  البيان  وخلص  التسيير«،  فعل  عن 
فيها  تم  التي  "للسرعة"  ارتياحهم  عن  أعربوا  انهم 
الجديد  بالقانون  المتعلقة  القانونية  النصوص  اصدار 

حول االستثمار.
حياة �سرتاح
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