
تمكنوا اأخيرا من تجاوز نيجيريا في عدد 

االنت�شارات في المواجهات المبا�شرة

الخ�ضــر يقتربــون من 
تعديـل رقم قيا�ضي وطني 

في المباريات الوديـــة

�صت�صل �إلى 78 بالمائة من 

م�صتويات ما قبل �لجائحة

 الجويـــــة الجزائريــــــة
  ترفـــع عدد رحالتهــــــا
 ابتداء من اأكتوبر المقبل

من �أجل �لق�صاء نهائيا عليه مع حلول 2030

 اإطـــــالق مخطـــــــط
 وطنـــــي ا�ضتراتيجــي 
لمكافحــة داء الكلـــب
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لعمامرة ي�صتقبل �لأمين �لعام �لم�صاعد لجامعة �لدول �لعربية ح�صام زكي 
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ا�ضتعرا�ض كافة الجوانب التنظيمية واآخر الترتيبات ال�ضتكمال اإعداد القمة العربية

 توفيت �ل�صبت �لفارط

 عن عمر ناهز 87 عاما

جثمــــــان ال�ضحفيــــة 
 والمجــــــــــاهدة زينب 

الميلي يوارى الثرى اليوم 
بمقبرة �ضيدي يحيــــــي

�ل�صتهالك �لوطني من �لوقود �لمميع بلغ حو�لي 1.3 مليون طن في �صنة 2021

 اال�ضتراتيجية الوطنية لتقليل ا�ضتهالك البنزين حققت نتائج جيدة

�لنو�ب ي�صترجعون دورهم �لرقابي بتقييم �أد�ء �لجهاز �لتنفيذي

عر�ض بيان ال�ضيا�ضة العامة للحكومة ..تكري�ض لمبادئ الدولة المعا�ضرة



تعود الحكومة هذا االثنين، مجددا، إلى البرلمان 
نواب  فبعد سنة من عرض مخطط عملها على 
غرفته السفلى والمصادقة عليه، ها هي تتحضر 
لعرض بيان سياستها العامة أمامهم وانتظار تقييم 
أدائها على مدار السنة الماضية من طرف ممثلي 
الشعب، وإن كانت حكومة أيمن بن عبد الرحمن 
وفي  بالتزاماتها  الوفاء  في  كبير  لحد  وفقت  قد 
يحددها  التي  القانونية  اآلجال  احترام  مقدمتها 
سياستها  بيان  لعرض   ،111 مادته  في  الدستور 
العامة، غير أن إنجازات الجهاز التنفيذي ستكون 
البرلمان  مجهر  تحت  المقبلة-  األيام  -خالل 
لتحليل مدى تطبيق ما جاء في مخطط الحكومة 

على أرض الواقع.
نواب  على  الحكومة  تعرض  أن  المنتظر  ومن 
دقة حول مدى  اكثر  أرقاما وتفاصيل  البرلمان، 
مخطط  في  المسطرة  والبرامج  المشاريع  تقدم 
عملها، لفتح المجال امام نواب المجلس الشعبي 
البرلمان  عودة  يؤكد  ما  أدائها،  لتقييم  الوطني 
االلتزامات  احد  الرقابية، وهو  اداء وظيفته  إلى 
زمام  توليه  عند  الجمهورية  رئيس  قطعها  التي 
الحكم بضمان مؤسسات دستورية تقوم بواجباتها 
ودورها كامال، فالمنتظر من نواب الغرفة السفلى 
للبرلمان ضمان أداء تشريعي رقابي موضوعي، 
العامة  السياسة  بيان  في  جاء  ما  كل  وتمحيص 

والسلبية  اإليجابية  النقاط  كل  ومناقشة  للحكومة 
التي وردت فيه.

وأشارت الحكومة في وثيقة سياستها العامة التي 
إلى  أساسية،  أهدافها في خمسة فصول  لخصت 
التي أنجزت فيها نشاطاتها وأعمالها  الفترة  أن  
أوت  غاية  إلى   2021 سبتمبر  من  والممتدة 
"معقد  ودولي  وطني  بظرف  اتسمت   ،2022
جائحة  عن  الناجمة  اآلثار  بتواتر  تميز  للغاية"، 
أوكرانيا  في  النزاع  نشوب  عن  ثم   ،19 كوفيد 
الرغم  وعلى  الدولي،  الصعيد  على  وتداعياته 
السياسة  بيان  أن  غير  الخاص  الظرف  من 
العامة للحكومة، تضمن تأكيًدا على أّن السياسة 
"ناجعة  الفترة  تلك  طيلة  المنتهجة  االجتماعية 
ومنصفة"، حين أشار إلى جهود الجهاز التنفيذي 
"رفع  بـ  تميزت  التي  الماضية  الفترة  خالل 
و"تحسين  للمواطن"  الشرائية  القدرة  وتدعيم 
و"المحافظة  الهشة"  السكانية  بالفئات  التكفل 
والتقاعد  االجتماعي  الضمان  منظومتي  على 
بـ  الحكومية  الجهود  وسمحت  وتعزيزهما"، 
"تحسين" مكانة الجزائر في التصنيفات الدولية، 
ال سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.
وذكر البيان في إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية 
للمواطن، بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت 
من خالل   ،2022 مارس  في شهر  التنفيذ  حيز 

مراجعة الشبكة االستداللية لألجور، والتي ترتب 
عنها أثر مالي سنوي قدر بـ 300 مليار دينار، 
الدخل  على  الضريبة  جدول  في  النظر  وإعادة 
اإلجمالي، نتج عنها اعفاء ضريبي لألجور التي 
تساوي أو تقل عن ثالثين ألف دينار، ومراجعة 
تزيد  التي  لألجور  بالنسبة  بالنقصان،  الضريبة 
النقل  تذاكر  اعفاء  جانب  إلى  الحد،  هذا  عن 
الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من 
منحة  واستحداث  المضافة،  القيمة  على  الرسم 
البطالة والتي استفاد منها 1.897.228 شخًصا 
إلى غاية 31 اوت 2022، وترتّب عن ذلك أثر 

مالي قدره 108 مليارات دينار.
من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة مواصلة عملية 
على  المساعدة  جهاز  من  المستفيدين  ادماج 
شهر  غاية  إلى  خصت  والتي  المهني،  االدماج 
مستفيد،    245.620 من  أكثر   2022 أوت 
يتقاضاه  الذي  الشهري  الراتب  وتوحيد  ورفع 
االدماج  على  المساعدة  جهاز  من  المستفيدون 
المهني والذي ارتفع الى 13 ألف دينار شهرًيا، 
كما تؤكد الحكومة أّن سياسة دعم أسعار المواد 
الدولة  خزينة  كلفت  االستهالك  واسعة  الغذائية 
 318 مقابل   2022 سنة  في  دج  مليار   613
مليار دج في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 93 

بالمائة. 
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النواب ي�سرتجعون دورهم الرقابي بتقييم اداء اجلهاز التنفيذي

عر�ض بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة .. 

تكري�ض ملبادئ الدولة املعا�سرة 
تعر�س حكومة اأمين بن عبد الرحمن هذا الثنني، بيان �سيا�ستها العامة اأمام املجل�س ال�سعبي الوطني، ما يعك�س التزامها 

باحكام الد�ستور وتقيدها مبا جاء يف ن�س املادة 111 منه التي تلزمها بتقدمي بيان �سيا�ستها العامة كل �سنة امام نواب 

الربملان، وباحرتامه للآجال القانونية يكون اجلهاز التنفيذي قد اأكد جناح مقاربة رئي�س اجلمهورية العملياتية 

القائمة على تكري�س مبادئ الدولة الع�سرية واأ�س�س ال�سفافية يف الرقابة .

مببادرة من املعهد الوطني للدرا�سات ال�سرتاتيجية ال�ساملة 

اإطالق �سل�سلة من املحا�سرات حول "املواطنة الت�ساركية"

الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
والجالية الوطنية بالخارج, رمطان 
األمين  بالجزائر,  أمس  لعمامرة, 
الدول  لجامعة  المساعد  العام 
إطار  في  زكي,  حسام  العربية, 
مع  للجهود  المتواصل  التنسيق 
تقوم  التي  الجزائرية,  السلطات 
إعداد  الستكمال  الترتيبات  بآخر 
ستحتضنها  التي  العربية  القمة 
نوفمبر  و2   1 يومي  الجزائر 
بيان  به  افاد  ما  وفق  المقبل, 

للوزارة.
"ترأس  البيان,  وبالمناسبة, يضيف 
التي  العمل  جلسة  لعمامرة  الوزير 
الجانبين,  وفدي  بمشاركة  عقدت 
الستعراض كافة الجوانب التنظيمية 
السلطات  اتخذتها  التي  والتدابير, 
العربية  الوفود  الجزائرية الستقبال 
رحب  كما  الظروف",  أحسن  في 
الوزير "بدعم أمانة الجامعة العربية 
طيلة  للجزائر  الدائمة  ومرافقتها 

ال31  للدورة  التحضيري  المسار 
العربية على  الدول  لمجلس جامعة 

مستوى القمة".
حسام  السفير  أعرب  جانبه,  من 
الجامعة  أمانة  امتنان  "عن  زكي 
العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية 
على ما تبذله من جهود وما سخرته 
وعن  وتسهيالت,  امكانيات  من 
المرافق  والوفد  سجله  لما  ارتياحه 
المرافق  مختلف  جاهزية  من  له 
كما  القمة"،  ستحتضن  التي 
العربية  بالجامعة  المسؤول  أشاد 
"بحرص السلطات الجزائرية على 
أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية 
الموعد  هذا  نجاح  يضمن  بما 
الهام", منوها على وجه الخصوص 
القمة  تكون  ألن  الجزائر  بمبادرة 
ما  وهو  ورق",  بدون  "قمة  ال31 
اجتماعات  تاريخ  في  سابقة  يعد 
جامعة الدول العربية.                

ع.ط

 استقبل رئيس المحكمة الدستورية, 
عمر بلحاج, أمس, سفير جمهورية 
أكبر  شليف  بالجزائر,  اندونيسيا 
به  أفاد  ما  حسب  تجندرانيغرات, 
ذات  الهيئة.وأوضح  لذات  بيان 
المصدر, أن اللقاء الذي جرى بمقر 
المحكمة الدستورية, سمح للطرفين 
العالقات  "عمق  إلى  بالتطرق 
البلدين  تربط  التي  التاريخية 
مختلف  في  تعزيزها  وآفاق  وسبل 
الميادين, السيما في مجال القضاء 

الدستوري".
رئيس  استعرض  المناسبة,  وبذات 
"مجمل  الدستورية  المحكمة 
بادر  التي  الجوهرية  اإلصالحات 
عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  بها 
تكريس  إطار  في  تبون  المجيد 
مبادئ الديمقراطية ودولة القانون".

المسؤوالن  جدد  اللقاء,  ختام  وفي 
"تعزيز  على  العمل  في  إرادتها 
عالقات التشاور والتعاون و تبادل 
في  خاصة  البلدين,  بين  الخبرات 

مجال العدالة الدستورية".
كان  اللقاء  أن  إلى  البيان  وأشار 
سيقوم  التي  الزيارة  لتناول  فرصة 
إلى  الدستورية  المحكمة  بها رئيس 
إندونيسيا بناء على دعوة من رئيس 
اإلندونيسية  الدستورية  المحكمة 
لحضور  عصمان,  أنور  السيد 
للمؤتمر  الخامس  المؤتمر  أشغال 

العالمي للعدالة الدستورية في الفترة 
ما بين 4 و7 أكتوبر 2022 بمدينة 
التي  الترتيبات  كل  ومناقشة  بالي 

اتخذت في هذا الشأن.
ر.ن

رئي�ض اجلمهورية 
ي�ستقبل �سفري غانا باجلزائر

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس، سفير جمهورية 
وقد  وداع.  زيارة  له  أدى  الذي  أرهين  كويسي  نانا  بالجزائر,  غانا 
حضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير ديوان رئاسة 

الجمهورية عبد العزيز خلف. 
ع.ط

 لعمامرة ي�ستقبل الأمني العام 

 امل�ساعد جلامعة الدول 

العربية ح�سام زكي 

ا�ستعرا�ض كافة اجلوانب 
التنظيمية واآخر الرتتيبات 

ال�ستكمال اإعداد القمة العربية

رئي�س املحكمة الد�ستورية ي�ستقبل �سفري 

جمهورية اندوني�سيا باجلزائر

عر�ض جممل االإ�سالحات 
اجلوهرية التي متت يف اإطار 

تكري�ض دولــة القانـون

أطلق المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية 
مفهوم  حول  محاضرات  سلسلة  الشاملة، 
بإثرائه  قام  الذي  التشاركية"  "المواطنة 
التحوالت  ضوء  على  المختصين  مختلف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التي تشهدها للجزائر.
صرح المدير العام للمعهد الوطني للدراسات 
مجاهد  العزيز  عبد  الشاملة،  االستراتيجية 
ان  السلسة  لهذه  االفتتاحي  اللقاء  خالل 
مبني  مفهوم  وهي  مسؤولية  "المواطنة 
االمر  يتعلق  حيث  والواجبات  الحقوق  على 
اعتبر  كما  االخيرين"،  بين  توازن  بإيجاد 
تحديد  في  كبيرة  مسؤولية  "للمواطن  ان 
مطالب  فرد  "كل  ان  معتبرا  مستقبله", 
ومتسلحا  القيم  على  معتمدا  قدما  بالمضي 
الى  ذلك  على  كمثال  مشيرا  باإلرادة", 
االنتخابات المحلية التي يتم فيها تعيين ممثلي 

الشعب على المستوى المحلي.
وأكد مجاهد في السياق ذاته, على "ضرورة 
سيشرفون  الذين  ألولئك  الجيد  االختيار 

على تسيير المجالس المحلية واعداد قوانين 
وامال  تطلعات  تعكس  التي  الجمهورية 
الى  الخصوص  هذا  في  مشيرا  الناخبين", 
اهمية مبدئي "الحرية والعدالة" الذين ترتكز 

عليهما المواطنة.
العلوم  وفي هذا الصدد تطرق المختص في 
السياسية, محمد صافو, الى مسالة "المواطنة 
"اذا  انه  موضحا  المواطنين",  ومشاركة 
الحضارة  الى  يعود  المواطنة  مصطلح  كان 
تجددا  اليوم  يشهد  فان هذا االخير  اليونانية, 
االمن  تحديات  حول  الدول  تنظيم  اعادة  مع 
ان  الخبير,  ذات  يقول  التنمية".وتابع  و 
المساواة,  بمبدأ  االرتباط  وثيقة  "المواطنة 
يمكن  حيث  الثروات,  توزيع  منها  سيما 
تقويض  الى  يؤدي  ان  بالتهميش  لإلحساس 
االرض  الى  واالنتماء  بالمواطنة  الشعور 
الى  اشار  كما  للوطن"،  االخالص  وبالتالي 
ان "العدالة تعزز االخالص للوطن", مضيفا 
ان "المواطنة تختلف عن الوطنية" و انه اذا 
كانت هذه االخيرة عبارة عن "صفة قانونية, 

فان المواطنة ليست مجرد مفهوم و انما يعبر 
عنها من خالل مؤسسات".

اما المؤرخ رابح لونيسي من جامعة وهران, 
في  المواطنة  مسالة  مداخلته  في  تناول  فقد 
االستعماري  "التنكر  منظور  من  الجزائر 
نوفمبر  اول  "بيان  ان  مؤكدا  اثاره",  و 
1954 قد نص على دولة مواطنة قبل حتى 
الى  داعيا  المتطورة",  الدول  به  تقوم  ان 
ضرورة قبول االخر, مهما كانت اختالفاته, 
و  الوطنية  الوحدة  على  الحفاظ  هو  فالمهم 
فرنسا  بممارسات  ذكر  كما  الوطن،  تطوير 
الجزائريين  تجريد  الى  الرامية  االستعمارية 
اصدار  عبر  سيما  الكاملة  مواطنتهم  من 

مرسوم كريميو لسنة 1870.
من جانبه اشار المختص في القانون, ناصر 
الى  وهران  جامعة  من  بوسماحة,  الدين 
عرفت  الجزائر  في  المواطنة  ممارسة  ان 
القانوني,  المستوى  على  نوعيا"  "تطورا 
التي  االثراء  التعديالت وعمليات  سيما عبر 
ادخلت على هذا المفهوم في دستور 2020, 

مشيرا الى "رؤية جديدة لتعزيز المواطنة " 
تضمنها هذا النص.

االقتصادي,  والخبير  السابق  الوزير  أما 
ان  اعتبر  فقد  بلميهوب,  الشريف  محمد 
يدرك  عندما  تتجلى  المواطنين  "مشاركة 
واقليمه". المحلية  مسؤولياته  الشخص 
"تسيير  على  الخصوص  هذا  في  وشدد 
الى  مشيرا  العامة,  للشؤون  مركزي"  ال 
للجماعة  االساسية  "الخلية  كونها  البلدية 
بالنسبة  المحلية", معتبرا ان االمر ال يتعلق 
وانما  الموظفين  "باستخالف  للمواطنين 
التسيير المحلي عبر المعلومة  المساهمة في 
وغيرها".الجدير  التعليم  و  والمراقبة 
ايام  ثالثة  يدوم  الذي  اللقاء  هذا  ان  بالذكر 
الموضوعاتية,  المحاضرات  عديد  ستتخلله 
الثقافية  ب"االسس  المتعلقة  تلك  منها  سيما 
المدني  و"المجتمع  المدمجة"  والمواطنة 
كقوة دعم لتعزيز المواطنة" وكذلك موضوع 

"المواطنة واالمن".
ر.ن



أوضح بن سليمان خالل جلسة استماع عقدها مع 
لجنة النقل والمواصالت واالتصاالت السلكية 

والالسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, أن الشركة 
سترفع من عدد رحالتها لتصل إلى 78 بالمائة 

مقارنة بمستويات 2019, مشيرا أن النسبة حاليا 
تقدر في حدود 68 بالمائة.

وكانت األزمة الصحية جراء جائحة كورونا دفعت 
الخطوط الجوية الجزائرية إلى تقليص عدد رحالتها 

بحوالي النصف, في إطار مساعي الحد من تفشي 
الجائحة, حسب المسؤول األول في الشركة.

واعتمدت الشركة برنامجا استراتيجيا جديدا للعودة 
التدريجية لمستويات ما قبل األزمة الصحية, مع 

تطوير شبكتها في أفريقيا والعالم, فضال عن تدعيم 
أسطولها الجوي بطائرات, وذلك تنفيذا لما ورد في 

برنامج الحكومة 2025-2021.
وفي نفس اإلطار, تعتزم الشركة استغالل مطار 

الجزائر كمحور خطوط جوية "هوب", حيث ستغير 
الشركة الجوية من استراتيجيتها التقليدية التي 

تقتصر على نقل المسافرين من نقطة إلى أخرى, 
لتتعداها إلى نقل المسافرين الذين يعبرون الجزائر 

للتوجه إلى بلدان أخرى.
كما أكد ان الشركة ستواصل توسيع شبكاتها نحو 
أفريقيا, وآسيا, وأوروبا مع زيادة عدد الرحالت 
المتوجهة نحوها, مضيفا أنه سيتم الكشف الحقا 

على البلدان المعنية في هذه القارات. وفيما يخص 
اعتماد الدفع االلكتروني, ذكر السيد بن سليمان 

بأن الشركة كانت من بين المؤسسات الرائدة التي 
استخدمت هذا النمط من الدفع, وذلك ابتداء من 
2008, قبل أن تطور وتحسن هذه الخدمة في 

.2016
وأضاف أن الشركة تعي جيدا أهمية الدفع 

االلكتروني كحتمية تسمح بالرفع من القدرة 
التنافسية, وضمان استمرارية الخدمة, وتحسين 
مستوى الخدمات, الفتا إلى الموقع االلكتروني 
للشركة يسجل حوالي 11,9مليون زيارة سنويا.

كما كشف عن تطوير تطبيق جديد للشركة على 
الهواتف الذكية خالل 2022 لحجز التذاكر بسهولة 

أكبر, مشيرا الى أن عدد مرات تحميل التطبيق 
الحالي  تجاوز 500 ألف مرة.وبخصوص مبيعات 
التذاكر عبر اإلنترنت, فقد سجلت في 2019 أكثر 

من 317 ألف تذكرة قبل أن ينخفض هذا العدد إلى 
156 ألف في 2020 و271 الف خالل 2021 

بسبب الجائحة, حسب الرئيس المدير العام.
بينما ارتفعت مبيعات التذاكر على االنترنت في 

العام الجاري 2022 حيث سجلت منذ بداية يناير 
إلى نهاية أوت بيع أكثر من 420 ألف تذكرة.

وعالوة على ذلك, فإن تطوير خدمة الدفع على 
مستوى مركز االتصال والتي تسمح للزبائن 

من اقتناء التذاكر عبر مكالمة هاتفية, قد مكن 
الشركة من تسجيل 15 مليون يورو في الخارج, 

مع تسجيل 276 ألف مكالمة هاتفية في مركز 
االتصال.

وحول االفاق المستقبلية للشركة, أشار السيد 
بن سليمان إلى تعميم بعض الخدمات الذكية 

وإطالق موقع الكتروني جديد قبل نهاية السنة 
يكون أكثر فاعلية.غير أنه أشار إلى وجود عدة 

عراقيل تصعب مساعي الشركة لتطوير خدماتها 
االلكترونية, من بينها تسقيف التعامالت البنكية, 

إذ ال يمكن, بالبطاقات الحالية, اقتناء تذاكر يفوق 
سعرها 50 ألف دج.

�سجلت اأ�سعار النفط اخلام تراجعا كبريا يف 

الآونة الأخرية، لت�سجل اأدنى م�ستويات 

لها منذ �سهر جانفي املا�سي، و�سط خماوف 

من توا�سل انخفا�ض الأ�سعار، على خلفية 

ت�ساعد موجة الركود وقوة الدولر، فيما 

ترتقب الأ�سواق تفا�سيل العقوبات اجلديدة 

على رو�سيا.

ف.م

ارتفعت أمس أسعار العقود العاجلة للنفط الخام 
الجزائري صحاري بالند في أخر تداوالت لها 
بنسبة قدرت ب 1,39 بالمئة لتقفز إلى 87,54 

دوالرا للبرميل، حسب بيانات الموقع المتخصص 
أويل بريس.

وقد بلغ متوسط سعر النفط لسلة خامات أوبك 
خالل شهر سبتمبر الجاري 96,21 دوالر 

للبرميل، بانخفاض قدر ب 5,6 بالمئة، بالمقارنة 
مع ما سجل خالل شهر أوت المنقضي، حسب 

بيانات منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
"أوابك".

وفي ذات االتجاه، تراجعت أمس األربعاء أسعار 

العقود اآلجلة لخام برنت القياسي المعنية بالتسليم 
خالل شهر نوفمبر القادم بنسبة وصلت ل 1,12 

بالمئة، مسجلة 85,30 دوالرا للبرميل، كما 
انخفضت أسعار العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط المعنية بالتسليم خالل شهر نوفمبر القادم 

بنسبة  بلغت1,21 بالمئة، لتستقر عند 77,55 
دوالرا للبرميل، وفق بيانات أويل بريس.

كانت أسعار الخامين القياسيين "برنت وتكساس 
الوسيط"، قد أنهت تعامالتها منتصف األسبوع 

الجاري على ارتفاع بنحو 2,5 بالمئة، متعافية من 
أدنى مستوياتها في األشهر ال 9 األخيرة، التي 

سجلتها في بداية األسبوع الجاري.
تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى اجتماع 

تحالف أوبك بلوس المقرر عقده في ال 5 أكتوبر 
الداخل،  وتترقب كيفية تعامل مجموعة أوبك 

بلوس، التي تضم دول منظمة أوبك والدول 
من خارج المنظمة، مع األوضاع التي تمر بها 

األسواق واإلجراءات التي سيتخذها التحالف، في 
ظل تدهور أسعار النفط.

وفي سياق متصل، حذر تقرير جديد صادر عن 
بنك يو بي إس في سويسرا، تحالف أوبك بلوس 

من ابقاء الوضع على حاله، مؤكدا أن عدم تدخل 
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها التخاذ 
إجراءات جديدة لخفض االنتاج سيزيد من االتجاه 

الهبوطي ألسعار النفط.
توقع بنك يو بي إس، أن يقدم تحالف أوبك بلوس 
على اعالن خفض جديد لإلنتاج يصل لنحو 500 
ألف برميل يوميا على األقل خالل األيام المقبلة، 

للتصدي للقلق السائد بشأن الطلب على النفط، 
والزخم السلبي لألسعار، ووضع أرضية سعرية 

مناسبة.
وأضاف التقرير، أن األسعار قد تظل منخفضة 

على المدى القريب، بسبب االتجاه السائد لتجنب 
المجازفة، وقوة الدوالر األميركي وحالة عدم 

اليقين في السوق، مشددا على أن خفض اإلنتاج 
من قبل تحالف أوبك بلوس وحده القادر على 

إبطاء الزخم السلبي على المدى القصير.
على صعيد متصل، قال وزير النفط العراقي 

إحسان عبدالجبار، إن منظمة الدول المصدرة 
للنفط أوبك وحلفائها في أوبك بلوس يراقبان أسعار 

النفط، مؤكدا سعيهم لتحقيق التوازن في أسواق 
النفط.
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�ست�سل اإىل 78 باملائة من م�ستويات ما قبل اجلائحة

 اجلوية اجلزائرية ترفع عدد
 رحالتها ابتداء من اأكتوبر املقبل

تعتزم اخلطوط اجلوية اجلزائرية رفع عدد رحالتها، ابتداء من اأكتوبر املقبل، لت�سل 

اإىل 78 باملائة من العدد امل�سجل قبل جائحة كورونا، ح�سبما اأفاد به، اأم�ض، باجلزائر 

العا�سمة، الرئي�ض املدير العام لل�سركة، يا�سني بن �سليمان.

ر.ن

 �سكل حلظة مهمة يف تاريخ

 ال�سناعة البرتولية العاملية

منظمة الأوبك حتي الذكرى 
ال�ساد�سة لتفاق اجلزائر التاريخي

أحيت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( أمس الذكرى 
السادسة للمصادقة على اتفاق الجزائر التاريخي الموقع عليه خالل 

االجتماع الـ 170 لندوة المنظمة المنعقدة في 28 سبتمبر 2016 
بالجزائر.

أشارت المنظمة على موقعها االلكتروني "عقدت ندوة األوبيب, منذ 
ست سنوات, اجتماعها االستثنائي الـ 170 في العاصمة الجزائرية 
لبحث تطورات السوق البترولية ودراسة كيفيات معالجة االختالل 
الخطير الذي تشهده السوق. ومن بين القرارات الرئيسية التي تم 

اتخاذها تشكيل لجنة رفيعة المستوى مكلفة بإعداد إطار للمشاورات 
بين بلدان األوبيب والبلدان المنتجة للبترول غير األعضاء في 

المنظمة".
وذكرت المنظمة ان تلك القرارات "الحاسمة" قد توجت بالتوقيع 

على اتفاق فيينا خالل أشغال االجتماع 171 لندوة االوبيب في 30 
نوفمبر 2016 ثم "إعالن التعاون" التاريخي بين األوبيب والبلدان 
غير األعضاء في المنظمة )أوبيب +( في 10 ديسمبر من السنة 

نفسها بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقد اعتبر األمين العام لمنظمة أوبيب, هيثم الغيص أن التوقيع 

على اتفاق الجزائر شكل "لحظة مهمة في تاريخ الصناعة البترولية 
العالمية، حيث وضع أسس ما أصبح الحقا إطار غير مسبوق 

للتعاون بين البلدان األعضاء في منظمة األوبيب والبلدان المنتجة 
للنفط خارج األوبيب المعروف باسم "إعالن التعاون ".

كما أضاف األمين العام للمنظمة يقول "بفضل جهودنا الجماعية, 
دعمت البلدان ال23 المشاركة في "إعالن التعاون" سويا استقرار 

السوق البترولية لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين 
واالقتصاد العالمي ككل لما يقارب ست سنوات. وال شك في أننا 

سنكون في وضع مختلف لوال القرارات الحاسمة المتخذة في 
الجزائر سنة 2016 ".

وكانت المنظمة قد احتفلت بالذكرى الـ 62 لتأسيسها عام 1960 في 
بغداد )العراق( من قبل األعضاء الخمسة المؤسسين, إيران والعراق 
والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويال. وتضم المنظمة حاليا 

13 بلد عضو.

وفق ما ت�سمنه بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة 

الولوج اإىل تدفق عال وعال جدا 
لالإنرتنت اأولوية احلكومة

وضعت الحكومة تحسين جودة الربط البيني لفائدة المواطنين, 
المتعاملين االقتصاديين والمؤسسات العمومية, وكذا تعميم الولوج 

إلى اإلنترنت بتدفق عال وعال جدا من بين أولوياتها, حسب ما أكده 
بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه الوزير األول, أيمن بن 

عبد الرحمان, على المجلس الشعبي الوطني في 3 أكتوبر القادم.
وفي هذا الصدد, سلطت الحكومة الضوء على أهم اإلنجازات 
المحققة السيما فيما يتعلق بشبكة النقل الدولية وعرض النطاق 

الترددي الدولي, حيث أعلنت عن الشروع في أشغال رفع القدرات 
اإلجمالية من حيث النطاق الترددي الدولي لتصل إلى 3.8 تيرا 

بايت في الثانية بحلول نهاية سنة 2022 )مقابل 2.8 تيرا بايت في 
الثانية سنة 2021 و 1.4 تيرا بايت في الثانية سنة 2019(, وذلك 

في إطار االستخدام األمثل للمنشآت القائمة.ويتعلق األمر كذلك 
باالنضمام إلى مشروع الكوابل البحرية المقرر وضعه حيز الخدمة 

ابتداء من سنة 2025, بهدف تعزيز مقاومة شبكة النقل الدولية 
واستبدال الكوابل التي تقترب آجال نهاية صالحيتها بصفة تدريجية.
وفيما يتعلق بالولوج إلى شبكة االنترنت الثابتة, تم نشر 403.660 

ولوجا جديدا لأللياف البصرية إلى المنزل وتحويل 184.442 ولوج 
نحاسي إلى األلياف الضوئية, مع التذكير بزيادة الحد األدنى لتدفق 
اإلنترنت من 4 ميغابت في الثانية إلى 10 ميغابت في الثانية خالل 
الثالثي األخير من سنة2021, بعد زيادة أولية من 2 إلى 4 ميغابت 
في الثانية, أي مضاعفة السرعة الدنيا األولية بمقدر 5 مرات دون 
أن يترتب عن ذلك تأثير مالي على المواطن.وأشار بيان السياسة 

العامة للحكومة في ذات السياق, إلى ارتفاع عدد مشتركي اإلنترنت 
الثابت, حيث بلغ 4.3 مليون مشترك )مقابل 4 ماليين في نهاية 

يونيو 2021 و 3.5 مليون نهاية سنة 2019(.
وفيما يتعلق بالولوج إلى اإلنترنت النقال, أظهر البيان تحسنا في 

تغطية شبكة اإلنترنت النقال وجودة الخدمة من خالل تكثيف شبكة 
اإلنترنت من الجيل الرابع 4G في 58 والية, مع وضع 2200 
موقع)4G( حيز الخدمة وتكثيف تغطية شبكة الولوج الالسلكي 

2G/3G  مع وضع 913 موقعا إضافيا حيز الخدمة، كما لفت إلى 
أن االستخدام األمثل لطيف الذبذبات الالسلكية الكهربائية وترشيده, 
أتاح رفع مستوى حجم البيانات المستهلكة من قبل مشترك اإلنترنت 
النقال بنسبة 37% بين الثالثي األول من سنة 2021 والثالثي األول 

من سنة 2022.
وبخصوص تغطية المناطق المعزولة ومناطق الظل من خالل 

شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية الوطنية, تم تسجيل مشاريع 
بعنوان صندوق الخدمة العامة لالتصاالت اإللكترونية, والمتمثلة في 
التغطية بشبكة اتصاالت سلكية والسلكية "ثابتة" لـ 410 مواقع من 
أصل 508,  أي بنسبة 80? , والتغطية من خالل شبكة اتصاالت 
سلكية والسلكية "متنقلة" للمناطق المعزولة بوالية تندوف )إنجاز 

17 موقعا, من بينها 10 مواقع تم وضعها حيز الخدمة(, إلى جانب 
إنجاز 38 موقعا لتغطية مناطق حدودية بشبكة اتصاالت سلكية 

والسلكية "متنقلة" )من أصل 38 موقعا تمت برمجته, تم وضع 35 
موقعا حيز الخدمة( وكذا تعزيز الشبكة الوطنية األساسية لألنترنت 

في شقها الشمالي الجنوبي والجنوبي الشرقي على 8 أقسام والتي 
تسجل معدل تقدم متوسط بنسبة ??96?, بما فيها  6 أقسام مكتملة 
مع إنجاز وصلتين )02( من األلياف البصرية على مستوى والية 

إيليزي ووصلة واحدة )01( من األلياف البصرية تربط إليزي 
بتمنراست )بلغت نسبة إنجازها 40 %(.

أما عن الشبكة الوطنية للنقل, أشار بيان السياسة العامة إلى توسيع 
الشبكة الوطنية األساسية لإلنترنت, من خالل إنشاء عقد جديدة 

واستكمال عصرنة وتطوير شبكة اإليثرنت الحضرية إلى جانب 
استكمال الجزء الجزائري من الشبكة األساسية لألنترنت العابرة 

للصحراء, بإنجاز 2.548 كلم من األلياف البصرية.
ع.ط

يف ظل الرتاجع الكبري لأ�سعار النفط

 توقعـــــات بخف�ض "اأوبك +" لإنتاجـــــه
 بـ 500 األف برميــــل يف نوفمرب



وجاء في الوثيقة, التي سيعرضها الوزير االول 
أيمن بن عبد الرحمان على المجلس الشعبي 

الوطني في جلسة علنية في 3 اكتوبر القادم, أن 
السياسة الصيدالنية التي تم وضعها "سمحت 

باالرتقاء بمستوى اإلطار التنظيمي الوطني إلى 
مصف المعايير الدولية المعمول بها وترقية 

اإلنتاج المحلي، بما يضمن تأمين السوق الوطنية 
من خالل ضمان وفرة المنتجات الصيدالنية 

األساسية دون انقطاع والتحكم في فاتورة 
االستيراد".وقد سجل في هذا اإلطار نمو كبير 
في القطاع وتطور حصة اإلنتاج المحلي الذي 
قفز من 2,1 مليار دوالر سنة 2019 إلى 3,1 

مليار دوالر سنة 2021 ، أي بزيادة قدرها مليار 
دوالر.أما فيما يتعلق بفاتورة استيراد المنتجات 

الصيدالنية، فقد تم تسجيل انخفاض محسوس 
خالل الفترة نفسها من 2 مليار دوالر سنة 2019 

الى 1,2 مليار دوالر سنة 2021. وقد ساهمت 
السياسة الجديدة الخاصة بتحديد أسعار األدوية 

والتسجيالت األخيرة لـ 44 دواء من البدائل 
الحيوية والجنيسة في  تقليص فاتورة االستيراد 

بشكل اكبر.

وسجل توفير مبلغ سنوي قدره 171مليون دوالر، 
فيما يخص هذه المنتوجات. كما تم إنجاز أعمال 

أخرى بهدف تعزيز األمن الصحي، حيث ذكرت 
الحكومة في هذا الصدد, تنصيب لجنة األدوية 
األساسية وإطالق أشغالها, الى جانب المعالجة 

االستباقية لبرنامج استيراد المتوقعة وفقا لحصيلة 
السنة السابقة و ذلك من اجل ضمان رؤية أفضل 

بشأن الواردات.
وفي ذات السياق, اشارت الوثيقة الى انه تم إقرار 

يقظة استراتيجية حول وفرة المخزون األمني 
بالنسبة للمنتجات المصنعة و المواد األولية على 

مستوى المؤسسات الصيدالنية لضمان األمن 
الصحي.هذا إلى جانب تعزيز مراقبة المؤسسات 

اإلنتاجية )اذ تم إنجاز 55 خبرة بالتعاون مع 
الخبراء المعينين(.

كما تم تعزيز االكتفاء الذاتي من المنتجات 
الصيدالنية بفضل اإلنتاج المحلي واالنتقال من 

تغطية االحتياجات الوطنية بنسبة 52% في 2019 
إلى أكثر من 70% خالل سنة 2022.وفي ذات 

السياق أشارت الوثيقة إلى أن 17 منتوج مستورد 
, يمثل 110 مليون دوالر , اصبح ينتج محليا، 

مما يسمح بتقليص 48 مليون دوالر من فاتورة 
االستيراد.

إلى جانب كل هذه االنجازات, ذكر بيان السياسة 
العامة للحكومة بتدشين ست )06( وحدات إلنتاج 

األدوية المضادة للسرطان ووحدة أخرى إلنتاج 
األنسولين من نوع غالرجين Glargine مائة 

بالمئة من انتاج جزائري.
وسوف تسمح هذه القدرة االنتاجية بتغطية ضعف 

االحتياجات الوطنية، وهو ما سوف يسمح 
بتعويض مباشر الستيراد ما يعادل 120 مليون 
أورو سنويا والتوجه نحو التصدير، مع اإلشارة 

إلى أن إطالق هذه الوحدة سيسمح إلى غاية 
نهاية 2023 بإنتاج كل األنسولين المستعملة في 

الجزائر، الذي يمثل سوقا تقدر قيمتها بـ 400 
مليون أورو.

ونوهت الحكومة بإجراءات اإلسراع في معالجة 
طلبات اعتماد وحدات إنتاجية جديدة و الذي سمح 

بدخول 42 وحدة إنتاجية جديدة حيز الخدمة، 
بحيث انتقل العدد اإلجمالي للمؤسسات الصيدالنية 
اإلنتاجية إلى 196 مؤسسة )المنتجات الصيدالنية 

والمستلزمات الطبية(.

�أ�ساد �أ�ساتذة و�إعالميون وجماهدون، �أم�س، 

باجلز�ئر �لعا�سمة، بالدور �لريادي �لذي 

لعبه وزير الإعالم يف احلك�مة امل�ؤقتة 

للجمه�رية اجلزائرية والدبل�ما�سي 

املحنك, املرح�م حممد يزيد, يف دعم الث�رة 

التحريرية اإعالميا ودبل�ما�سيا وث�ريا.

ر.ن

وفي منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية "مشعل 
الشهيد" وجريدة "المجاهد" حول موضوع 

"مساهمة اإلعالم الثوري في مواجهة الدعاية 
الفرنسية إلى اإلعالم في حماية الذاكرة", أكد 

المتدخلون أن العمل المسلح الذي تبناه قادة الثورة 
كخيار نهائي لتحقيق االستقالل, تعزز ببروز 
اإلعالم الثوري والوسائل االتصالية لمواجهة 

الدعاية الفرنسية وتكذيب االعتقادات الباطلة التي 
حاولت فرنسا إبرازها في المحافل الدولية.
وفي هذا السياق, أبرز اإلعالمي والكاتب 

الصحفي, محمد بوعزارة, الدور "الريادي والهام" 
الذي لعبه المرحوم محمد يزيد في التعريف 

بالثورة التحريرية, خاصة على المستوى الدولي, 
من خالل فضح جرائم االستعمار أمام الرأي 

العام العالمي, قائال بأن محمد يزيد "مارس مهام 
الدبلوماسي بإتقان وحنكة وكان إعالميا من الطراز 

الرفيع من منطلق قناعته بأن الكفاح المسلح 
ال يمكن له أن ينجح بدون الجانب المعلوماتي  

واالتصاالتي, خاصة بعد تشكيل وزارة االخبار 
في الحكومة المؤقتة في سبتمبر 1958 التي تولى 
رئاستها".وأشار ذات المتحدث بالمناسبة, إلى أن 

بيان أول نوفمبر الذي كان يحمل بين طياته فلسفة 
عميقة للثورة التحريرية في المجاالت اإلعالمية 
والسياسية والعسكرية, "كان أول عمل إعالمي 
دعائي يؤسس للثورة التحريرية المجيدة والذي 

وزع على نطاق واسع وتمت إذاعته في صوت 
العرب", مبرزا الدور الذي لعبه المرحومان محمد 
يزيد وحسين آيت أحمد, بفضل حنكتهما السياسية 
والدبلوماسية في استقطاب مختلف وسائل اإلعالم 

في مؤتمر باندونغ سنة 1955.
وأثنى أيضا على ما قام به المرحوم محمد يزيد 
في األمم المتحدة لدعم الثورة التحريرية, حيث 

كان له الفضل في تكوين أول لوبي جزائري في 
أمريكا ومشاركته في تحرير الالئحة التي تقدمت 
بها المجموعة األفروأسيوية للمطالبة بضمان حق 
الشعب الجزائري في تقرير مصيره عام 1960.
أما المجاهد واألستاذ الباحث, عيسى قاسمي, فقد 
قدم بعض الشهادات الحية حول عبقرية المرحوم 
محمد يزيد في االتصال واإلعالم الثوري وما قام 
به من أجل نصرة القضية, الفتا إلى أن المرحوم 

"آمن بالقضية واقتنع بشرعيتها وأصر على الكفاح 
من أجلها".

ودعا المجاهد في هذا الصدد األجيال الصاعدة إلى 
أن "تستمد قوتها من ذاكرتها وأمجادها", مشددا 
أن الثورة التحريرية "صنعت تاريخا وأمجادا و 

بطوالت ال بد من إيصالها إلى الشباب وترسيخها 
حفاظا على الذاكرة الوطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :  الإعالم 

وصل ظهر أمس إلى مطار هواري بومدين الدولي )الجزائر العاصمة(, 
جثمان الصحفية والمجاهدة زينب الميلي, التي توفيت السبت الفارط عن عمر 

ناهز 87 عاما إثر مرض عضال بفرنسا.
وكان في استقبال جثمان الفقيدة, بالقاعة الشرفية للمطار, وزير المجاهدين 

وذوي الحقوق, السيد العيد ربيقة, و مستشار رئيس الجمهورية المكلف 
بالعالقات الخارجية, عبد الحفيظ عالهم, وكذا مستشار رئيس الجمهورية 

المكلف بالثقافة والسمعي البصري, أحمد راشدي, وعائلة الفقيدة, وكذا عدد 
من المجاهدين ورفقاء الراحلة.وبهذه المناسبة, جدد ربيقة تعازيه الخالصة 

لعائلة المرحومة ورفقائها في الجهاد ومن األسرة اإلعالمية, مؤكدا أنه 
برحيل الصحفية والمجاهدة زينب الميلي "تفقد الجزائر قامة من قاماتها 

المجاهدة والوطنية المخلصة واالعالمية المقتدرة ", مبرزا أن "األعمال التي 

قامت بها ستبقى شاهدة عليها".وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد 
بعث برسالة تعزية إلى عائلة الصحفية والمجاهدة زينب الميلي, ذكر فيها أن 
الفقيدة عرفت ب"جرأة آرائها وثباتها على االعتزاز بتاريخنا الوطني والدفاع 

عن الجزائر".وتعتبر الفقيدة, وهي من مواليد 1935 بوالية تبسة, وهي 
ابنة الشهيد العربي التبسي, وزوجة الوزير والدبلوماسي األسبق والمجاهد 
محمد الميلي, من الوجوه المعروفة في الصحافة الجزائرية بعد االستقالل, 
حيث عملت كصحفية بجريدة "الشعب" وعرفت بجرأتها و آرائها السياسية 

والثقافية المدافعة عن الجزائر وتاريخها, كما عرفت باهتمامها الكبير بالتراث 
الجزائري الالمادي.وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى اليوم بمقبرة سيدي يحي 

بالجزائر العاصمة.
ع.ط

ع.ط
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ت�فيت ال�سبت الفارط عن عمر ناهز 87 عاما

 جثمان ال�صحفية واملجاهدة زينب 
امليلي يوارى الرثى اليوم مبقربة �سيدي يحيي

يف �سهادات قدمها اأ�ساتذة واإعالمي�ن وجماهدون 

منتدى الذاكرة ي�سيد بالدور الريادي للمرحوم حممد يزيد

اأكد رئي�س املجل�س ال�طني 

لالإح�ساء, ح�سان درار, 

�أم�س، باجلز�ئر �لعا�سمة، 

اأن و�سع ا�سرتاتيجية 

وطنية للتط�ير 

الح�سائيات, ت�سكل 

"�سرورة حتمية" مل�اكبة 
التغريات وطنيا ودوليا.

ع.ط

جاء ذلك خالل استماعه من طرف 
لجنة المالية والميزانية بالمجلس 

الشعبي الوطني, إلى جانب 
المدير العام للديوان الوطني 

لإلحصائيات, يوسف بعزيزي, 
في جلسة خصصت لمناقشة 

المنظومة االحصائية والمؤشرات 
االقتصادية واالجتماعية 

بالجزائر, فضال عن التشخيص 
الشامل للوظيفة االحصائية في 

البالد.وصرح درار, في هذا 
اإلطار, أن "الحاجة إلى وضع 

استراتيجية وطنية لتطوير 
االحصائيات أصبحت ضرورة 

حتمية, نظرا لكل التغييرات التي 
تحدث في البالد وعلى المستويين 

االقليمي والدولي".
وأوضح رئيس المجلس, الذي 

يشغل أيضا منصب األمين العام 
لوزارة الرقمنة واالحصاء, 

أن هذه االستراتيجية الوطنية 
ينبغي أن تغطي جميع ميادين 

االحصاء وأن تستجيب لتطلعات 
منتجي ومستخدمي المعلومات 
االحصائية.وقد تم تحديد هذه 
االستراتيجية من قبل وزارة 
الرقمنة واالحصائيات وهي 
تخضع حاليا للدراسة على 

مستوى المجلس الوطني 
لإلحصاء, يؤكد السيد درار.

وبهذا الخصوص, تعمل الوزارة 
على عصرنة وإعادة تنظيم 

المنظومة الوطنية للمعلومات 
االحصائية, سعيا للحصول على 

تغطية احصائية أوسع لجميع 
االنشطة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية عبر كافة انحاء التراب 

الوطني, مع الحرص على 
موثوقية المعلومة االحصائية, 

حسب المتحدث.ووفقا لتوصيات 
السلطات العمومية, يضيف السيد 

درار, "ستشكل الشبكة االحصائية 
المحلية, وحدة من بين الوحدات 

الهامة التي سيتم ادماجها بطريقة 
منسقة في االستراتيجية", مذكرا 

في هذا السياق بأن الوزارة قامت 
في 2021 بإطالق "عملية الشبكة 

االحصائية المحلية", وذلك من 
خالل المسح البلدي الذي من 

شأنه أن يدعم المنظومة الوطنية 
لإلحصاء.

وترتكز هذه االستراتيجية على 
عدة أهداف تتمثل خصوصا في 

تعزيز القدرات المؤسساتية, 
وتحسين تنسيق المنظومة الوطنية 

لإلحصاء, وتطوير الكفاءات 
المتخصصة في ميدان االحصاء, 

وكذا تثمين أفضل للبيانات من 
المصادر االدارية والمسوحات 
االحصائية, مع ضمان الترابط 

البيني للشبكات االحصائية 
الوطنية من خالل المنصات 

الرقمية, وفقا للشروح التي قدمها 
درار.

وفي سياق حديثه عن أهمية 
التنسيق والتفاعلية بين مختلف 

الجهات الفاعلة في مجال 
االحصاء, اعتبر أنه "من الواضح 

أن اعادة صياغة المنظومة 
الوطنية للمعلومات االحصائية 

تنطوي بالضرورة على مراجعة 
الترسانة القانونية ذات الصلة".

وبهذا الصدد, سيتم اقتراح 
إدخال تعديالت على النصوص 

التشريعية والتنظيمية, السيما فيما 
يتعلق بتعزيز مهام وصالحيات 
المجلس الوطني لإلحصاء من 
خالل تنسيق أفضل للمنظومة 

الوطنية للمعلومات االحصائية, 
وتعزيز دور الديوان الوطني 

لإلحصائيات من خالل التنسيق 
ما بين المؤسسات والمتطلبات 

الدولية في مجال االحصاء.
من جهته, أكد المدير العام 

للديوان الوطني لإلحصاء, ان 
الديوان صار يتحكم في العديد من 

المؤشرات االحصائيات كمؤشر 
أسعار االستهالك الذي يصدر 
بانتظام كل شهر, و مؤشرات 
االنتاج الوطني التي تنتج كل 

ثالثة أشهر, إضافة إلى التحقيقات 
المتعلقة بالمؤسسات والمتعاملين, 
ومؤشرات نمو االقتصاد الوطني 

التي تصدر كل سنة.
كما أبرز بعزيزي أهمية 

اإلحصاء العام السادس للسكان 
واإلسكان, الجاري حاليا, والذي 

يعد صلب المؤشرات االجتماعية, 
لكونه ينجز كل 10 سنوات 

ويجرى على المستوى الوطني, 
ليعطي قاعدة بيانات تساعد الدولة 

على ضبط سياسات خاصة بكل 
مناطق البالد.

وذكر أيضا بأهمية التحقيق 
المتعلق بالمستوى المعيشي الذي 

ينجز كل 10سنوات ويستغرق 
سنة كاملة.ويسمح هذا التحقيق 

الذي يشمل 900 منتوج, 
ب"تحديد المستوى المعيشي 
الحقيقي للسكان, ومن شأن 

مخرجاته أن تسمح للدولة بتسطير 
سياسة دعم وفق الحاجة للسكان", 

حسب المدير العام.
وحول عصرنة الديوان الوطني 

لإلحصائيات, لفت السيد بعزيزي 
إلى استعمال, ألول مرة في 

الجزائر, اللوحات االلكترونية في 
اإلحصاء العام السادس للسكان 
واإلسكان, كأداة لجمع وايصال 

البيانات االحصائية بطريقة 
انية, فضال عن مباشرة الرقمنة 

التدريجية إلجراءات إصدار رقم 
التعريف االحصائي من خالل 

نشر منصة رقمية مخصصة لهذا 
الغرض.

وأكد نائب المدير العام للديوان 
الوطني لإلحصائيات, حميد 
زيدوني, بدوره, أن الديوان 
يسهر على توفير مجموعة 

متكاملة من االحصائيات "وفق 
منهجية معتمدة دوليا".كما أكد 

بأن المؤشرات االقتصادية للسنة 
الجارية 2022 "ايجابية في 

مجملها" و ذلك بعد ان كانت 
سلبية خالل السنتين المنصرمين 

بسبب جائحة كوفيد-19.

شرعت فرق معاينة وضعية 
المؤسسات العمومية للصحة في 

مهامها, بزيارات تفقدية للمؤسسات 
الصحية بعدة واليات, على أن يتم 
توسيعها الحقا إلى واليات أخرى 
لتعمم عبر كامل التراب الوطني, 

حسب ما أفاد به, أمس, بيان 
لوزارة الصحة.

وأوضح ذات البيان أن فرق 
المعاينة التي تم تشكيلها بأمر من 

وزير الصحة, السيد عبد الحق 
سايحي, شرعت في مهامها, حيث 
قامت بداية هذا األسبوع بزيارات 

تفقدية للمؤسسات الصحية على 
مستوى واليات الجزائر العاصمة, 
وهران, عنابة و قسنطينة, على أن 
يتم توسيعها في بحر هذا األسبوع 

في كل من واليات البليدة و 
بومرداس و تيبازة و تعميمها عبر 

كامل التراب الوطني.
وأبرز نفس المصدر أن فرق 
المعاينة وقفت على الوضعية 
الحالية لذات الهياكل خاصة 

ما يتعلق بالنظافة واالستقبال, 
اإلستعجاالت والخدمات الصحية 

وتوفر األدوية وكذا الصيانة 
الدورية للتجهيزات والعتاد الطبي.
وأشار البيان إلى أن وزير الصحة 

ألح على ضرورة تقديم تقارير 
دورية للمفتشية العامة للوزارة  

ترصد الوضعية الحالية لكافة 
الهياكل الصحية.

ع.ط

رئي�س املجل�س ال�طني لالإح�ساء, ح�سان درار ي�سرح

ال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير الإح�ساء 
�سرورة حتمية ملواكبة التغريات 

فرق معاينة و�سعية املوؤ�س�سات العمومية لل�سحة 
ت�سرع يف مهامها بزيارات تفقدية لعدة وليات

ال�سناعة ال�سيدلنية تعرف قفزة ن�عية يف اجلزائر  

عدة اجنازات �سمحت بتقلي�ص 
فاتورة ا�سترياد الأدوية

حققت احلك�مة منذ �سبتمرب 2021 عدة اجنازات يف جمال ترقية ال�سناعة 

ال�سيدلنية التي ت�سكل اأحد اأول�ياتها �سعيا ل�سمان المن ال�سحي للم�اطن و 

تقلي�س فات�رة  ا�سترياد الأدوية, ح�سب ما جاء يف بيان ال�سيا�سة العامة للحك�مة.



أوضح سامي قلي أمس األربعاء لدى استضافته 
اإلذاعية  للقناة  الصباح"  "ضيف  برنامج  ضمن 
األولى أن هذه األسواق لبت الطلبات المشروعة 
للمواطنين وأعطت ديناميكية للدخول االجتماعي 

بشهادة الجميع وعلى رأسهم أولياء التالميذ.

الفاعلين من  المتحدث تضافر جهود كل  وأبرز 
مضيفا  العملية  هذه  إلنجاح  القطاعات  مختلف 
بداية  التحضيرات مند  بالقول " باشرنا في هده 
شهر أفريل من السنة الجارية حيث كانت هناك 
والفاعلين  الشركاء  كل  مع  مكثفة  اجتماعات 

أو قطاعات وزارية  سواء كانت هيئات رسمية 
حيث  المحليين  والمنتجين  المهنيين  وباألخص 

التمسنا لديهم حسا كبيرا بالمسؤولية.«
إمكانيات  على  الجزائر  توفر  على  قلي  وشدد 
االستثمار في هذا المجال بفضل قانون االستثمار 
المستوردون  اكتسبها  التي  الكبيرة  الخبرة  وكذا 
العديد  مهنيا   58 اليوم  عددهم  البالغ  والمهنيون 
المدرسية  إنتاج األدوات  اليوم يستثمر في  منهم 
العمومية  السلطات  أن  ذاته  السياق  في  مؤكدا 
برنامج  تنفيذ  خالل  من  كبيرا  مجهودا  بذلت 
وقرارات  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
السلطات العليا للبالد وعلى رأسها أخلقة العمل 

التجاري ومراجعة السجالت التجارية.
والنتائج  التجاري  العمل  أخلقة  عن  وبحديثه 
التوصيات  بين  من  إنه  قال  إليها  المتوصل 
مراجعة  للبالد  العليا  السلطات  إلى  رفعت  التي 
الترسانة القانونية سواء كانت قوانين أو مراسيم 
تنفيذية "فيما يتعلق بقطاع التجارة كل النصوص 
اليوم تم ضبطها على غرار القانون رقم 04- 08 
رقم  القانون  وكذا  التجارية  بالنشاطات  المتعلق 
التجارية والقانون  بالممارسات  المتعلق   02-04
03-03 المتعلق بالمنافسة وقد تم عرضها على 

الجهات المختصة".

الروسي،  الغاز  للتخلي عن  إيطاليا بخطي سريعة في استراتيجيتها  تسير 
الجزائر  خاصة  أفريقيا،  شمال  دول  من  إمداداتها  على  ذلك  في  معتمدة 
اإليطالية  إيني  التنفيذي لشركة  الرئيس  ومصر، وفي هذا اإلطار، كشف 
كالوديو ديسكالزي وفق تقارير إعالمية دولية أمس أن بالده سوف تتمكن 

من االستقالل عن الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 و.2025
على  اإليطالية  نوفا  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  ديسكالزي  كالوديو  شدد 
التغويز(  الطبيعي )محطات  الغاز  تغييز  إعادة  إلى تسهيالت  حاجة بالده 
المتحدث خالل خطابه  الغازية(، وقال  الغاز المسال إلى حالته  التي تعيد 
أمام قمة الطاقة اإليطالية في ميالن: "بشتاء 2025/2024، سنستقل عن 

الغاز الروسي، لكننا بحاجة إلى أجهزة إعادة تغييز.«
إن  شينغوالني،  روبرتو  اإليطالي  البيئي  التحول  وزير  قال  جانبه،  من 
بالده نجحت في تحقيق المخزون المستهدف للغاز الطبيعي، إذ بلغت نسبة 
الغاز المخزن إلى 90 بالمائة قبل الموعد النهائي نهاية الخريف، وأضاف 
شينغوالني: "حدث إنجاز بفضل العمل المكثف الذي قامت به الحكومة في 

األشهر األخيرة، وبفضل شركة سنام.«
وحدة  تثبيت  أعمال  إنهاء  أجل  من  وساق  قدم  على  العمل  حالًيا  ويجري 
عائمة إلعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي في "بيومبينو" 
بحلول ربيع عام 2023، ويمكن للوحدة معالجة 5 مليارات متر مكعب من 
الغاز سنوًيا، لكن معارضة السلطات المحلية تشّكل خطًرا بتأخير عملياتها.

وكانت إيطاليا قد نجحت خالل المدة األخيرة في تأمين إمدادات بديلة كافية 
من الغاز من شمال أفريقيا، خاصة الجزائر ومصر، لتعويض أّي نقص 
ومصر  الجزائر  من  المتوقعة  الغاز  شحنات  زيادة  وتدعم  الشتاء،  خالل 
تغطية اإلمدادات المتبقية التي تظل إيطاليا تحصل عليها من الغاز الروسي.
ومن المتوقع أن تتضاعف الصادرات الجزائرية إلى إيطاليا في عام 2024 
إلى 18 مليار متر مكعب سنوًيا، في حين ستزداد واردات الغاز الطبيعي 
المسال من مصر بنهاية العام، لتتناسب مع الكمية المرسلة حالًيا من روسيا، 

وفًقا لقرير صدر عن وكالة "بلومبرغ".
حياة �سرتاح

أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي عن إطالق 
الكلب  داء  لمكافحة  استراتيجي  وطني  مخطط 
2023-2027 من أجل القضاء نهائيا على الداء 

مع حلول .2030
إشرافه  بمناسبة  أمس  سايحي  الحق  عبد  أكد 
لمكافحة  العالمي  لليوم  إحياء  دراسي  يوم  على 
بحضور  سبتمبر  الـ28  المصادف  الكلب  داء 
القطاعات المعنية وممثلين عن المنظمات الدولية 
أكتوبر  في  عمل  ورشة  نظمت  "الجزائر  أن 
2019 حول الداء وبالتعاون مع منظمة الصحة 
أطلقت  لمكافحته  العالمي  والتحالف  العالمية 
يمتد  الداء  لمكافحة  استراتيجيا  وطنيا  مخططا 
على  القضاء  أجل  من  و2027   2023 بين  ما 
الداء مع حلول 2030"، وفيما يتعلق بالوضعية 
متوطن  الكلب  داء  أن  الوزير  قال  الوبائية، 
بالحيوانات ويمثل" مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة 

ألف   120 حوالي  يتعرض  "حيث  العمومية 
شخصا لخطر اإلصابة بالداء عن طريق عضات 

الكلب في أغلب األحيان. 
من  سنويا  وفاة  حالة   15 نحو  الجزائر  وتسجل 
لدى  بينها  من  بالمائة   40 من  أزيد  الداء  جراء 

األطفال دون سن 14 عاما . 
وقد "ظلت الجزائر وال تزال ومنذ عدة عقود تعبأ 
انتشار هذا المرض  جهودها باستمرار لمكافحة 
طريق  عن  منه  الوقاية  يمكن  الذي  الفيروسي 
اللقاحات ولكنه غالبا ما يكون قاتال بمجرد ظهور 

األعراض السريرية".
من  إنجازات  عدة  تحقيق  تم  اإلطار  هذا  وفي   
من  للوقاية  القطاعات  متعددة  لجنة  إنشاء  بينها 
وتعزيز  ومكافحتها  المنشأ  الحيوانية  األمراض 
والتكفل  الوقاية  يخص  فيما  المتدخلين  قدرات 

الصحي وتوعية السكان. 

أكد  العالمية  الوبائية  بالوضعية  تذكيره  ولدى 
سايحي في هذا السياق أن داء الكلب ينتشر في 
أكثر من 150 دولة مسببا وفاة قرابة 60.000 
وإفريقيا  آسيا  بقارتي  معظمهم  سنويا  شخص 
وأزيد من نسبة 95 بالمائة من حاالت اإلصابة 
البشر تصيب األطفال،  لدى  المسجلة  بالعضات 
بالمناسبة  القطاع  عن  األول  المسؤول  وأشار 
تحقيقه  تم  الذي  التقدم  الرغم من  انه وعلى  إلى 
على الصعيد العالمي فان عدد من التحديات "ال 
بالمخطط  التعجيل  رأسها  على  و  قائمة"  تزال 
الكلب  داء  على  للقضاء  العالمي  االستراتيجي 
بتحقيق  المتعلق    2030 عام  بحلول  البشري  
التنمية  أهداف  من   3 الهدف  من   3 المرحلة 
اإليدز  مثل  ألوبئة  نهاية  وضع  أي  المستدامة 
والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة.«
�ش. زمو�ش
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ال�ستهالك الوطني من الوقود املميع بلغ

 حوايل 1.3 مليون طن يف �سنة 2021

 اال�سرتاتيجية الوطنية
 لتقليل ا�ستهالك البنزين 

حققت نتائج جيدة 
lاجلزائر �سّجلت اكتفاء ذاتيا 
من حيث اإنتاج املواد البرتولية

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أنه تم تحويل 850 
ألف مركبة إلى استعمال غاز البترول المميّع وقود منها 50 ألف مركبة 
خالل السداسي األول من سنة 2022 مشيرا أن االستراتيجية الوطنية 

لتقليل استهالك البنزين حققت نتائج جيدة.
سوناطراك  شركتا  أن  الوطنية،  لإلذاعة  تصريحات  في  نديل  وقال 
ونفطال تبذالن جهودا في تعميم إستعمال البنزين بدون رصاص الذي 
عوض جميع األنواع األخرى من البنزين منذ جويلية 2021. مشيرا 
إلى أن العملية سمحت باقتصاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة. وفي 
حديثه عن االستهالك الوطني من غاز البترول المميع وقود، أشار نديل 
إلى تحويل 850 ألف مركبة إلى استعمال غاز البترول المميع وقود 
منها 50 ألف خالل السداسي األول من سنة 2022 فيما بلغ االستهالك 
الوطني من هذا الوقود حوالي 1.3 مليون طن في سنة 2021. وكشف 
نذيل، عن إعداد نص من شأنه أن يسمح للسلطة بالتمتع بصالحية اتخاذ 
القرار حول موقع إنشاء محطات الخدمات اعتمادا على مخطط تهيئة 
ودراسة السوق من أجل تفادي تمركز هذه المحطات ببعض الواليات. 
وتشير أرقام سلطة ضبط المحروقات إلى احصاء 2750 محطة خدمات 
منها أكثر من 1400 محطة تابعة للقطاع الخاص والباقي لشركة نفطال 
 2022 من  األول  السداسي  خالل  منحت  السلطة  أن  نديل  أشار  كما 
تراخيص لفتح 28 محطة جديدة مشيرا إلى أن ما بين 120 إلى 125 
ملف طلب الحصول على تراخيص لفتح محطات خدمات قيد الدراسة 
الربح  هامش  مراجعة  إلى  المحروقات  ضبط  سلطة  رئيس  دعا  كما 
الخدمة  محطات  تكاليف  بتغطية  يسمح سوى  ال  الذي  الوقود  ألسعار 
حسب قوله.من جهة أخرى كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد 
بلغ سنة 2021 كمية إجمالية  للوقود قد  الوطني  نديل، أن اإلستهالك 
قدرت بـ 15.6 مليون طنا، مؤكدا أن البالد سّجلت إكتفاء ذاتيا من حيث 
إنتاج المواد البترولية، وأضاف نديل، أن هذا اإلستهالك يتضمن كذلك 
أزيد من مليون طن من غاز البترول المميع، مشيرا إلى أن الجزائر لم 
تستورد الوقود منذ سنة 2020.  مشيرا إلى أن سلطة ضبط المحروقات 
قد أعلنت في أرقام سابقة الى استهالك 12.59 مليون طن من الوقود 

خالل سنة 2020. و 14.4 مليون طن في سنة 2019.
�ش. زمو�ش

تقدر باأكثـر من 161 مليار دينار

ديون �سونلغاز عّرقلت اإجناز 
اإ�ستثماراته املربجمة 

إشكالية  أن  لعجال،  العام لمجمع سونلغاز مراد  المدير  الرئيس  كشف 
تحصيل مستحقات المجمع لدى زبائنه والمقدرة بأكثر من 161 مليار 

دج تعرقل إنجاز إستثماراته المبرمجة.
والصيد  الفالحة  لجنة  نظمتها  استماع  جلسة  خالل  لعجال  وأوضح 
البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني. أن المشاريع المسطرة 
من طرف المجمع تتطلب إمكانيات مالية كبيرة وهو ما يفرض التسريع 
أو  العائالت  سواء  الزبائن.  لدى  المتراكمة  المستحقات  بتحصيل 
اإلدارات أو المؤسسات اإلقتصادية. وأشار الرئيس المدير العام لعجال، 
إلى أن سونلغاز قررت عدم قطع التزويد بالكهرباء والغاز خالل جائحة 

كورونا مضيفا أن الديون إرتفعت بشكل كبير منتقلة من 61 مليار 
دج إلى 214 مليار دج. كما انخفضت قيمة المستحقات خالل األشهر 
األخيرة من 214 مليار دج إلى 161 مليار دج. بفضل تسارع وتيرة 
عمليات التحصيل وما رافقها من حمالت تحسيسية. داعيا المواطنين 
اإلستثمارية  المشاريع  إنجاح  أجل  ديونهم من  تسديد  إلى  والمؤسسات 

التي تعتزم سونلغاز القيام بها تحسينا للخدمة العمومية. 
�ش. زمو�ش

لتعزيز قدراته املوؤ�س�ساتية واملهنية

اإطالق م�سروع تواأمة بني جمل�س 
املحا�سبة والحتاد الأوروبي

و  املوؤ�س�ساتية  القدرات  تعزيز  اأجل  من  تواأمة  م�سروع  املحا�سبة  جمل�س  اأطلق 

اإطار  يف  وذلك  الدولة،  ح�سابات  ت�سديق  جمال  يف  �سيما  ل  للمجل�س،  املهنية 

ال�سراكة، بني اجلزائر والحتاد الوروبي.

ويف هذا ال�سدد اأو�سح رئي�س املجل�س، عبد القادر بن معروف، اأم�س اأن م�سروع 

التواأمة، املربم مع جممع يتكون من جمل�س املحا�سبة الفرن�سي و جمل�س املحا�سبة 

جمال  يف  اجلزائري  املحا�سبة  جمل�س  قدرات  تعزيز  اىل  يرمي  الربتغايل، 

ال�سيا�سات  وتقييم  لالأداءات  املحا�سبي  التدقيق  و  الدولة  ح�سابات  ت�سديق 

�سيطبق  الذي  املالية  بقوانني  املتعلق  الع�سوي  القانون  باأن  ذكر  كما  العمومية. 

2023، يجب ان يكر�س مبداأ الأداء و ثقافة النتيجة يف ت�سيري املال  ابتداء من 

الإ�سالحات  هذه  مع  التكيف  على  يعمل  املحا�سبة  جمل�س  اأن  اىل  م�سريا  العام. 

املتميزة بالنتقال من حما�سبة نقدية اىل حما�سبة على اأ�سا�س ال�ستحقاق. كما 

لهذه  حمالة  ل  �سي�سمح  التواأمة  م�سروع  جناح  ان  املحا�سبة،  جمل�س  رئي�س  اأكد 

الهيئة باكت�ساب التقنيات احلديثة للتدقيق املحا�سبي و من مت ال�سطالع كليا 

يف اآفاق 2025،  بدوره كمحافظ ح�سابات الدولة.

�ش. زمو�ش

يتوقع اأن تت�ساعف ال�سادرات اإليها اإىل 18 مليار مرت مكعب �سنويا يف 2024

من اأجل الق�ساء نهائيا عليه مع حلول 2030

اإيطاليا تو�سك على ال�ستغناء 
عن الغاز الرو�سي بدعم من اجلزائر

اإطالق خمطط وطني ا�سرتاتيجي ملكافحة داء الكلب

اأكد اأن اجلزائر لديها كل املقومات لال�ستثمار يف هذا املجال 

م�سوؤول: "كورونا" وراء 
ارتفاع اأ�سعار الأدوات املدر�سية
l وزارة التجارة رافقت الدخول املدر�سي عرب اأ�سواق 78 �سوقا للرحمة

اأكد املدير العام لالأن�سطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة �سامي قلي اأن ارتفاع اأ�سعار الأدوات املدر�سية راجع اإىل توقف 

عجلة الإنتاج يف ال�سنوات املا�سية ب�سبب جائحة كورونا وعودتها بوترية منخف�سة مقارنة مبا كانت عليه قبلها موؤكدا يف 

ال�سياق ذاته اأن وزارة التجارة رافقت الدخول املدر�سي من خالل ا�ستحداث نقاط بيع الأدوات املدر�سية "اأ�سواق الرحمة " 

التي و�سل عددها اإىل 78 �سوقا عرب القطر الوطني.



�سيدي بلعبا�س:

اإحياء الذكرى الـ 25 الغتيال
 11 معلمة ومعلم ببلدية عني اآذن

الـ 25 الغتيال  الذكرى  الثالثاء  اليوم  بلعباس  أحيت منطقة عين آذن بوالية سيدي 
أشرف  وقد  الهمجي،  اإلرهاب  يد  على   1997 سبتمبر   27 في  ومعلم  معلمة   11
الذكرى على مستوى  هذه  إحياء  بالمناسبة على  بلعباس سمير شيباني  والي سيدي 
النصب التذكاري المخلد ألسماء الضحايا حيث تم تالوة فاتحة الكتاب ووضع إكليل 
من الزهور وتكريم عائالت الضحايا.وال يزال سكان عين آذن الذين شاركوا رفقة 
السلطات المحلية في إحياء هذه الذكرى األليمة ، يتذكرون بحزن شديد تلك الحادثة 
المرعبة التي راح ضحيتها 11 معلمة ومعلم في ريعان شبابهم وهم في طريق العودة 
بعد تأدية واجبهم المهني ، حيث نصب لهم اإلرهابيون كمينا بالطريق الرابط بين 
عين آذن وسفيزف وأقدموا على اغتيال المعلمات ذبحا بكل همجية بعد أن جردنهن 
من حليهن وأطلقوا النار على المعلم صابر بعد محاولته الفرار.وقد شكلت المناسبة 
فرصة الستحضار هذه الفاجعة والترحم على أرواح هؤالء الضحايا من خالل زيارة 
المدرسة االبتدائية "لعسري لعرج" مكان تدريس الـ 11 معلمة ومعلم التي ظلت فاتحة 
عين  ببلدية  بلعباس  سيدي  والي  زار  الشنعاء.كما  الجريمة  من  الرغم  على  أبوابها 
آذن قاعة للعالج وملحقة إدارية بقرية واد مبطوح )بلدية بوجبهة البرج( والمدرسة 
البلدية حيث  بذات  بها األشغال  انتهت  القادر وقاعة عالج  إبراهيمي عبد  االبتدائية 
أسدى شيباني تعليمات من أجل اإلسراع في عملية التجهيز وفتحها أمام المواطنين 
في أقرب اآلجال.وببلدية المسيد زار المدرسة االبتدائية غوبالي الهاشمي إلى جانب 
تفقد ورشة إنجاز مطعم مدرسي بالمدرسة االبتائية ظريف بن ديدة، وببلدية سفيزف 
زار ذات المسؤول مركز تصفية الدم ومطعم مدرسي فضال عن تفقد مشروع التهيئة 

الحضرية لدوار الكسير وقاعة عالج.
�س. ز/و�أج

الحدث ، األول من نوعه في  وقد تميز هذا 
حوالي  بمشاركة   ، المعلقة  الجسور  مدينة 
15 عارضا من بينهم على وجه الخصوص 
لمواد  منتجة  مؤسسات   ، عقارية  وكاالت 
في  متخصصة  ناشئة  شركات  و   ، الديكور 
التقنيات الحديثة ، حيث أبدى زوار المعرض 
اهتماما كبيرا بمنتجي ><الزفت البارد<< و 
"المنزل الذكي" الذي تم تقديمهما ألول مرة 

في والية قسنطينة.
و في تصريح لوأج ، أكد الرئيس المدير العام 
افريقيا، محمد إسالم  لمؤسسة أزفالت شمال 
عكس  على   ، البارد  الزفت  أن  فيسح،  بن 

الزفت التقليدي الذي يتم استعماله ساخنا فقط 
ابتكره  الذي  إفريقيا  الرائد في  ، هو "المنتج 
الباحثون الجزائريون العاملون بهذه الشركة 
إلى  الحاجة  دون  استخدامه  باإلمكان  حيث 
االختالالت  إلصالح  للحرارة   تعريضه 
الممرات و  أو  الطرق  في األرصفة و حفر 

صيانة الطرق.«
سيدوني،  الحكيم  عبد  أوضح   ، جهته  من 
أن  للتكنولوجيا،  سيدوني  مؤسسة  ممثل 
المنتج التكنولوجي "المنزل الذكي" يتمثل في 
تركيب شبكة معلوماتية داخل منزل أو منشأة 
، عبر  بعد  فيها عن  للتحكم  إعداد طريقة  و 

باإلنترنت  المتصل  المحمول  الهاتف  تطبيق 
)مفتاح  اليدوي  التحكم  أدوات  استعمال  و   ،
كهربائي ، صمام ماء أو غاز ، باب المرآب( 

للتحكم فيها عن بعد أو برمجتها.
 ، صالحي  الدين  سيف  محمد  أفاد  بدوره، 
بتنظيم  المبادرة  سمارت  ميديا  شركة  مدير 
هذا الصالون، بأن هذه التظاهرة تعد فرصة 
البناء  أو  األراضي  بشراء  المهتمين  للزوار 
على  للتعرف  الديكور  أو  التهيئة  أشغال  أو 
العروض المقترحة في المجال و تقدم الحلول 
الحديثة  األدوات  و  الوسائل  و  التكنولوجية 

كحل فعال للمشاكل المعاصرة.

�لو�دي:

ربط اأكرث من 50 م�ستثمرة فالحية 
بالطاقة الكهربائية بحا�سي خليفة

تواصال لسلسة اإلنجازات التي جسدتها المديرية في الفترة األخيرة والتي ساهمت 
في تحسين نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة الى الفالحين، قامت مديرية توزيع 
بالطاقة  فالحية  مستثمرة   50 من  أكثر  بربط  مؤخرا  بالوادي  والغاز  الكهرباء 
الكهربائية وذلك بالمحيط الفالحي صحن بري ببلدية حاسي خليفة، وهي العملية 
تم  الصحراوية.حيث  المناطق  الفالحة في  تنمية  بها من طرف محافظة  المتكفل 
انجاز شبكة توزيع تجاوز طولها 9 كلم منها 6.387 كلم متوسطة التوتر و2.772 
التوتر، بإجمالي 13 محوال كهربائيا، بالموازاة مع ذلك فقد  كلم شبكة منخفضة 
استحسن الفالحين هذه العملية، واعتبروها مكسبا كبيرا يساهم في زيادة اإلنتاج 

الفالحي.
حياة �سرتاح

�إ�سافة �إىل �أ�سلحة بي�ساء حمظورة

حجز اأزيد من 6 اآالف قر�ص 
من امل�ؤثرات العقلية بالعا�سمة

المؤثرات  من  قرص   6600 حجز  عن  الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت 
أبيضين  سالحين  حجز  إلى  إضافة  فيهما،  مشتبه  شخصين  وتوقيف  العقلية، 
محظورين من الحجم الكبير بالعاصمة.وذكرت  مصالح األمن الوطني، أن فرقة 
تكوين  قضية  عالجت  البيضاء،  الدار  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  القضائية  الشرطة 
وحيازة  العقلية،  المؤثرات  في  للمتاجرة  منظمة  شبكة  إطار  في  أشرار  جمعية 
مواد صيدالنية ذات خصائص المؤثرات العقلية لغرض عرضها للبيع على الغير 
بطريقة غير شرعية، النقل وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس 
)سكاكين كبيرة الحجم( بدون سبب شرعي.«وأضاف أّن "قضية الحال انطلقت 
إقليمًيا، بعد تسجيل شجار على  المختصة  للنيابة  الدائم  أطوارها تحت اإلشراف 
مستوى أحد أحياء قطاع االختصاص، نشب بين مجموعة من األشخاص كانوا 
على متن مركبة سياحية بصدد إبرام عملية بيع للمؤثرات العقلية، حيث تم التدخل 
وفض الشجار مع توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز 6600 قرص مؤثر عقلي، 
فضاًل عن سالحين أبيضين محظورين من الحجم الكبير.«وذكر البيان أنه "بعد 
استكمال اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا".
حياة �سرتاح

�أمن والية �جلز�ئر:

ت�قيف �سخ�ص م�ستبه فيه
 يف ق�سايا ن�سب واحتيال

كشفت مصالح أمن والية الجزائر، عن توقيف المدعـو "م. م"، المشتبه فيه في 
منظمة  بمهنة  متصل  لقب  واستعمال  أشخاص  عدة  على  واحتيال  نصب  قضايا 
قانونا، حسب بيان لذات المصالح.وأوضح المصدر أنه: "طبقا ألحكام المادة 17 
من قانون اإلجراءات الجزائية وعمال باإلذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى 
إلى  الجزائر  أمن والية  تنهي مصالح  العاصمة(،  )الجزائر  الوادي  باب  محكمة 
علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص المدعـو "م.م"، المشتبه فيه في قضايا 

نصب واحتيال على عدة أشخاص واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.«
وتوجه مصالح أمن والية الجزائر، في هذا الصدد، نداء إلى كل شخص "يكون قد 
وقع ضحية سالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه 
شاهدا، التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة باب الوادي، أو التقدم إلى مقر األمن 
الوالئي بالجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد 

شكوى أو اإلدالء بشهادة في قضية الحال".
حياة �سرتاح
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تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن والية األغواط خالل النصف 
األول من شهر سبتمبر الجاري من توقيف )33( شخص، مطلوبين 
األشخاص  بين  من  قضائية،  أحكام  و  أوامر  بموجب  العدالة  لدى 
تم  بالقبض  أوامر  بموجب  بحث  محل  أشخاص   )06( المطلوبين 

تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
الحضرية  الجريمة  لمكافحة  الوالية  أمن  مصالح  وجهود  نشاطات 
بمختلف أشكالها عبر قطاع اإلختصاص متواصلة، من أجل حماية 
لدى  السكينة  و  باألمن  الشعور  تعزيز  الممتلكات،  و  األشخاص 
مكافحة  إلى  الهادفة  الميدانية  األمنية  للجهود  المواطنين.ومواصلة 

سيما  االختصاص،  قطاع  عبر  أشكالها  بمختلف  الحضرية  الجريمة 
الشرعي  غير  باإلتجار  المرتبطة  الجرائم  بمحاربة  منها  تعلق  ما 
القضائية  الشرطة  مصالح  عالجت  العقلية،  المؤثرات  و  بالمخدرات 
بأمن والية األغواط خالل النصف األول من شهر سبتمبر الجاري، 
)14( قضية متعلقة باإلتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات 
حجز  و  ضبط  خاللها  تم  أين  شخص،   )21( فيها  تورط  العقلية، 
)6350( قرص و كبسولة من المؤثرات العقلية، باإلضافة إلى كمية 

من المخدرات قدرت بـ )151.35 غ(.
حياة �سرتاح

لجرجرة  الوطنية  الحظيرة  مدير  أكد 
)البويرة(, احمد دحموش, أن ترقية السياحة 
"إستراتيجية  وضع  ضرورة  تستدعي 
المتاحة  اإلمكانيات  باستغالل  تسمح  شاملة" 
وثروتها  الطبيعة  على  والحفاظ  القطاع  في 

الحيوانية و النباتية.
وأشار دحموش لوأج على هامش االحتفاالت 
بلدية  بمرتفعات  للسياحة  العالمي  باليوم 
"أهمية  إلى   ، البويرة(  )شرق  صهاريج 
التي تزخر بها الجزائر ال  السياحية  المواقع 
سيما على مستوى الحظيرة الوطنية لجرجرة 
رنا  وتاال  تيكجدة  مناطق  غرار  على   ،

وتيغزرت.«
وقال في هذا السياق أن بالدنا "تزخر بالمواقع 
السياحية، لكننا بحاجة إلى وضع إستراتيجية 

 ، الفاعلة  الجهات  مختلف  بمساهمة  شاملة 
األحياء  لجان  خالل  من  المواطنبن  فيها  بما 
وغيرها  المحلية  والجماعات  والجمعيات 
ديناميكية  خلق  أجل  من  المصالح،  من 
المتحدث  دعا  كما  ومستدامة«،  متجانسة 
فعالة"  "إستراتيجية  وضع  "ضرورة"  إلى 
للخروج من السياحة الجماعية والتوجه نحو 
أن  معتبرا  مستدامة"،  و  "مسؤولة  سياحة 
"السياحة الجماعية لها آثار سلبية على طبيعة 

و حيوانات و نباتات الحظيرة.«
وأضاف دحموش انه " البد من العمل على 
تحقيق  خالل  من  المستدامة  السياحة  تطوير 
بعض المشاريع المتمثلة في تهيئة المسارات 
االستقبال  مراكز  وكذا  خفيفة  هياكل  وإنجاز 

والتوجيه.«

المسؤول  ذات  ذكر   ، متصل  سياق  وفي 
بمهام الحظيرة الوطنية لجرجرة المتمثلة في 
السياح  تحسيس  من خالل  الطبيعة  حماية   "
ميدانية  عمليات  كذا  و  المجاورين  والسكان 
النباتية  و  الحيوانية  الثروة  حماية  تستهدف 
سكنات  إنشاء  إلى  دعا  كما  بالحظيرة«، 
بغرض  الضيافة  بدور  يسمى  ما  أو  للسياح 
عوض   ، الجبلية  السياحة  تطوير  و  تشجيع 
على  بالخرسانة"  فخمة  "فنادق  بناء  عن 

مستوى فضاءات طبيعية و سياحية.
السياق على ضرورة "التحسيس"  وشدد في 
الثقافة  غرس  و  المدني  الوعي  لتعزيز 
أجل  الزوار من  و  المواطنين  لدى  السياحية 

تحقيق التنمية المستدامة.
�س. زمو�س

خالل �لن�سف �الأول من �سهر �سبتمرب �جلاري

ت�قيف 33 مطل�ب لدى العدالة باالأغ�اط  
 l�سبط 6350 قر�ص وكب�س�لة من امل�ؤثرات العقلية  

�س. زمو�س

مب�ساركة عار�سني من وكاالت عقارية

 موؤ�س�سات منتجة ملو�د �لديكور و�أخرى نا�سئة

"املنزل الذكي" اأبرز منتجات ال�سال�ن 
ال�طني لل�سكن، العقار والديك�ر بق�سنطينة

�سكل منتجا »�ملنزل �لذكي« و»�لزفت �لبارد« �أبرز �البتكار�ت �لتي مت عر�سها خالل �لطبعة �الأوىل لل�سالون �لوطني لل�سكن، 

�لعقار و�لديكور، �لذي �فتتح �أم�س �أول بد�ر �لثقافة مالك حد�د بق�سنطينة، حيث �أثار� �هتمام زو�ر هذه �لتظاهرة.

مدير �حلظرية �لوطنية جلرجرة، �أحمد دحمو�س:

�سرورة و�سع "ا�سرتاتيجية �ساملة" لرتقية قطاع ال�سياحة



هنالك العديد من الوصفات المنزلية التي 
يمكن أن تقلل وربما تعالج تساقط الشعر 

عند الرجال، ومنها: 
األلوفيرا على  تحتوي  األلوفيرا:  وصفة 
ز  العديد من الفوائد القيّمة للشعر؛ إذ تُعزِّ
نمو الشعر بشكٍل صحي، كما أنها تحتوي 
م مستوى درجة  على خصائص قلوية تنظِّ
والتي  الرأس،  وفروة  للشعر  الحموضة 
أّن  إلى  باإلضافة  الشعر،  نمو  تدعم  قد 
لوصفة  المنتظم  والتّطبيق  االستخدام 

االحمرار  ويحّد  الرأس،  فروة  وحّكة  الشعر،  قشرة  يُخفِّف  األلوفيرا 
واللمعان  القوة  الّشعر  منح  عن  فضاًل  الرأس،  فروة  في  وااللتهاب 

المرغوب بهما.
المكونات: 

عصير أو جل األلوفيرا.
طريقة التحضير واالستعمال:

وضع عصير أو جل األلوفيرا مباشرًة على فروة الرأس. 
ترك الوصفة على الّشعر لبضع ساعات، ومن ثم غسلها بالماء الفاتر. 
تكرار الوصفة من 3-4 مرات في األسبوع، ويمكن كذلك تناول ملعقة 
كبيرة من عصير الصبار يومًيا على معدة فارغة للحصول على نتائج 

أفضل لنمو الشعر. 
جذور عرق السوس: 

هي عشبة تمنع من تساقط الشعر وتُصلِح األضرار المختلفة التي قد 

المهدِّئة  الخصائص  إّن  إذ  بالشعر،  تلحق 
السوس  عرق  جذور  عشبة  تمتلكها  التي 
فروة  وتهدئة  المسامات  فتح  في  تُساِهم 
تراكم  تقلل  كما  تهيّجها،  وتُخفِّف  الرأس، 
الرأس،  فروة  في  والقشور  الميتة  الخاليا 
من  لكّل  جيدة  وصفًة  الوصفة  هذه  وتعّد 
والصلع  الشعر،  وتساقط  الشعر،  قشرة 

كذلك.
المكونات: 

عشبة  مسحوق  من  كبيرة  واحدة  ملعقة 
جذور عرق السوس. 

كوب واحد من الحليب. 
ربع ملعقة صغيرة من الزعفران. 

طريقة التحضير واالستعمال: 
إضافة ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق عشبة جذور عرق السوس إلى 
كوب واحد من الحليب وربع ملعقة صغيرة من الزعفران، وتحريك 

الخليط جيداً لتشكيل عجينة متماسكة.
تساقط  من  تعاني  التي  المناطق  على  تشكيلها  تم  التي  العجينة  وضع 

الشعر أو بداية الصلع قبل النوم، وتركها منذ الليل حتى الصباح.
غسل الشعر عند االستيقاظ صباًحا.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في األسبوع، كما يمكن تناول شاي 
نتائج  على  للحصول  يومًي  مرات  ثالث  السوس  عشبة جذور عرق 

أفضل. 

من  أهلهم  مع  التواصل  األطفال  يحب 
خالل األلعاب، لذا يستطيع اآلباء استغالل 
وقت اللعب لتعليم أطفالهم كلمات جديدة، 
لعبة  بجلب  األهل  يقوم  أن  يمكن  فمثاًل 
حول أجزاء جسم اإلنسان، لتحفيز طفلهم 
على الكالم وحفظ أسماء أعضاء الجسم، 
اسم  يختاروا  أن  األب  أو  األم  فتستطيع 
"أين  الطفل  يسأال  ثم  "سارة"  مثل  للعبة 
أنف سارة؟"، "أين قدمها؟" وهكذا، ومن 
الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون اللعب مع 

الكثير من الضحك حتى يشعرا الطفل بالسعادة ويشجعاه على الكالم.
كان  إذا  اللعب، خاصًة  أشكال  أحد  الغناء  يعتبر  بالغناء:  الكالم  تعلم 
األم  أو  األب  يغني  أن  فيمكن  والجسم،  اليدين  بتحريك  ُمرفقاً  الغناء 
تعلّم  على  الطفل  مساعدة  أجل  من  والمفيدة  المألوفة  األغاني  بعض 
أنماط اللغة، وكيفيّة لفظ الكلمات، كما أّن اختيار األغاني ذات القافية 
بين األصوات، وهي  الصغيرة  االختالفات  تمييّز  الطفل على  تساعد 

مهارة ستفيد الطفل عندما يتعلّم مهارة القراءة الحقاً.
ومعظم  أهلهم  فعل  ردات  األطفال  يراقب  يتكلّم  عندما  الطفل  مدح 
األشخاص من حولهم عند محاولة نطقهم لكلمة معينة، فهم يكتسبون 
الثقة والقوة للحديث بشكل أفضل عندما يالحظون ردات فعل إيجابيّة 
على  أطفالهم  األهل  يشّجع  أن  يجب  لذا  الكالم،  في  محاوالتهم  حول 

لهم، ومدحهم  االبتسام  الحديث من خالل 
ومن  للحديث،  منهم  محاولة  أقل  عند 
أو  األب  يشعر  عندما  أنه  بالذكر  الجدير 
بخصوص  بالتوتر  يحس  الطفل  بأن  األم 
طريقة لفظه، فإن عليهما تهدئته وتشجيعه.
القلق  عدم  الكالم  في  أخطائه  تصحيح 
بصورة  الكلمات  بعض  الطفل  نطق  إذا 
الكلمات غير  باختيار  قام  إذا  أو  خاطئة، 
اللغة  قواعد  كانت  إذا  أو  الصحيحة، 
مثال  تقديم  حينها  يمكن  إذ  خاطئة،  لديه 
الكالم، كاستخدام  بها  يتم  التي  الطريقة الصحيحــــة  إيجــــابي حول 
اللفظ الصحيح على مسمعــه، فهذا سيساعده على تحسين لغتـــه مع 

مــرور الــوقت.
تشجيع الطفل على الكالم ال بد من أن يشجع األب واألم طفلهم على 
الكالم، ويمكن أن يكون ذلك من خالل عدم إعطائه ما يريد إال من 
خالل الحديث معه عن الشيء الذي يريده، فمثاًل عندما يشير الطفل 
إلى شيء ما مثل طاولة الطعام، مصدراً صوتاً معيّناً في إشارة إلى 
أنه يريد المزيد من الطعام، فينبغي على األهل تجنب منحهم ذلك على 
الفور، والقيام بداًل من ذلك بالحديث مع الطفل وسؤاله عما يريد، مثل 
قول "هل ترغب بالمزيد من المعكرونة؟"، أو "طعم هذه المعكرونة 

لذيذ، أليس كذلك؟.
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 l اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

العناية بب�شرة املراأة احلامل

 تتّم العناية ببشرة المرأة الحامل باتّباع الخطوات اآلتية:
البشرة  تجفيف  ثّم  ُمعتدل،  ُمنّظف  واستخدام  اليوم،  في  مّرتين  الوجه  غسل 

بِمنشفة ناعمة، وذلك من أجل منع ظهور حب الشباب على الوجه. 
وضع ُمرّطب على الوجه بعد غسل البشرة الجاّفة. 

شرب ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً؛ إذ يساعد شرب الماء بكثرة 
على تعزيز وظائف الكبد، وتحقيق االستقرار في عمل هرمونات الجسم. 

حيث  واللفت؛  والجرجير،  القرنبيط،  مثل:  الداكنة،  الورقيّة  الخضار  تناول 
تمتاز هذه الخضار باحتوائها على الفيتامينات، والمعادن المهمة للبشرة.

النوم والراحة؛ إذ يُساعد النوم في الحصول على بشرٍة صحيّة. 
تُنصح المرأة الحامل بتناول الفيتامينات، وذلك لتعّوض النقص الغذائي أثناء 

فترة الحمل.
استخدام منتجات واقية من أشعة الشمس؛ لتساعد على اختفاء البقع التي تظهر 
التعرض  ازداد  كلما  الكلف  يزداد  حيث  بالكلف،  تُسّمى  والتي  البشرة،  على 
للشمس، ولذا يُنصح باالبتعاد عن أشعة الشمس وعدم التعرض لها، كما ينصح 

باستشارة مقّدم الرعاية الصحية بذلك الشأن.

جتفيف اليقطني
 بالفرن واملُجفف وطحنه

اليقطين  شرائح  طحن  عبر  المفيد  اليقطين  مسحوق  على  الحصول   يُمكن 
الُمجففة بالفرن الحراري المنزلّي، وذلك باتباع الخطوات اآلتية:

تُقطع حبة القرع إلى نصفين على طول خط االستواء من الُمنتصف.
تُستخرج البذور من شريحتي القرع وتُحفظ بعيداً لتحميصها في حال الرغبة بذلك.
بورق  الُمبطنة  الفرن  صينيّة  على  لألسفل  المقطوع  اليقطين  جانب  يوضع 

الزبدة. 
يُخبز القرع بوضعه في الفرن على درحة حرارة 204 درجة مئويّة، ويُترك 
مدة 45-60 دقيقة، مع وجوب تفّقده بين الحين واآلخر حتى يجف قلياًل، وذلك 

بحيث يُمكن للشوكة أن تخترق لبّه بسهولٍة.
يُترك القرع حتى يبرد مدة 10 دقائق.

يُغرف لب اليقطين في وعاٍء لتحضيره إلعادة التجفيف والسحق.
يُنشر اللب على صينيّة الفرن الُمبّطنة بورق الزبدة ُمجدداً. 

توضع الصينيّة في الفرن الحراري الذي يتم ضبطه على أدنى درجة حرارة 
ممكنة، ويُترك حتى يجف مّدة 5-6 ساعات، لكن يتم تفّقده وقلب القطع بعد 

مرور 3 ساعات؛ حتى تجف كل األجزاء بالتساوي.
صلباً  يُصبح  بحيث  ثنيه  بمحاولة  وذلك  جفافه،  من  للتحقق  اليقطين  يُختبر 

ويتشقق كدليٍل على جفافه تماماً. 
يُطحن لب اليقطين الُمجفف باستخدام مطحنة القهوة للحصول على مسحوقه. 

يخّزن المسحوق الناتج في حاويٍة مغطاة بإحكاٍم، حيث تستمر صالحيّته مدًة 
طويلة قد تصل إلى 5 سنوات. 

ويُعتبر تحميص بذور اليقطين أحد هوايات واهتمامات العديد من األشخاص 
وبشكٍل خاص في فصل الخريف، حيث يتم تجفيف وتحميص البذور بطريقتين 

ُمنفصلتين، وذلك كما يأتي:
تُغسل بذور اليقطين بعنايٍة؛ إلزالة األنسجة الليفية التي تكون ملتصقة بها.

تُجّفف بذور اليقطين بوضعها في مجفف الطعام المنزلّي بدرجة حرارة تتراوح 
بين 46-49 درجة مئويّة وتركها مدة 60-120 دقيقة.

الدافئ مدة 3-4 ساعات، وتقليبها  المنزلّي  الفرن  البذور بوضعها في  تُجفف 
بشكٍل متكرر لضمان عدم احتراقها.

أو  الزيت  من  القليل  مع  بمزجها  وذلك  تجفيفها،  بعد  اليقطين  بذور  تُحّمص 
الملح، ثم شويها في الفرن الذي يُضبط ُمسبقاً على حرارة 121 درجة مئويّة 

مدة 15-10 .

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

العالجات املنزلية للتخل�ص من احل�شا�شية 
تتوّفر ُجملة من العالجات املنزلّية الفّعالة يف ال�ّصيطرة على اأعرا�س احل�صا�صية، ومنها ما ياأتي:

و�شفات طبيعية ومنزلية لعالج ت�شاقط ال�شعر للرجال

تعّلم الكالم لالأطفال من خالل اللعب

تعرف وتجنّب ُمسبّبات الحساسية. 
تنظيف األنف باستخدام المحلول الملحي.

وضع كمادات باردة على منطقة التحسس على 
الجلد. 

استخدام فالتر الهواء في المنزل.
العالج باإلبر الصينية.

استنشاق أنواع ُمعينة من الزيوت؛ بما في ذلك 
زيت النّعناع، أو زيت األوكالبتوس 

أو زيت لبان الذكر.
تناول األطعمة والمكّمالت الغذائيّة، ومنها ما 

يلي: مكّمالت فيتامين "سي".
نبات الزبد الشوكي للتخلص من حّكة العينين.

الحساسيّة  أعراض  من  يُخفف  الذي  العسل، 
على فترات زمنية. 

االكيرسيتيو  مركب  يص أو  الُقرِّ نبات 
والحمضيات،  االخضر،  الشاي  في  المتواجد 
ُمضادات  األصناف  تلك  تعّد  إذ  والبروكلي، 

هستامين طبيعيّة. 
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مدرب الربازيل ي�شيد 

بالتناف�شية اأمام ن�شور قرطاج وي�شرح: 

»العب تون�س حاول
 اإبعاد نيمار عن املونديال«

انتقد تيتي، املدير الفني للمنتخب الربازيلي، لعب املنتخب التون�شي 

ديالن برون ب�شبب تدخله مع نيمار خالل مباراة الفريقني الودية 

اول اأم�س، مدعيا اأنها "كانت حماولة لإبعاد الالعب عن كاأ�س العامل«.

واختتم املنتخب الربازيلي مبارياته الودية ا�شتعدادا خلو�س نهائيات 

كاأ�س العامل 2022 املقررة يف قطر، بالفوز على نظريه التون�شي 5 / 

اأهداف  ت�شجيل  يف  نيمار  و�شارك  باري�س،  الفرن�شية  العا�شمة  يف   1
الربازيل، حيث اأحرز الهدف الثالث من �شربة جزاء لريفع ر�شيده 

من الأهداف مع املنتخب الربازيلي اإىل 75 هدفا.

لكن مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�شي، تعر�س لتدخل قوي يف 

الدقيقة 42 من جانب املدافع التون�شي ديالن برون الذي ح�شل على 

البطاقة احلمراء وطرد.

ورغم اإ�شادة تيتي بالتناف�شية يف املباراة اأمام املنتخب التون�شي، الذي 

يدربه جالل القادري والذي مل يتلق اأي هزمية يف املباريات ال�شبع 

ال�شابقة، اأبدى مدرب الربازيل غ�سبه من التعامل مع النجم نيمار.

وقال تيتي ب�شاأن اأجواء املباراة اإن اأغلب امل�شجعني احلا�شرين كانوا 

من التون�شيني، واأ�شاف: "يف بع�س الأوقات، كنت اأحاول حتديد موقع 

م�شجعينا، وهذا �شنع اأجواء من اللعب التناف�شي"، واأ�شاف: "بالن�شبة 

للمباراة على امللعب، كنا نعرف اأنها �شتكون تناف�شية، لكنني مل اأتخيل 

ما حدث لنيمار، لقد كانت حماولة لإبعاد لعب عن كاأ�س العامل.«

واأ�شاف: "حاولنا خو�س مباراتني مع منتخبني متاأهلني لكاأ�س العامل، 

البدنية  بالنواحي  يتعلق  فيما  للغاية  عالية  تكون  املتطلبات  لأن 

والفنية والذهنية. وتون�س مل تتلق اأي هزمية خالل �شبع مباريات 

�شابقة.«

على  مرات،  خم�س  العامل  بكاأ�س  املتوج  الربازيلي،  املنتخب  وحافظ 

يف  الفوز  كان  وقد  متتالية،  مباراة   15 يف  الهزائم  من  خاليا  �شجله 

مباراة اأم�س هو ال�شابع له على التوايل، و�شيتناف�س يف كاأ�س العامل 

�سمن املجموعة ال�شابعة مع منتخبات �شربيا و�شوي�شرا والكامريون.

الوكالت

الطالبي بعد اخل�شارة من الربازيل:

»�سنبقي روؤو�سنا مرفوعة
 ون�ستعد جيدا للمونديال«

الربازيل،  مرمى  يف  تون�س  ملنتخب  الوحيد  الهدف  �شاحب  حت�شر 

منت�شر الطالبي، على هزمية ن�شور قرطاج بنتيجة عري�شة يف اللقاء 

بباري�س،  الأمراء  حديقة  مبلعب  اأم�س  اأول  م�شاء  دار  الذي  الودي 

وانتهى بخما�شية لهدف، ل�سالح منتخب ال�شيلي�شاو.

وقال منت�شر الطالبي يف ت�شريح م�شور ن�شره الحتاد التون�شي لكرة 

العامل،  يف  املنتخبات  اأقوى  من  "الربازيل  بوك:  في�س  على  القدم 

ومواجهته تعد اختبارا مفيدا لنا«.

لكننا  عري�شة،  بنتيجة  كانت  اأمامه  الهزمية  اأن  "�شحيح  وتابع 

اللقاء  ويبقى  م�شرفا،  ووجها  طيبا  مردودا  نقدم  اأن  على  حر�شنا 

حت�شرييا، علينا اأن نتعلم منه الكثري قبل املونديال ب�شهرين، ونعمل 

جاهزين  �شنكون  اهلل  وبحول  ارتكبناها،  التي  الأخطاء  تفادي  على 

لكاأ�س العامل«.

وحول الهدف الذي �شجله يف مرمى الربازيل قال منت�شر الطالبي: 

"هو اأول هدف يل مع املنتخب، متنيت اأن ي�شاهم يف حتقيق نتيجة 
عملنا  ونوا�شل  الراأ�س  مرفوعي  نبقى  اأن  علينا  كل  على  اأف�شل.. 

لتح�شني اأدائنا، ونكون على اأمت ال�شتعداد لدخول املونديال«.

الوكالت

األرجنتيني  االتحاد  رئيس  أعلن   
لكرة القدم، تشيكي تابيا، تجديد عقد 
سكالوني،  ليونيل  التانغو،  مدرب 
ليستمر مع منتخب األرجنتين األول 
وهو   ،2026 عام  حتى  القدم  لكرة 
في  األرجنتين  تدريب  تولى  الذي 
مساعد  كان  أن  بعد   ،2018 أوت 
في  سامبولي،  خورخي  المدرب 

.2017
على  أمس  فجر  األرجنتين  وفازت 
جامايكا وديا، بنتيجة 3-0 في مباراة 
استعدادات  ضمن  دولية،  ودية 
التانغو لنهائيات كأس العالم 2022، 
رئيس  أعلن  المباراة  نهاية  وعقب 
عقد  تجديد  األرجنتيني  االتحاد 
حسابه  عبر  تابيا  وكتب  سكالوني، 
على "تويتر": "أنا فخور، بأن أقول 
لكم أننا لدينا اتفاق الستمرار ليونيل 
حتى  لألرجنتين  كمدرب  سكالوني 

نهائيات كأس العالم 2026«.

األرجنتين،  رفقة  سكالوني  وفاز 
بكأس كوبا أمريكا 2021، كما نال 
التانغو كأس األبطال بعد فوزه على 
إيطاليا في المباراة النهائية، وخاض 
 49 قيادته  تحت  األرجنتين  منتخب 
 12 وتعادل   ،33 في  فاز  مباراة، 

أربع  في  سوى  يهزم  ولم  مباراة 
مباريات فقط، وسجل هجوم التانغو 
 29 شباكه  تلقت  بينما  هدفا،   96
هدفا.وقاد ليونيل ميسي منتخب بالده 
نيوجيرسي  في  جامايكا  على  للفوز 
بالواليات المتحدة ضمن تحضيرات 

مونديال  لنهائيات  التانغو  منتخب 
في  الثالثية  وافتتحت   ،2022 قطر 
ألفاريز  خوليان  عبر   13 الدقيقة 
الذي وضع الكرة بهدوء في الشباك 
ميسي  قريب.وشارك  مدى  من 
من  يعاني  كان  إذ   ،56 الدقيقة  في 
اإلنفلونزا  أعراض  تشبه  أعراض 
األول  هدفه  ليسجل  المباراة،  قبل 
المدافعين  من  العديد  تخطى  عندما 
وهز الشباك بتسديدة قوية قبل أربع 
هدفه  وأضاف  النهاية،  من  دقائق 
الثاني بعدها بثالث دقائق من ركلة 
حرة ليمدد مسيرة األرجنتين الخالية 

من الهزيمة إلى 35 مباراة متتالية.
هدفين  سجل  الذي  ميسي،  ويتطلع 
أيضا في الفوز 3-0 على هندوراس 
لقيادة  الماضي،  الجمعة  ميامي،  في 
للمرة  العالم  بكأس  للفوز  األرجنتين 

الثالثة واألولى منذ عام 1986.
الوكالت

األمم  دوري  من  النهائي  قبل  للدور  العبور  بطاقة  إسبانيا  منتخب  انتزع 
الوقت  في   )0-1( عليه  بفوزه  البرتغالي،  نظيره  من  القدم  لكرة  األوروبية 

القاتل للمباراة التي جمعتهما اول أمس.
ويدين "الماتادور" اإلسباني بالفضل في انتصاره لمهاجمه ألفارو موراتا الذي 
أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت 

األصلي للقاء على الملعب البلدي براغا بالبرتغال.
وتربع منتخب إسبانيا على عرش صدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى 
بينما  القاري،  للدوري  النهائي  قبل  الدور  وبلغ  نقطة،   11 برصيد  األول، 
اكتفى المنتخب البرتغالي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتالهما منتخب 
التشيك  منتخب  احتل  في حين  نقاط،   9 الثالثة برصيد  المرتبة  في  سويسرا 
المركز الرابع األخير برصيد أربع نقاط، وهبط إلى المستوى الثاني لدوري 

أمم أوروبا.
البرتغال، غضب جماهير  قائد منتخب  أثار كريستيانو رونالدو،  من جهته، 
بالده، عقب مباراة إسبانيا، حيث لم يتمكن من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة 

القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري األمم.
وبدا على رونالدو عقب انتهاء المباراة عالمات الغضب الشديد، حيث خلع 
شارة القيادة وألقاها أرضا خالل خروجه من أرض الملعب إلى غرف تبديل 

المالبس.
وعبر  الملعب  في  الحاضرة  البرتغال  جماهير  غضب  اللقطة  تلك  وأثارت 
مواقع التواصل االجتماعي، خاصة وأن ما فعله رونالدو ليس المرة األولى، 

كما يمثل إهانة لدوره كقائد.

الماضي،  العام  من  أفريل  في شهر  الواقعة،  بنفس  رونالدو  قام  وأن  وسبق 
وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.

نهائي  نصف  إلى  وكرواتيا  وهولندا  إيطاليا  منتخبات  رفقة  إسبانيا  وتأهلت 
دوري األمم األوروبية.

الوكالت

اإ�شبانيا تعمق جراح "الدون" بهدف قاتل

مي�شي "البديل" يقود منتخب "التانغو" لتخطي جامايكا وديا

 أبدى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب اإلسباني، 
مساء  البرتغال،  على   0-1 القاتل  باالنتصار  سعادته 

اول أمس، والعبور للمربع الذهبي في دوري األمم.
ماركا  نقلتها صحيفة  إنريكي خالل تصريحات  وقال 
في  كانت  البرتغال  للحزن،  عالج  أفضل  "الفوز 
على  سيطرنا  األول  الشوط  خالل  ونحن  الصدارة، 

الكرة لكن بدون عمق هجومي، وكان هذا خطأ«.

سيأتي،  الهدف  أن  شعرت  االستراحة  "بعد  وأضاف 
لم أحقق أي فوز بهدوء،  احتفلنا بهذه الطريقة ألنني 
حيث احتفل الجميع بالفوز القاتل"، وتابع إنريكي "لقد 
ساهم الجميع في الفوز، من شاركوا في البداية ومن 

لعبوا كبدالء«.
ونوه "المؤسف أن القائمة حاليا تضم 60 العبا، لكن 
فقط، سأضطر الستبعاد   26 ستكون  العالم  كأس  في 

مفتوحة  تزال  ال  "القائمة  وأوضح  الالعبين"،  بعض 
أمام الجميع، وتتغير باستمرار، وهو أمر صعب على 

المدرب لكني أقبله«.
وأتم "إذا كنا تلقينا الهدف في الدقيقة 85، لقالوا يا لها 
الذين  الالعبين  في  أثق  كنت  ذلك،  أتقبل  كارثة،  من 

كانوا جيدين في هذه المناسبات وغيرها«.
الوكالت

مدافعه  أن  بيان  في  برشلونة  نادي  أعلن   
لعملية  خضع  أراوخو  رونالد  األوروغواياني 
لعالج  فنلندا  في  أمس،  صباح  ناجحة  جراحية 
إصابة بالفخذ األيمن، وأوضح النادي الكتالوني 
الطبيب  أجراها  الجراحية  العملية  أن  بيان  في 
الطبي  الجهاز  إشراف  تحت  ليمباينين،  الس 
للنادي الكتالوني، في توركو بفنلندا، مضيفا أنه 

سيغيب عن اللعب.
ولم يكشف البارصا عن المدة التي سيغيبها العبه 
سيحدد  حالته  "تطور  أن  مؤكدا  األوروغواياني 
منتخب  مع  مشاركته  فإن  ثم  ومن  جاهزيته"، 

بالده في مونديال قطر مازالت محل شكوك.
 وكان أراوخو قد غادر مباراة ودية بين منتخب 
بالده وإيران يوم الجمعة الماضي بمدينة سانت 
بدايتها  من  فقط  دقائق   6 بعد  النمساوية  بولتن 
عقب تعرضه لإلصابة في وتر العضلة المقربة 
أكدت  أخرى،  جهة  اليمنى.من  بالساق  الطويلة 
إصابة  أمس،  أجريت  التي  الطبية  الفحوصات 
في  لبرشلونة  األيمن  الظهير  بيليرين  هيكتور 
العضلية النعلية بالساق اليسرى، وأعلن الجهاز 
اإلسباني  الالعب  أن  الكتالوني  للنادي  الطبي 
سيغيب عن اللعب لفترة لم يحددها، موضحا أنه 

بناء على تطور حالته ستحدد جاهزيته للمشاركة 
للبارصا.وبحسب صحيفة  المقبلة  المباريات  في 
بيليرين  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو"  "موندو 
أسابيع،   4 إلى   3 بين  ما  تتراوح  لمدة  سيغيب 
له  المقرر  الكالسيكو  بلقاء  لحاقه  عدم  ليتأكد 
بيليرين  غياب  المقبل.ويضاف  أكتوبر   16 يوم 
لقائمة الغائبين عن اللعب مع البارصا لإلصابة، 
دي  وفرينكي  ديباي  ممفيس  الهولنديين  وتضم 
والذين  كوندي  جول  والفرنسي  وأراوخو  يونغ 

تعرضوا لإلصابة مع منتخبات بالدهم.
الوكالت

رونالدو يثري غ�سب جماهري الربتغال عقب اخل�سارة

االأرجنتني تعلن جتديد عقد �سكالوين 
حتى كاأ�س العامل 2026

عملية جراحية ناجحة لأرواوخو

بيلريين ين�سم مل�سابي البار�سا الغائبني يف الكال�سيكو

»الفــوز اأف�سل عــالج للحــزن« بعد الفوز القاتل اأمام الربتغال، اإنريكي:
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ريا�ضي
بلحاج يثمن دعم جمهور بلوزداد

 ويعده بالتاألق يف رابطة اأبطال اإفريقيا

مدوار: "ت�شليم درع البطولة لل�شباب 
لثالث مرة على التوايل تاريخي"

املحرتفة  الرابطة  رئي�س  اأكد 

مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 

بلوزداد  �سباب  فريق  ا�ستحقاق 

بعد  البطولة  درع  ت�سلم  يف 
التتويج به لثالث مرة، وو�سف 

مبقر  جرى  الذي  احلفل  مدوار 

العائلة  مع  "وجودنا  الفريق: 

بلحاج  والرئي�س  البلوزدادية 

و�ستوف اإىل جانب كل الأع�ساء 

اأمر جّيد".

واأ�ساف: "اأعترب تواجدي للمرة 

الثالثة على التوايل لت�سليم درع 

البطولة ل�سباب بلوزداد تاريخيا بالن�سبة يل ولأول مرة منذ ال�ستقالل، وعن 

جدارة وا�ستحقاق، فاجعة وفاة بن حمودة، كانت �سببا يف اتخاذ اإدارة بلوزداد 

بتاأجيل احلفل، كما برمج ت�سليم الدرع قبل التح�سريات لكن الفريق تنقل 

اىل تون�س للرتب�س، ومتت برجمته قبل بداية البطولة لكن ع�سية احلفل مت 

تاأجيله لظروف تنظيمية".

من جهته، ابدى حممد بلحاج رئي�س الفريق اعتزازه باللقب، وقال يف ت�سريح 

لل�سفحة الر�سمية للفريق: "نحن فخورون بالإجناز وبالفوز بالبطولة وت�سلم 

الدرع اليوم، ملا كنا يف �سطيف لحظنا دعما منقطع النظري من قبل ان�سارنا 

اأجل  من  ينتقدون  الذي  عك�س  الكلمة  مبعنى  اأوفياء  انهم  اأكدوا  املتنقلني، 

النتقاد فقط، ادعو الن�سار بالوقوف بجانبنا، و ادعوهم لت�سجيع الالعبني يف 

الدور املقبل من رابطة البطال، و�سنعمل على ا�سعادهم يف التحديات املقبلة".

ق.ر

و�سل اأم�س لأر�س الوطن

 ومت تقدميه لل�سحافة والالعبني

البنزرتي يوقع على عقد التحاقه 
مبولودية اجلزائر لغاية جوان 2023

اجلزائر  مولودية  اإدارة  ك�سفت 

�سريبطها  الذي  العقد  ان  اأم�س 

باملدرب اجلديد، التون�سي فوزي 

البنزرتي ميتد على غاية جوان 

2023، م�سرية اإىل اأنها تعدف من 
مرتبة  لتحقيق  انتدابه  خالل 

املحرتفة  البطولة  يف  متقدمة 

الأوىل لهذا املو�سم.

اأم�س  التون�سي  التقني  وو�سل 

يف  ووجد  الوطن،  اأر�س  على 

ملولودية  العام  املن�سق  ا�ستقباله 

مبطار  باجي  في�سل  اجلزائر 

على  الر�سمية  �سفحتها  عرب  املولودية  بيان  وح�سب  الدول،  بومدين  هواري 

الفاي�سبوك، فاإن املدرب البنزرتي، حل رفقة م�ساعده حمامي عبد الروؤوف، 

وذلك ملبا�سرة عملهم على راأ�س العار�سة الفنية للفريق.

التابعة  ال�سحافة  بقاعة  ـم�س  اجلزائر  ملولودية  اجلديد  املدرب  تقدمي  ومت 

ينتظر  اأنه  اكد  والذي  الفريق،  رئي�س  حاج  بح�سور  بو�سياف،  حممد  ملركب 

ان يقوم البنزرتي بثورة يف الفريق من اجل حتقيق اأف�سل النتائج الإيجابية 

هذا املو�سم.

كما عرب التقني التون�سي عن �سعادته بتدريب واحد من اأقوى واأعرق الأندية 

يف اجلزائر، واأكد انه ي�سعى من خالل جتربته اجلديدة يف البطولة الوطنية 
للتاألق واإعطاء الدفعة املنتظرة للت�سكيلة احلالية للعميد.

ق.ر

اجلولة الثانية من الرابطة الثانية

 تلعب يومي اجلمعة وال�سبت

اأندية من اأجل تاأكيد انطالقتها
 املوفقة واأخرى من اجل التدارك

الثانية  اجلولة  مباريات  ت�سهد 

الثانية  الرابطة  بطولة  من 

وال�سبت  اجلمعة  يومي  املقررة 

م�سوقة  كروية  حوارات  عدة 

و�سط- جمموعتيها  يف  وواعدة 

تلك  �سيما  وو�سط-�سرق،  غرب 

املر�سحة  الفرق  تن�سطها  التي 

للعب ورقة ال�سعود بهدف تاأكيد 

الفرق  ترغب  بينما  نواياهم، 

لت�سجيل  التدارك  يف  الأخرى 

اأوىل النت�سارات.

و�سط-غرب،  جمموعة  ففي 

يطمح �سباب متو�سنت لتحقيق الفوز الثاين حينما ي�ستقبل رائد القبة، الأمور 

"م�سطربة"،  �سائفة  عا�س  الذي  "الرائد"  عك�س  "ال�سيارتي"  �سالح  يف  تبدو 

ظهرت اآثارها جلية ب�سقوط "القباوية" يف ميدانهم اأمام ترجي م�ستغامن.

و�ستكون مهمة "الرتجي" �سعبة مبيدانه حينما يواجه وداد بوفاريك، ودوما 

يف غرب البالد، يتنقل فريق مولودية �سعيدة ملالقاة جمعية وهران يف مقابلة 
اجلديد  ال�ساعد  ي�ستقبل  بينما  انت�سار،  اأول  لتحقيق  الفريقان  فيها  يطمح 

�سباب امل�سرية ت�سكيلة غايل مع�سكر بنية التاأكيد لكال الفريقني، ويف العا�سمة 

غليزان  �سريع  ي�ستقبل  عندما  نقاطه  عداد  فتح  اإىل  داي  ح�سني  ن�سر  ي�سعى 

مبلعب 20-اأوت-1955 بالعنا�سر.

�سد  جديدة  نقاط  ثالث  عنابة  احتاد  يهدف  و�سط-�سرق،  جمموعة  يف  اأما 

ال�ساعد اجلديد احتاد خمي�س اخل�سنة، بدوره يعول �سباب برج منايل لالإبقاء 

على نقاط املباراة حينما يباري مبلعبه فريق جمعية اخلروب.

وت�سهد هذه اجلولة الثانية جتّدد اللقاء املحلي بني جمعية عني مليلة واحتاد 

ال�ساوية، يف مهمة النت�سار بالن�سبة لكل فريق، وهي نف�س الآمال التي يطمح 

اإليها مولودية ق�سنطينة و�سبيبة �سكيكدة يف مباراتهما مبدينة اجل�سور املعلقة 

�سيما بعد النطالقة املتعرثة.

هذا  النخبة  ق�سم  ايل  العودة  يف  يحلم  الذي  احلرا�س  احتاد  ياأمل  جانبه،  من 

املو�سم يف تدارك خ�سارته خالل اجلولة الأوىل حينما ي�ست�سيف بعقر دياره 

مولودية العلمة.

ق.ر/واج

اقترب المنتخب الوطني من معادلة رقم قياسي 
بدون  الودية  المباريات  سلسلة  في  وطني 
هزيمة المسجل بين عامي 1989 و 1993، 
كما تمكن من تجاوز نظيره النيجيري في عدد 
»عمالقي«  لقاءات  تاريخ  في  االنتصارات 
هدف  مقابل  بهدفين  عليه  الفوز  بعد  إفريقيا 

اول امس.
ويحتاج أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي 
الوديتين  مباراتيهم  في  »الصمود«  إلى 
حققه  الذي  القياسي  الرقم  لتعديل  القادمتين 
بدون  مباراة   18 طيلة  بقوا  عندما  أسالفهم 

خسارة في اللقاءات الودية تحت قيادة الراحل 
بمعية  إيغيل  مزيان  ثم  كرمالي،  الحميد  عبد 

الفقيد عبد الرحمن المهداوي.
وعرفت مباراة اول أمس مواصلة »الخضر« 
وتعود  التوالي،  على  الثامنة  للمرة  التهديف 
إلى  التسجيل  عن  فيها  عجزوا  مرة  آخر 
المباراة ضد غينيا االستوائية في كأس األمم 
رياض  القائد  استغل  كما  األخيرة،  اإلفريقية 
بالقميص  للتهديف  للعودة  المباراة  محرز 
يقل  ال  لما  ذلك  عن  صام  أن  بعد  الوطني، 
27 مع  ال  مباريات، مسجال هدفه  عن ست 

المباريات  في   21 منهم  ><الخضر<<، 
الوطنية  األلوان  تقمص  الذي  الرسمية، وهو 
اللحاق  من  أيضا  تمكن  كما  مباراة،   76 في 
المركز  في  بلومي  لخضر  السابق  بالدولي 
للمنتخب  التاريخيين  الهدافين  لترتيب  الرابع 

الوطني.
في  متأخرين  كانوا  الذين  وتمكن »الخضر« 
على  الطاولة  قلب  من  االنتصارات،  عدد 
"النسور الممتازة" منذ استالم المدرب جمال 

بلماضي للعارضة الفنية في عام 2018.
بلماضي،  بقيادة  الوطني،  المنتخب  وواجه 
النيجيريين ثالث مرات، فاز بجميعها، بداية 
من كأس إفريقيا لألمم- 2019، عندما انتصر 
في نصف النهائي، وكرروا فوزهم في أكتوبر 
من العام الموالي، في مباراة ودية أقيمت في 
النمسا، مما سمح للمحاربي الصحراء بتعديل 
االنتصارات  عدد  في  النيجيريين  مع  الكفة 
بتسعة لكل منهما في تاريخ المواجهات بينهما.
المنتخبين،  بين  للفصل  وهران  موعد  وجاء 
الثالثة  وللمرة  مجددا  اللقاء  هذا  ابتسم  حيث 
على التوالي لرفاق محرز، ويعتبر هذا الفوز 
المنافس،  نفس  ضد  ><للخضر<<  العاشر 
مقابل 9 هزائم و 4 تعادالت، لكن النيجيريين 
 31 برصيد  األهداف  من  عدد  أكبر  يملكون 
رسمية  مباراة   23 في  للجزائر   28 مقابل 

وودية.
ق.ر/واج

على  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  أكد 
المنافسة  "روح  على  الحفاظ  ضرورة 
التوالي  الخامس على  الفوز  بعد  واالنتصار"، 
مباراة  في  نيجيريا  ضد  المرة،  هذه  للخضر، 

ودية جرت بملعب ميلود هدفي بوهران.
عقب  صحفية  ندوة  في  بلماضي  وصرح 
والفوز،  المنافسة  روح  دائما  "هناك  المباراة: 
عليك االحتفاظ بها، ثقافة الفوز حاضرة حتى 
لو لم نفز بجميع مبارياتنا، قمنا بإشراك العبين 
برفع  سمح  مما  البعض،  بعضهم  يعرفون 
المستوى والتحسن، على الرغم من أننا واجهنا 

فريًقا أفضل، أمام غينيا، كنت أرغب في رؤية العبين جدد، حتى لو 
كان ذلك يعني التسبب في نقص االنسجام "

الثالثي  الوسط،  الثاني في خط  الشوط  وأضاف: "أحب ما رأيناه في 
بن طالب، بن ناصر، زروقي كانوا في المستوى، لقد عاشوا المرحلة 
لقد كان  الوقت، نيجيريا فريق جيد،  الثانية معا، األمر يتطلب بعض 
تغلبنا  لقد  واليتي،  فترة  مرات خالل   3 لعبنا ضدهم  حقيقًيا،  اختباًرا 

عليهم 3 مرات، أرادوا االنتقام".
هذا  بها  التي سار  بالطريقة  أنه سعيد  بلماضي  قال  أخرى،  من جهة 

بهذه  لعبهما  تم  اللتين  والمباراتين  التربص 
بالمائة   95 برؤية  له  سمح  مما  المناسبة، 
الفترات  خالل  الجودة  "أظهرنا  التعداد:  من 
الصعبة، نحن نتطور، فزنا مرتين، لقد برهن 
المستقبل،  في  خيارات  يمنحنا  وهذا  الالعبون 
لقد جرى التربص في أحسن الظروف، سعيد 
جدا للعودة الى وهران بعد غياب دام 17 سنة".
بعض  على  بلماضي  أثنى  أخرى  جهة  من 
العبيه مثل توبة وبن طالب، كما تحدث أيضا 
مجتهد  "العب  ناصر  بن  إسماعيل  أداء  عن 
ناديه  مع  بعيدا  يذهب  أن  له  نتمنى  وقوي 
حول  المعلومات  تكون  أن  في  أمله  عن  أعرب  بالمقابل،  ومنتخبه"، 
يوسف باليلي، التي تفيد عن مغادرته لناديه الفرنسي بريست "خاطئة" 
ونصحه "بالعودة إلى ناديه، حيث يتعين عليه العمل والصبر هذا هو 

االحتراف ".
وأعرب بلماضي عن رغبته في استخدام نافذة الفيفا في نوفمبر المقبل 
لبرمجة مباراتين، مشيرا الى أنه لم يتم حتى اآلن التوصل إلى أي شيء 

بشأن مواجهة محتملة ضد منتخب السويد.
ق.ر/واج

منتخبنا  التي جمعت  الودية  المباراة   عرفت 
تألقا  أمس  أول  النيجيري  بنظيره  الوطني 
ناصر،  بن  إسماعيل  الميدان  لمتوسط  جديدا 
في  القوية  لعروضه  تقديمه  واصل  الذي 
يقدمها  التي  المستويات  بذلك  ويؤكد  مركزه، 
هذا  خصوصاً  اإليطالي،  ميالن  فريقه  مع 
مباراة  في  ناصر  بن  مستوى  الموسم.ولفت 
اإلشادة  وتواصلت  األنظار،  أمس  اول 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  بمستوياته 
تعلقت  التي  الجزائرية،  الجماهير  من طرف 
الرقم  تراه  وأصبحت  الالعب،  بهذا  كثيراً 

واحد في التشكيلة الوطنية.
ميدان  متوسط  أن  المتابعين  أغلب  ويرى 
حقيقية  قدوة  يُعتبر  اإليطالي  ميالن  نادي 
لكل الالعبين، سواء داخل المنتخب أو حتى 
بروحه  سواء  سنه،  صغر  رغم  خارجه، 
أو  ودية  مباراة  بين  يفرق  ال  بحيث  القتالية 
وكذلك  دائماً،  الموعد  في  ويكون  رسمية، 

الخاصة،  حياته  في  الكبير  بالتزامه  خارجه 
وهو ما تؤكده التقارير اإلعالمية كل مرة.

كثيرا  الوطني  الناخب  أشاد  المقابل،  في 
مباراة  بعد  قال  إذ  ميدانه،  متوسط  بمستوى 
المستوى  مفهوم  هو  ناصر  "بن  نيجيريا: 
"بن  بلماضي  وتابع  هللا"،  يحفظه  العالي، 

المنتخب  أجل  من  بقوة  ينبض  قلبه  ناصر 
لعب  في  والبلد، هو موهوب جداً  الجزائري 
طينة  من  أنه  نقول  أن  ويمكن  القدم،  كرة 
العبين كبار، أمثال لوكا مودريتش وأندريس 

إينييستا".
ق.ر

متكنوا اأخريا من جتاوز نيجرييا يف عدد النت�سارات يف املواجهات املبا�سرة

عرب عن ارتياحه مل�ستوى لعبيه وجناح الرتب�س، بلما�سي

الأن�سار يعتربونه قدوة الالعبني وبلما�سي �سبهه باإنيي�ستا ومودريت�س

»اخل�شر« يقرتبون من تعديل
 رقم قيا�شي وطني يف املباريات الودية

"لدينا دائما روح املناف�شة والفوز وعلينا االحتفاظ بها"

بن نا�شر يبهر املتتبعني بروحه القتالية وثبات م�شتواه



لعجاج حمود عزيز    
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وقد أتت هذه الوقفة جراء الحلول الترقيعية 
الغير المجدية لمن هم قائمون على مديرية 
التربية والفروق بين المؤسسات في الحجم 

الساعي والمشاريع جراء االكتظاظ، 
باإلضافة إلى نفاذ مخزون التجهيزات 

التربوية واللجوء المدراء الى التجهيز القديم 
للمؤسسات بعد ان لم يجد المسؤول األول 

عن المديرية حال ناجعا لهذه المعضلة.
وحسب رئيس المكتب الوالئي بالجلفة 

"بوزرقوطة بن شهرة " فإن مشكل السكنات 

اإللزامية ال يزال يؤرق من هم ساهرون 
على السير الحسن لهذه المؤسسات ويزيد 

من عنائهم بسبب التنقل أو الكراء وهم من 
أصحاب الحقوق ألن هذه السكنات مشغولة 

من طرف اشخاص من خارج القطاع 
او بسبب عدم اخالئها من طرف قاطنيها 
بعد انتهاء مدة العقد التي تربطهم بمديرية 

التربية وطالب المكتب الوالئي بالجلفة 
بتسليمها لمستحقيها.

كما أكد المكتب الوالئي للجلفة عن طريق 
رئيسه على ضرورة الغاء الحصص 
التطبيقية في المؤسسات التي تعاني 

االكتظاظ مع الغاء الحصص التطبيقية 
في المؤسسات الجديدة التي ال تتوفر 

على التجهيز العلمي وعلى إبقاء المطاعم 
المدرسية مغلقة بسبب العجز في العمال 

المهنيين او التجهيز او انها ال تتوفر على 
قرار الفتح حفاظا على سالمة األشخاص 
والممتلكات بناء على القانون التوجيهي 

للتربية 08-04 باإلضافة الى مشكل 
التكوين والترميمات واالهتراء في الكتامة 

والجناح الصحي. 

ANEP : 2216018771

�إ�شـهـــار

متفرقاتاخلمي�س  29 �شبتمرب 2022 املـوافق لـ 03 ربيع الأول 1444 10
 حجزت 607 قر�ص

 مهلو�س واأ�ضلحة بي�ضاء

�ضرطة بودواو ببومردا�س ت�ضع 
حدا ملجموعة اجرامية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لبودواو بوالية بومرداس 
من احباط عمليات إجرامية تتعلق بترويج أقراص مهلوسة 

وضبطت خناجر يستعملها المشتبف فيهم في االعتداء. 
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها استلمت 

جريدة الرائد نسخة منه، بأن جهودها المتواصلة لمحاربة 
كل أشكال اإلجرام وفرض األمن والسكينة داخل الوسط 

الحضري، سمحت لعناصر الشرطة بأمن دائرة بودواو من 
توقيف ثالثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و 
30 سنة تورطوا في قضايا متفرقة تتعلق بتكوين جمعية 
أشرار لغرض المتاجرة باألقراص المهلوسة والمخدرات 

وكذا االعتداءات المتكررة باستعمال أسلحة بيضاء.
مكنت العمليات من حجز كمية من األقراص المهلوسة 
قدرت بـ 607 قرص مهلوس، مع استرجاع مبلغ مالي 

معتبر، باإلضافة إلى حجز أسلحة بيضاء، شملت خناجر من 
الحجم الكبير.وأشارت ذات المصالح، بأن العملية تمت بعد 
الترصد للمشتبه فيهم وضبطهم متلبسين بالجرائم المقترفة 
من طرفهم، ليتم تحويلهم وانجاز ملفات قضائية ضدهم، 
وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام الجهات 

القضائية عن تهم متفرقة.
وشددت مصالح األمن لوالية بومرداس في بيانها، على أن 

جهودها ومساعيها للحد من المظاهر السلبية التي تمس بأمن 
المواطنين وسالمتهم تبقى متواصلة.

ف.م

اجللفة

 انقاذ قط عالق 
بني البنايات بحي 800 م�ضكن 
تدخلت صبيحة اليوم الفرقة "أ" للوحدة الرئيسية للتدخل 

للحماية المدنية بالجلفة بحي 800 مسكن بالقطب الحضري 
بربيح حوالي الساعة 11سا من اجل انقاذ قط كان عالقا 

من بين البنيات وهذا بعدما تم توجيه النداء من طرف أحد 
سكان الحي. وبعد المساعي المتعددة والمتكررة، تمكن افراد 
فرقة الحماية المدنية من انقاذ هذا الحيوان والذي كان عالق 

بالطابق الرابع.
لعجاج حمود عزيز 

 �لر�ئد: 2022/09/29

وقفة احتجاجية بقلب مديرية الرتبية باجللفة 

املكتب الوالئي للمجل�س الوطني ملديري 
التعليم املتو�سط يدق ناقو�س اخلطر 

نظم املكتب الولئي للمجل�س الوطني ملديري التعليم املتو�ضط باجللفة وقفة 

احتجاجية اأول اأم�س مبقر مديرية الرتبية.

نظمت، مؤخرا، مصالح أمن 
بوسعادة بأمن  والية المسيلة 

مداهمات ، بإقليم اإلختصاص 
سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي 

كبيرين، وذلك في إطار محاربة 
كافة أشكال لمحاربة اإلجرام 

الحضري.
ومست العملية األماكن المشبوهة 

وأوكار الجريمة وشملت عدة أحياء 
على مستوى قطاع اإلختصاص، 
تم خاللها نصب حواجز مراقبة 

متنقلة ودوريات عبر مختلف 
الطرق الرئيسية والفرعية ومداهمة 

النقاط المشبوهة.
وحسب ما أفادت به  خلية اإلتصال 

والعالقات العامة بذات الجهاز 
األمني ،فإنه تم مراقبة وتفتيش 27 

مركبة و30 شخصا أخضع 03 
 ، AFISمنهم لنظام التعريف اآللي

مع توقيف 06 أشخاص أنجزت 
ضدهم ملفات قضائية لتورطهم 

في عدة قضايا تتعلق بحيازة 
المخدرات والمؤثرات العقلية قصد 

المتاجرة واالستهالك الشخصي 
وكذا وجود شخص واحد محل أمر 

قضائي.
وباإلستناد إلى ذات المصدر  هذه 

العمليات مكنت من حجز23 قرص 
مهلوس من نوع بريغابلين 300 
ملغ وكمية من المخدرات )كيف 
معالج( قدر وزنها بـ 2.7غرام، 
مع تحرير 43 مخالفة و جنحتين 

مروريتين و حجز26 دراجة نارية 
بدون وثائق. وأورد المصدر نفسه  
أن العملية جرت في ظروف حسنة 

وسط إستحسان المواطنين. 
حممد ق 

...وتوقيف ثالثة اأ�ضخا�س 

يتاجرون باملخدرات يف برهوم

 
حجز عناصر الشرطة القضائية 

باألمن الحضري الخارجي ببرهوم 
التابع ألمن دائرة مقرة بأمن والية 

المسيلة  كمية من المخدرات 
)كيف معالج( قدر وزنها اإلجمالي 

بـ 89.10 غرام، باإلضافة 

إلى مبلغ مالي من عائدات 
الترويج، مع توقيف 03 أشخاص 
يمتهنون المتاجرة غير الشرعية 

بالمخدرات.
وحسب ما أفادت به خلية اإلتصال 

والعالقات العامة بذات الجهاز 
األمني فإن وقائع القضية بدأت 
على إثر معلومات وردت إلى 

المصلحة مفادها وجود أشخاص 
يقومون بنقل وترويج المخدرات 
على متن مركبة، وعليه تم إعداد 
خطة عمل مكنت فريق التحقيق 
من توقيف المشتبه فيهم الثالثة 

على متن ذات المركبة وبحوزتهم 
الكمية المذكورة من المخدرات.
  وذكر البيان أنه بعد استيفاء 

إجراءات التحقيق في القضية تم 
تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا عن تهمة 
حيازة المخدرات )كيف معالج( 
بطريقة غير مشروعة لغرض 

البيع.
حممد قرين

اأ�ضفرت عن توقيف �ضتة اأ�ضخا�س 

 مداهمــــــات اأمنيـــــة ملحاربــــة
 االإجــرام احل�ســـــري ببــــو�سعادة 

رغم تعاقب امل�ضوؤولني وامل�ضاريع 

بلدية اأم العظام الزالت تعاين العط�س 
رغم تعاقب 10 والة في 12 سنة و3 مجالس شعبية ورغم المشاريع العديدة اال أن منطقة أم العظام بأقصى 

جنوب والية الجلفة ال تزال تعاني العطش. وتعتبر هذه المنطقة من مناطق الظل بالوالية، حيث اليزال سكانها 
يتزودون عن طريق الصهاريج من بلدية محاذية او عن طريق الحاسي. ويناشد سكان ام العظام كل مسؤول 

غيور عن هذه الوالية من اجل التدخل والقضاء على ازمة المياه الشروب وانهاء معاناة سكان المنطقة. 
لعجاج حمود عزيز 

يف ق�ضيتني منف�ضلتني تخ�س املهلو�ضات و الأوراق النقدية 

توقيف07 م�ستبه فيهم من طرف االمن ال�ساد�س باجللفة
تمكن عناصر فرقة الشرطة 

القضائية باألمن الحضري السادس 
" حي الحواس" بأمن والية الجلفة، 
بحر األسبوع الجاري، من توقيف 

5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما 
بين 19  و43 سنة، مسبوقين 
قضائيا لتورطهم في قضيتين 
منفصلتين ذات الصلة بتوزيع 
أوراق نقدية مزورة وحيازة 
مؤثرات عقلية قصد الترويج.

العملية األولى جاءت على إثر 
تلقي عناصر ذات الفرقة لنداء 

عبر الرقم األخضر 1548، 
مفاده تلقي أحد التجار وسط مدينة 

الجلفة لمبلغ مالي قدره:6000 
دج مشكوك في صحته على إثر 

بيعه لبعض األغراض، ليتم بعد 
التحقيق المعمق في القضية توقيف   
3 مشتبه فيهم مع حجز مبلغ مالي 

إجمالي قدره:26000 د ج من 
العملة الوطنية مزورة باإلضافة 
إلى 40 قرص مهلوس على إثر 

عملية تفتيش إيجابية لمساكن 
الموقوفين.

أما القضية الثانية فجاءت على 
إثر دوريات شرطية وفقاً للبرنامج 

األمني المسطر لمكافحة شتى 
أشكال الجريمة في الوسط 

الحضري، الذي تم على إثره 
توقيف شخصين عثر بحوزتهما 

على 22 قرص مهلوس.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق في 

القضيتين، ُقِدَم المشتبه فيهم أمام 
وكيل الجمهورية لدى محكمة 

الجلفة، ليتم بعد إجراءات المثول 
الفوري، الحكم بـ:4 سنوات حبس 

نافذة وغرامة مالية قدرها:100 
ألف دج، مع األمر باإليداع 

للمتورط الثاني واإلفراج عن 
الثالث عن قضية توزيع أوراق 

نقدية مزورة، أما بخصوص 
القضية الثانية فقد تم الحكم على 
أحدهما بشهرين حبس موقوفة 

النافذ وغرامة مالية قدها:20 ألف 
دج مع إيداع الثاني رهن الحبس 

المؤقت عن قضية حيازة مؤثرات 
عقلية قصد المتاجرة.

لعجاج حمود عزيز 
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القدي�س اأوغ�ستني اأحد حلقات املوروث الفكري 
والثقايف  »ملنطقة طاغ�ست ب�سوق اآهرا�س«

محور  ستكون  والتي  م(   430-354( أوغستين  القديس  تعتبر شخصية 
أشغال لقاء دولي يومي 1 و2 أكتوبر المقبل بسوق آهراس إحدى حلقات 
الموروث الفكري والثقافي لمنطقة طاغست )سوق أهراس( وأحد أعالم 

الفكر والفلسفة والدين.
"القديس  شخصية  إرث  فإن  المجال  في  المراجع  من  لعدد  واستنادا 
أوغستين" المتراوح بين الفلسفة والدين والبالغة وما جاءت به كتاباته 
من رؤى فلسفية تبرز حقيقة الزمن والخلود وكذا اعترافاته، كلها عوامل 

وأحد  طاغست  لمنطقة  والثقافي  الفكري  الموروث  حلقات  "أحد  جعلته 
بطاغست  ولد  الذي  أوغستين  والدين".فالقديس  والفلسفة  الفكر  أعالم 
"الحمار  رواية  صاحب  المادوري  أبوليوس  مثل  مثله  أهراس(  )سوق 
الذهبي" وشهاب الدين التيفاشي وغيرهم من أعالم منطقة سوق أهراس، 
قالز  ويزة  للدكتورة  الجهة.واستنادا  تاريخ  في  متتالية  حلقات  يشكلون 
أستاذة باحثة بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم 
من  كانت  أوغستين  "عائلة  فإن  العاصمة  بالجزائر  والتاريخ  اإلنسان 
يتمنى  الجيش وكان  باتريسبوس ضابطا في  المحلية ووالده  البرجوازية 
أن يرى ابنه في مقام مهم في اإلدارة اإلمبراطورية ووالدته مونيك امرأة 
تقية وحازمة متمسكة بتقاليد التربية األمازيغية كانت تتمنى أن يسير ابنها 
األفالطونية  المراجع  أهم  من  أوغستينوس  الدينية".ويعتبر  على خطاها 
المعترف بها عالميا ومن أهم أفكاره أنه "يوجد هللا فوق كل البشر وفي 
أعماقهم، كما كان يتحدث عن الذاكرة والذكاء واإلرادة والبداية واالمتنان 
هلل وهو يؤكد على القدرة التي يمنحها العقل لالقتراب من حقيقة األشياء", 
وفق الدكتورة قالز التي تعد أيضا باحثة وخبيرة في التراث لدى منظمة 

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(.
وذكرت أن سانت أوغستين من مؤسسي األفالطونية المحدثة التي منها 
جاءت فكرة "مدينة هللا" وقد كان متمكنا من الالتينية ونوعا ما من اللغة 
اليونانية, مبرزة أن أوغستين وفكره يدرس بأكبر جامعات العالم كألمانيا 

والواليات المتحدة األمريكية خاصة وهناك كراسي مخصصة لفكره.
من جهته أوضح األستاذ ياسين خذايرية باحث بجامعة سوق أهراس بأن 

أوغستين يعد "من أكبر الفالسفة الذين عرفتهم اإلنسانية، حيث كان أسقفا 
لهيبون لمدة 34 عاما كما كانت تلك الشخصية تفيد العالم بمحاضراتها 

وخطبها البليغة أدبيا ودينيا".
أشهرها  كتب  عدة  ألف  أوغستين  بأن  خذايرية  األستاذ  وأضاف 
الكنيسة,  آلباء  الذهبي  العصر  إلى  وينتمي  هللا"  و"مدينة  "االعترافات" 
مشيرا إلى أن تلك الشخصية تلقت تعليمها بمدرسة ببلدة طاغست )سوق 
أهراس(، حيث كانت آنذاك برامج التعليم تشمل مواد متنوعة مثل اللغة 

اليونانية والالتينية والعلوم الطبيعية والرياضيات والموسيقى. 
المهتمين بفكر أوغستين الذي ترجمت أعماله إلى عشرات  ويبقى على 
اللغات، االطالع واالستفادة من تراثه الفكري واألدبي والفلسفي، حسب 
مواضيع  تناولت عدة  الشخصية  تلك  بأن  الذي أضاف  األستاذ خذايرية 
منها أهمية القيم والتعايش السلمي والتسامح والدفاع عن الحرية والعدالة 

والكرامة.
كما أبدع في مجال الحب والمحبة بين البشرية، حسب الباحث خذايرية 
الذي فصل بأن "كالمه عن المحبة جدير بأن يناقش ويحلل ألنه عنصر 

تالقي بين تعاليم المسيح ابن مريم وتعاليم محمد عليه الصالة والسالم".
بدوره اعتبر عميد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سوق أهراس 
العصور  في  عاش  مسيحيا  )فيلسوفا  أوغستين  سالطنية،  رضا  السيد 
الوسطى وكان تأثير وجهات نظره بالغا على الثقافة الغربية حيث دافع 
بقوة على مذهبه حول اعتماد اإلنسان بصفة جذرية على النعمة اإللهية 

وهي قناعة تم اإلفصاح عنها بالفعل في "االعترافات".

هذه  ان  لقاء صحفي  في  براهيمي  السيد  واوضح 
الطبعة من مهرجان فيبدا، الذي يعد اكبر تظاهرة 
ستكون  وافريقيا،  الجزائر  في  التاسع  للفن  ثقافية 
من  العديد  وستشهد  تراثنا"،  "لنرسم  شعار  تحت 
النشاطات المرتبطة بالذكرى الستين لالستقالل من 
بساحة رياض  وترفيهي  بيداغوجي  برنامج  خالل 

الفتح.
حضور  المهرجان  سيعرف  اليابان،  وبجانب 
وجمهورية  وفرنسا  ايطاليا  من  آخرين  رسامين 
المكسيك،  الكونغو ومصر ولبنان وألول مرة من 
الرسامين  أعمال  اكتشاف  من  الزوار  وسيتمكن 
الجزائريين واألجانب في مجال الشريط المرسوم 
وورشات  عروض  خالل  من  اليابانية  والمانغا 

يؤطرها محترفون.
بيداغوجية  نشاطات  الطبعة  هذه  برنامج  ويضم 
ومصورون  رسامون  ينشطها  التاسع  الفن  تخص 

للجمهور  الذين سيتسنى  المرسوم  الشريط  ومؤلفو 
مقابلتهم.

والشباب،  لالستقالل  الستون  الذكرى  وبمناسبة 
ستنشط ندوة حول الشريط المرسوم بعنوان "وسيلة 
الكاتب  طرف  من  الوطنية"،  الهوية  لتأكيد  كفاح 
المصور  سينشط  كما  لزهاري,  لبتر  والشاعر 
والمؤلف للشريط المرسوم، عباس كبير بن يوسف 

لقاءا بعنوان "عمر الصغير ابن القصبة".
وسيعرض الكاتب الفرنسي فريدريك سيريي كتابه 
الكاتب  لهذا  المخصص  فانون"  "فرانز  المصور 
الناشط ضد االستعمار  العقلية،  وطبيب االمراض 
الجزائر, وللقائه مع  تاريخ  الذي ترك بصمته في 

المفكر جون بول سارتر في روما.
وسيكون الشريط المرسوم االيطالي حاضرا أيضا 

من خالل لقاء سينشطه المؤلف فيرجينيو فونا.
أما بخصوص الحاضرين, فسيتمكنون من اكتشاف 

باأللعاب  متعلقة  المرسوم  الشريط  حول  معارض 
المتوسطية التي احتضنتها مؤخرا عاصمة الغرب 
الجزائري وهران, و بكتاب "علي البوانت" لعباس 
الجزائري  المرسوم  وبالشريط  يوسف  بن  كبير 

والمانغا الياباني.
المتحف  حول  مؤتمرا  الشرف  ضيف  برمج  وقد 
"المانغا  حول  ولقاءا  بكيوتو  للمانغا  الدولي 
الجامعية  التي ستنشطها  يابانية"  برؤية  الجزائرية 

اليابانية اوياجي اتسوكو.
الشريط  حول  ورشات  ستنظم  الفعاليات  هذه  مع 
المرسوم وكتابة السيناريوهات خاصة بفئة الشباب 

واالطفال.
ورشات  أيضا  البيداغوجي  البرنامج  ويتضمن 
والمانغا  االمازيغية  باللغة  المرسوم  الشريط  حول 
اليابانية، كما سيتم تكريم مؤلف الشريط المرسوم 
الرسامين  احد  وهو  زغيدور,  سليمان  الجزائري 

اليابان �شيف ال�شرف

الطبعـــــة 14 للمهرجــان الــدويل لل�سريط 
املر�سوم من 4 اىل 8 اأكتوبر باجلزائر العا�سمة
ي�شتقبل املهرجان الدويل الرابع ع�شر لل�شريط املر�شوم )فيبدا( باجلزائر، املنظم من 4 اىل 8 اكتوبر، ر�شامني وموؤلفي ال�شريط 

املر�شوم جزائريني واأجانب قادمني من ع�شرة بلدان منهم اليابان. �شيف �شرف هذه الطبعة، ح�شب ما اأفاد به اأم�س الأول، 

حمافظ املهرجان، �شليم براهيمي.

لقاءات النقد

 ال�شينمائي يف اجلزائر

افتتاح الطبعة الثانية 
للربنامج التكويني 

الأوروبي "جيل �سيليما"

افتتحت أمس األول، بالجزائر العاصمة النسخة الثانية من البرنامج 
التكويني األوروبي الخاص بالنقد السينمائي "جيل سيليما, لقاءات 
الثقافية  المعاهد  "شبكة  تنظمه  الذي  الجزائر"  في  السينمائي  النقد 
األوروبية" )إيونيك الجزائر( بالتعاون مع بعثة االتحاد األوروبي 

بالجزائر.
الذي  اإليطالي,  الثقافي  المعهد  من  البرنامج  هذا  انطالق  وكان 
الفن  لمحبي  خصص  حيث  الجزائر"،  "إيونيك  العام  هذا  يترأس 
"النقد  عنوان  تحت  بنقاش  متبوعة  كالس  ماستر  ورشة  السابع 
األكاديمي  بعد  نشطها عن  التطبيق"،  إلى  النظرية  السينمائي, من 

والناقد اإليطالي أندريا كيمينتو.
السينما وهو  ثقافات االتصال وتاريخ  المختص في  وقدم كيمينتو، 
والجرائد  المجالت  من  للعديد  يكتب  سينمائي  وناقد  أيضا صحفي 
السينمائي  النقد  وتطور  تاريخ  عن  نظرة  اإللكترونية،  والمواقع 
نظرية  فيه  "تبلورت  الذي  البلد  باعتبارها  بفرنسا  وأيضا  بإيطاليا 

النقد السينمائي المعاصر مع أندري بازن"، كما قال.
وقدم بالمناسبة الناقد اإليطالي عددا من المقاطع السينمائية المأخوذة 
على  معروفين  ومنظرين  لمخرجين  فرنسية  كالسيكية  أفالم  عن 
غرار آالن روسني وجان لوك غودار وكلود شابرول، وأعطى في 
جو من التفاعل للجمهور الحاضر حرية تحليل ونقد هذه األعمال.

ويشارك في تنظيم برنامج "إيونيك الجزائر"، الذي تستمر فعالياته 
إلى غاية 3 أكتوبر المقبل، المعاهد الثقافية لكل من إيطاليا وبريطانيا 
وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وبالتعاون أيضا مع سفارات بعض الدول 

األوروبية التي ال تملك معاهد ثقافية بالجزائر كهولندا.
األوروبية  البلدان  من  والسينمائيين  النقاد  من  العديد  وسيحضر 
كريم  المخرجين  غرار  على  اللقاءات  هذه  الجزائر  من  وأيضا 
بالمعهد  الخميس  غد  بعد  سيقدمان  اللذين  مزاحم  ويحي  طرايدية 
الثقافي اإليطالي ورشة ماستر كالس متبوعة بنقاش حول "السينما 

كما يراها السينمائيون".
وكانت "إيونيك الجزائر" قد نظمت الطبعة األولى لتظاهرة "جيل 
 2021 سبتمبر  في  الجزائر"  في  السينمائي  النقد  لقاءات  سيليما، 
الثقافة  لوزارة  التابعة  السينمائية  المؤسسات  بالتعاون مع عدد من 

والفنون.
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الوكالت

وكالة  به  أفادت  ما  -حسب  اللقاءات  وتمحورت 
األنباء الصحراوية أول أمس-, حول "آخر تطورات 
لحقوق  الخطيرة  والوضعية  الصحراوية,  القضية 
الغربية",  الصحراء  من  المحتلة  بالمدن  اإلنسان 
حيث أبرز الوفد بالمناسبة "حجم اإلنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان المرتكبة من طرف أجهزة االحتالل 
المغربي في حق المتظاهرين السلميين الصحراويين 
في  حقه  من  الصحراوي  الشعب  بتمكين  المطالبين 
تقرير المصير واإلستقالل".وعرج الوفد الصحراوي 
التي  والجسدية  النفسية  المعاناة  على  لقاءاته  في 
داخل  الصحراويون  السياسيون  المعتقلون  يعيشها 
إلى  بالتفصيل  وتطرق  المغربي,  االحتالل  سجون 
حق  في  المرتكبة  والعنصرية  التعسفية  الممارسات 
سلطات  قبل  من  الصحراويين  المدنيين  األسرى 
االحتالل المغربية, باإلضافة لسياسة الترحيل القسري 
الممنهجة في حق المتعقلين السياسيين الصحراويين 
الى داخل المغرب, ما ينعكس سلبا على حق عائالتهم 
وذويهم في الزيارة.كما تحدث الوفد الصحراوي عن 
اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعين  اليومية  المضايقات 
بالجزء  الصحراويين  واإلعالميين  والصحفيين 
الغربية, ومحاولة منعهم من  الصحراء  المحتل من 
القوانين  كل  تكفلها  التي  النضالية  مهامهم  مزاولة 
والمواثيق الدولية, والهادفة الى كسر الحصار األمني 
الصحراوية  المدن  على  المضروب  واإلعالمي 
الدولي  االتحاد  طالب  أخرى,  جهة  المحتلة.من 
للشباب اإلشتراكي )اليوزي( بضرورة احترام سيادة 
في  والوقوف  الطبيعية,  مواردها  الدول على جميع 
وجه "التواطؤ الدولي غير القانوني" لنهب الثروات 
الطبيعية  الثروات  مقدمتها  وفي  للشعوب,  الطبيعية 
للشعب الصحراوي التي تتعرض للنهب بالتواطؤ مع 
االتحاد األوروبي و بعض الدول األعضاء فيه.جاء 
ذلك في مداخلة لنائب رئيس )اليوزي(, الدرك عبد 
الفتاح, أمام مجلس حقوق اإلنسان, عبرت فيها عن 
إدانة منظمتها للفتح غير القانوني للقنصليات من قبل 
المحتلة من الصحراء  البلدان, في األراضي  بعض 
الغربية, بالتواطؤ مع اإلحتالل المغربي.و اعتبرت 

اإلتحاد  يعتبرها  الخطوة  هذه  أن  الفتاح  عبد  الدرك 
واضحا  "عمال عدوانيا  االشتراكي,  للشباب  الدولي 
من  الصحراوي  الشعب  حرمان  في  إال  يساهم  وال 
الدولي  المنتظم  مطالبة  المصير",  تقرير  في  حقه 

بالمساهمة "الفعلية" في غلق القنصليات األجنبية.
تدهور  إزاء  البالغ  قلقه  عن  )اليوزي(  عبر  كما 
العالم,  من  كثيرة  أجزاء  في  اإلنسان  حقوق  حالة 
وخاصة في الصحراء الغربية وفلسطين, مطالبا من 
المجلس الدولي لحقوق االنسان بالوقوف على حجم 
الناشطون  لها  يتعرض  التي  "الجسيمة  االنتهاكات 
السياسيون والشباب والنساء في هذه البلدان", داعيا 
بالمساهمة  الصلة  ذات  اإلنسان  حقوق  آليات  جميع 
"الفعلية والجادة" في حماية هذه الشعوب "المضطهدة 
والمقموعة" من طرف انظمة االحتالل المتواجدة في 

بلدانها.
مباحثات مك�صيكية-�صحراوية لتقييم 

العالقات الثنائية

على صعيد آخر، استقبل السفير الصحراوي المكلف 
آزروك,  محمد  الالتينية,  أمريكا  مع  بالعالقات 
بالعاصمة المكسيكية من قبل المديرة العامة إلفريقيا 
الخارجية  بوزارة  األوسط  والشرق  الوسطى  وآسيا 

المكسيكية, أمبارو إيرنديرا أنجيانو, حيث تم خالل 
اللقاء تقييم العالقات الثنائية التاريخية بين الجمهورية 
األنباء  وكالة  والمكسيك.وذكرت  الصحراوية 
بمقر  جرى  الذي  اللقاء  إن  )واص(  الصحراوية 
لمراجعة  فرصة  كان  المكسيكية,  الخارجية  وزارة 
االهتمام  ذات  األطراف  المتعددة  السياسية  الملفات 
في  الحاكم  "مورينا"  حزب  جدد  المشترك.للتذكير, 
الشعب  لكفاح  ودعمه  مساندته  مؤخرا,  المكسيك 
مبرزا  واإلستقالل,  الحرية  في  العادل  الصحراوي 
عزمه مواصلة جهود المرافقة والمرافعة عن حقوق 
مجددا  ابرز  المشروعة.كما  الصحراوي  الشعب 
عزمه العمل على تعزيز أرضية التضامن والمرافقة 
الدوليين  والقانون  الشرعية  وتطبيق  العدالة  لتحقيق 
للشعب الصحراوي بما يمكنه من حق تقرير المصير 
واالستقالل, وهو ما أكدته مكسيكو خالل عضويتها 

الدورية بمجلس األمن الدولي.
العالقات  رئيسة  اعتبرت  لها  تصريحات  وفي 
دعم  بأن  غارسيا,  مارثا  بالحزب,  الخارجية 
سيادتها  استكمال  في  الصحراوية  الجمهورية 
يتماشى وفلسفة وتوجهات  "تقليد  الكامل  واستقاللها 
والديمقراطية  العدالة  الساعية إلرساء دعائم  حزبها 

والحرية عبر العالم".

دعا المبعوث األممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى تمديد الهدنة في البالد 
سلسلة  "اختتم  إنه  غروندبرغ  انتهائها. وقال  موعد  من  أيام  قبيل  أطول  لفترة 
الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  مع  فيها  التقى  ومسقط،  الرياض  في  مباحثات 
اليمني رشاد العليمي، ومسؤولين سعوديين، إضافة إلى وزير الخارجية العماني 

بدر البوسعيدي، ورئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات محمد عبد السالم".
وأضاف، في بيان صدر خالل وقت متأخر أول أمس، "جرى خالل المباحثات 
 2 إلى ما بعد  )الهدنة( وتوسيعها  لتمديد االتفاقية  المتحدة  مناقشة مقترح األمم 

أكتوبر )تشرين األول( 2022".

أمام  الفرصة  إلتاحة  أطول،  زمنية  لفترات  الهدنة  تمديد  "أهمية  على  وشّدد 
مساحة  ويوفر  األولويات  يستوعب  أوسع  نطاق  على  تقدم  إلحراز  اليمنيين 
لإلعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة". وتابع: "نقف عند مفترق الطرق 

حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقيا".
ودعا غروندبرغ أطراف الصراع إلى"اختيار النهج البديل الذي يعطي األولوية 
الحتياجات الشعب اليمني". ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية أو 
الحوثيين على بيان المبعوث األممي. وتنتهي هدنة اليمن في 2 أكتوبر المقبل، 

وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سالم مستدام.

الدورة الـ 51 ملجل�س حقوق الإن�صان بجنيف

وفــد �صحراوي يبـرز انتهاكــات 
االحتالل املغربــي يف املدن املحتلــة

اأبرز الوفد ال�صحراوي امل�صارك يف اأ�صغال الدورة الـ 51 ملجل�س حقوق الإن�صان بجنيف ال�صوي�صرية خالل لقاءات ثنائية مع عدد من 

ممثلي الوفود واملنظمات الدولية امل�صاركة, النتهاكات التي يرتكبها الحتالل املغربي يف املدن املحتلة من ال�صحراء الغربية, ملنع 

ال�صعب ال�صحراوي من حقه يف تقرير امل�صري والإ�صتقالل.

فيما طالبت بتقلي�س الفوارق 

الجتماعية 

اأحزاب �سيا�سية مغربية 
تدعو اإىل اإطالق 

�سراح املعتقلني ال�سيا�سيني
أكدت أحزاب سياسية مغربية ضرورة إحداث انفراج سياسي 
المحاسبة  لتفعيل  السلطات  بين  حقيقي  فصل  مع  البالد  في 
والتقليص من الفوارق االجتماعية وإطالق سراح المعتقلين 
السياسيين.وجاء في بيان مشترك للحزب االشتراكي الموحد 
إن  الثالثاء,  أمس  لقائهما  عقب  واالشتراكية  التقدم  وحزب 
الهدف من وراء تقوية النضال هو إحداث انفراج سياسي مع 

التقليص من الفوارق وإطالق سراح المعتقلين السياسيين.
االقتصاد  يواجهها  التي  الصعوبات  على  الحزبان  وشدد 
مع  ارتباط  في  االجتماعية  األوضاع  وهشاشة  المغربي 
المغربي  للمواطن  الشرائية  القدرة  ارتفاع األسعار وتدهور 
السياسية  األوضاع  تسم  التي  البنيوية  االختالالت  وكذا 

والديمقراطية.
االشتراكي  للحزب  العامة  األمينة  أكدت  السياق,  ذات  وفي 
الموحد, نبيلة منيب, أن المغرب يعرف "أزمة مركبة بنيوية 
والريع,  بالمال  السياسية  السلطة  بربط  واقتصادية  سياسية 
وهو ما ال يمكن الصمت عنه, فضال عن جلب استثمارات 

للبالد بشكل عشوائي وبيع الماء والسطو على األراضي".
وأوضحت ذات المسؤولة إن "هناك حاجة اليوم إلى فرض 
تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع إلرجاعه الثقة للمواطن وإلى 
المصالحة مع الريف وكل الجهات المهمشة", و اضافت أن 
باإلصالحات  القيام  عبر  سياسي  النفراج  حاجة  في  "البالد 

وثورة اجتماعية وبيئية".
كما دعت نبيلة منيب الى إطالق سراح المعتقلين السياسيين, 
سلمي  بحراك  قيامهم  بسبب  وعدوانا  ظلما  "المعتقلين 
الكلمة الحرة، وهذه مداخل أساسية  وصحافيين حاولوا نقل 

لالنفراج".
نبيلة منيب اعتبرت إن البلد ال يحتاج فقط لتنزيل الدستور، 
بل بحاجة إلصالحات دستورية، ليكون هناك فصل حقيقي 
ممركزة؟"  والسلط  اليوم  سنحاسب  "من  متسائلة  للسلط، 

مشددة على الحاجة إلصالحات ضريبية.
وانتقدت منيب ابتعاد الحكومة عما تحدثت عنه في التصريح 
وتطبيق  االجتماعية  الدولة  حول  والتزاماتها  الحكومي 
يتطلب  البالد  "إنقاذ  الجديد، واعتبرت أن  التنموي  النموذج 
الشجاعة الالزمة في المواقف التي ينبغي تعبئة كل األطراف 

حولها".
كما حثت على الوقوف بكل شجاعة ضد التطبيع مع الكيان 
إننا  لنقول  بحاجة  "نحن  الصدد:  في  وقالت  الصهيوني. 
الفلسطينية وحقوقها  القضية  التطبيع دون خوف, ومع  ضد 
الشاملة، وبناء دولة مستقلة وعودة الالجئين وتحرير األسرى 
والتطبيع لن ننال من ورائه إال الخيبات, فدول طبعت قبلنا 
تسير من سيء ألسوء".من جهته, لفت األمين العام لحزب 
التقدم و االشتراكية نبيل بنعبد هللا, بشأن االوضاع االقتصادية 
إلى وجود "صعوبات حقيقية, ستتعمق مع حلول فصل الشتاء 

وارتفاع أسعار الطاقة ومعه أسعار باقي المواد".
ونبه بنعبد هللا إلى أن الوضع االجتماعي "تبقى جوانبه غير 
معالجة، وهو ما يتطلب إجراءات كثيرة وإصالحات عميقة، 
ولحد اآلن ال وجود إلرادة سياسية قوية في هذا الخصوص".

وعجزها  الحكومة  هذه  ضعف  الى  المسؤول  ذات  واشار 
ساكن،  تحريك  دون  األسعار  وارتفاع  المعيشة  غالء  إزاء 
ودون وجود رد فعل حقيقي يساهم في مصالحة الشعب مع 
العمل السياسي.واضاف: "في الوقت الذي اتخذت فيه عدد 
من الدول إجراءات لمحاربة ارتفاع األسعار وحماية القدرة 
المغربية،  الحكومة  عن  تماما  ذلك  غاب  لألسر،  الشرائية 
التي لم تقم سوى بدعم الناقلين وهو إجراء ال تأثير له على 

األسعار".

“نورد  خطي  من  الروسي  الغاز  تسرب  أزمة  فتحت 
الفاعل  التكهنات حول  باب  البلطيق،  بحر  في  ستريم” 
والمستفيد من إلحاق الضرر بخطي غاز يزودان أوروبا 
وقوع  السويد  في  الزالزل  علماء  الطاقة.أكد  بإمدادات 
انفجارين أول أمس ، على مسار خطوط أنابيب »السيل 
الشمالي 1-2«، بينما تم اإلعالن عن انخفاض الضغط 
في 3 أنابيب من »نورد ستريم 1 و2« جراء حدوث 
األعطال  تكون  أن  الكرملين  يستبعد  لم  فيما  أعطال، 

نتيجة أعمال تخريبية.
وأكد بيورن لوند المتحدث باسم مركز الزالزل السويدي 
لقناة “SVT” التلفزيونية السويدية: “ما من شك في أن 

انفجارات قد حدثت”.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي 
الغاز في  أن تسرب  يعتبر  االتحاد  أن  بوريل  جوزيب 
خطي أنابيب تحت البحر هذا األسبوع “ليس مصادفة” 

وسط مؤشرات على “عمل متعمد”.

في خطي  التسرب  إزاء  بالغ”  “قلق  بوريل عن  وعبر 
نورد ستريم 1 و 2 داعيا إلى إجراء تحقيق. وقال في 
حاالت  أن  إلى  تشير  المتوافرة  المعلومات  كل   ” بيان 

التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد”.
األوروبية  المفوضية  رئيسة  اعتبرت  جانبها،  من 
أورسوال فون دير الين، أّن عمليات تسّرب الغاز التي 
رصدت في خطي أنابيب “نورد ستريم” هي نتيجة “فعل 

تخريبي”.
وقالت فون دير اليين في تغريدة على تويتر: “لقد تحدثت 
مع )رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي( فريدريكسن عن 
الفعل التخريبي الذي استهدف نورد ستريم”. معتبرة أنّه 
من األهمية بمكان التحقيق في هذه األحداث وجالء كل 

مالبساتها وأسبابها.
وحّذرت المسؤولة األوروبية من أّن “أّي تعطيل متعّمد 
لبنية تحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤّدي 

إلى أقوى رّد ممكن”.

ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
أمس:  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  زاخاروفا 
نورد  إن  بايدن  جو  قال   2022 فبراير/شباط   7 “في 
ستريم سينتهي أمره إذا غزت روسيا أوكرانيا… بايدن 
نفذت  المتحدة  الواليات  كانت  إذا  عما  باإلجابة  ملَزم 
الرئيس األمريكي  2022، هدد  فيفري   7 تهديدها”.في 
جو بايدن، بتدمير خط )نورد ستريم( إذا قامت روسيا 
الرئيس  وقال  أوكرانيا.  في  عسكرية  بعملية  روسيا 
شولتس،  أوالف  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  بايدن  جو 
إن   2022 فبراير/شباط   8 في  األلماني،  المستشار 
الغاز  أنابيب  لخط  حدا”  “ستضع  المتحدة  الواليات 
الذي يصل إلى ألمانيا.وألمح وزير الخارجية البولندي 
الواليات  أن  إلى  سيكورسكي،  رادوسالف  السابق، 
نورد  أنابيب  من خربت خطي  األمريكية هي  المتحدة 

ستريم، موجها الشكر لها في تغريدة عبر تويتر.
وسرعان ما تراجع سيكورسكي، على كلماته قائال في 

تغريدة جديدة: “أتمنى أن يجد التحقيق الدنماركي الجناة. 
أنا بطبيعة الحال أضع فرضيات عملية شخصية حول 

من لديه الدافع والقدرة على القيام بذلك فقط”.
بعد  األوروبيين  لدعم  استعداده  األبيض  البيت  وأبدى 
تسرب الغاز الذي حصل في خطي أنابيب نورد ستريم. 
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس األمن القومي 
تحقيقا..  يجرون  األوروبيين  »شركاءنا  إن  األمريكي 
»التكهن«  ورفض  جهودهم«،  لدعم  مستعدون  نحن 
لتسليم  أساسية  نفط  أنابيب  من  التسرب  هذا  بأسباب 
الغاز الروسي إلى دول أوروبا. وأضاف أن ما حصل 
إمدادات غاز  المشتركة إليجاد  أهمية جهودنا  »يعكس 

بديلة ألوروبا«.
وتمتد خطوط أنابيب »السيل الشمالي« من روسيا إلى 
ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه االقتصادية 
للدنمارك وفنلندا والسويد، ووقعت األعطال بالقرب من 

جزيرة بورنهولم.

اليمن

املبعوث االأممي يدعو اإىل متديد الهدنة لفرتة اأطول

 خماوف من تعميق

 اأزمة الغاز يف اأوروبا
ت�سرب الغاز من "نورد �سرتمي" يفتح باب التكهنات
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دويل

جنين  "شهداء  أمس،  لها  بيان  في  "الحركة"،  ونعت 
على  عصية  األبية  "الضفة  إن  قائلًة  األبطال"، 
االنكسار، وشعبنا ماٍض في الدفاع عن أرضه وقدسه 
مخيم  في  المقاومة  "شهداء  "حماس"  وأقصاه".وزّفت 
لقوات  التصدي  خالل  ارتقوا  الذين  البطولة،  جنين 
حمن فتحي خازم، وأحمد  االحتالل الصهيوني، عبد الرَّ

عالونة، محمد ألونة، ومحمد أبو ناعسة".
وأكدت أن الشعب الذي أعلن االستنفار لحماية المسجد 
مقاومته  في  مستمر  العدوان،  وصد  المبارك  األقصى 
للحقوق  الشهداء، وانتصاراً  لدماء  الوسائل، وفاًء  بكل 
الشهداء  لذوي  "بالتعازي  الحركة  الوطنية.وأبرقت 
األبطال، والمناضل فتحي خازم، والد الشهداء"، قائلًة: 
"إننا لنشّد على يد عائلته، ونؤّكد وقوفنا إلى جانبها في 

وجه المالحقة الصهيونية، واالستهداف المتواصل".
وتابعت: "فهذه الجريمة الصهيونية التي تستهدف عائلة 
)تل  في  النار  إطالق  عملية  بطل  خازم،  رعد  الشهيد 
العائلة،  من  لالنتقام  يائسة  محاولة  إال  هي  ما  أبيب(، 
أمام  األمنية  االحتالل  منظومة  فشل  على  والتغطية 

تصاعد المقاومة".
بدوره، أكد هشام قاسم عضو قيادة حماس في الخارج، 
اليوم،  التي شهدتها مدينة جنين  البطولية  أن "الملحمة 
تشير  إنما  أبطالها،  من  أربعة  استشهاد  عن  وأسفرت 
الى أن الطريق الحقيقي والسبيل األقصر لنيل حقوقنا 
وتقض  العدو،  في  تثخن  التي  المسلحة،  المقاومة  هو 

مضاجعه، وتؤرق أمنه، وتبدد ردعه المزعوم".
وأضاف أن "تزامن هذه الملحمة في جنين مع الذكرى 
السنوية الثانية والعشرين الندالع انتفاضة األقصى إنما 
المجاهدين  األبطال  استمرارية مسيرة  دليال على  يقدم 
كل  رغم  نضوبها،  وعدم  واألسرى،  الشهداء  من 
لتطويقها، وإجهاضها، وإحباطها،  الجارية  المحاوالت 
يسير  نبراسا  أصبحت  ألنها  وغيره،  االحتالل  من 

الفلسطينيون في ضوئه، رغم كلفته، وفداحة ثمنه".
وأوضح أن "شهداء جنين القسام اليوم يروون بدمائهم 
من  األبطال  والمجاهدين  المقاومين  درب  الزكية 
باتت  التي  طريقهم،  مواصلة  على  ويحثونهم  بعدهم، 

األطياف  كل  من  فلسطيني  وطني  إجماع  محّل  تشكل 
االحتالل  إمعان  ظل  في  السيما  والتنظيمية،  السياسية 
بجرائمه الدامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في 
المسجد األقصى المبارك، واستباحته لحرمة مقدساتنا، 

دون رادع".
وختم بالقول أن "ما تشهده األراضي الفلسطينية المحتلة 
تحشيد  يستدعي  خصوصا،  القسام  وجنين  عموما، 
تواجدهم،  مناطق  كافة  في  الفلسطينيين  عموم  باقي 
لمخططات  التصدي  أجل  من  والخارج،  الداخل  في 
المبارك  األقصى  المسجد  تهويد  الى  الهادفة  االحتالل 

من جهة".
والمخيمات  بالمدن  االستفراد  أخرى  جهة  ومن 
كل  في  فالفلسطينيون  اآلخر،  تلو  مخيما  الفلسطينية، 
الملّمات،  في  يتضامنون  واحد،  شعب  أبناء  هم  مكان 
التاريخية، وهو  المواقف  في  بعضا  بعضهم  ويسندون 
الفلسطينية،  الوطنية  المحطات  من  الكثير  أثبتته  ما 

بحسب التصريح.
محمود  حماس  حركة  في  القيادي  قال  جانبه،  من 
مرداوي، إن االحتالل الصهيوني ال يمكن مخاطبته إال 

بالكفاح والمقاومة.
نحو  موجه  المقاومة  رصاص  أن  مرداوي  وبين 
االحتالل الصهيوني فقط، وهي الرادع الوحيد لجرائمه 

بحق شعبنا.
بعد  المقاومة  إال  الفلسطيني  للشعب  خيار  ال  أن  وأكد 
فشل خيار المفاوضات، داعيا لرص الصفوف وتحقيق 
الوحدة الوطنية ومواجهة االحتالل الصهيوني.وأوضح 
يتراجع  لن  االحتالل  ان  يؤكد  جنين  في  جرى  ما  أن 
عن إجرامه، وأن طرفا فلسطيني يغطي على صورته 

اإلجرامية.
للشهداء  مبايعا  طريقه  في  ماض  "شعبنا  وأضاف: 
قضوا  التي  األهداف  وأن  هدرا  تذهب  لن  دمائهم  بان 
الصحة  وزارة  أعناقنا".وأعلنت  في  أمانة  أجلها  من 
استشهاد  األربعاء،  اليوم  سابق  وقت  في  الفلسطينية، 
مخيم  على  االحتالل  قوات  عدوان  إثر  فلسطينيين،   4

جنين، شمال الضفة الغربية.

جماهري غفرية ت�ضييع �ضهداء جنني واإ�ضراب 

�ضامل يف ال�ضفة الغربية

تشييع  جنازة  في  ضخمة  جماهيرية  حشود  خرجت 
الشهداء الذين ارتقوا صباح األربعاء، خالل اشتباكات 
جنين.فيما  مخيم  في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع 
عّمت حالة اإلضراب الشامل في مدن الضفة الغربية، 
الغفيرة  الجماهير  الشهداء.وهتفت  أرواح  على  حداداً 
بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالرد واالنتقام لدماء 
الشهداء، مؤكدين تمسكهم بطريق المقاومة الذي روي 
الفلسطينية شهداء  الفصائل  والتضحيات.ونعت  بالدماء 
للرد  المقاومة  تصعيد  ضرورة  على  مشددة  جنين، 
على جرائم االحتالل، والشهداء هم عبد الرحمن فتحي 
أبو  ألونة وأحمد عالونة ومحمد  خازم ومحمد محمود 
مدن  الشامل  اإلضراب  عّم  ذلك،  ناعسة.وفي غضون 
الضفة الغربية، حداداً على الشهداء، واستنكارا لجرائم 

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
 والد ال�ضهيدين "خازم" 

يدعو لوحدة ال�ضف واملقاومة يف جنني

إلى  حازم،  ورعد  الرحمن  عبد  الشهيدين،  والد  دعا 
على  تعقيبا  جنين،  في  والفصائل  المقاومة  وحدة 
استشهاد نجله عبد الرحمن برصاص االحتالل صباح 
أمس.وقال فتحي حازم: "إن المخيم أمانة في أعناقكم، 

ووحدة المخيم أمانة في أعناقكم، ووحدة الفصائل، إياكم 
أن تضيعوها، هذا الصف، إياكم أن ينكسر".وأضاف: 

"ضلو إيد وحدة وروح وحدة ورجل واحد".
وارتقى المقاوم عبد الرحمن فتحي خازم أمس شهيدا، 
بشقيقه  ليلحق  االحتالل،  قوات  مع  اشتباكات  بعد 
البطولية  ديزنغوف  عملية  نفذ  الذي  رعد  االستشهادي 

في مدينة )تل أبيب( المحتلة، وذلك قبل عدة أشهر.
 وخاض الشهيد عبد الرحمن ورفاقه المقامون، اشتباكات 
مسلحة عنيفة، قبل أن تستهدف قوات االحتالل المنزل 
للدروع. مضاد  بصاروخ  فيه  يتواجدون  كانوا  الذي 
تسليم  الشهداء،  والد  خازم  فتحي  المجاهد  ورفض 
نفسه لقوات االحتالل اإلسرائيلي، عقب تنفيذ ابنه رعد 
من  اثنين  قتل  في  نجحت  والتي  االستشهادية،  عمليته 

الصهاينة وإصابة 14 آخرين بعضهم خطيرة.
والد  اعتقال  في  مرة  من  أكثر  في  االحتالل  وفشل   
الشهداء فتحي خازم، والذي عبّر عن فخره بالمقاومين 
في جنين، الذين يجسدون صورة وحدوية ووطنية في 
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي أثناء تصديهم لكل اقتحام.
وسبق هذا الفشل أيضاً من االحتالل، عجزه عن العثور 
على منفذ عملية ديزنغوف رعد خازم، بعد انسحابه من 
البطولية، إال بعد 8 ساعات  النار  مكان عملية إطالق 
الجمعة  في  استشهاده  ثم  ومن  فجراً،  معه  واشتباكه 

األولى من شهر رمضان الماضي.

حركة حما�س تنعي �ضهداء جنني الأبطال وتتوعد

عمليات االغتيال التي يقوم بها ال�صهاينة
 لــن متـر ولــن جتلــب االأمــن للعـــدو

لم يكن يتوقع الصهيوني أرئيل شارون أن تكون زيارته 
يشعل  الذي  الثقاب  عود  المبارك،  األقصى  للمسجد 
الفلسطينية  األراضي  في  المضغوط   البارود  براميل 
صوت  عال  مهما  أنها  نفسه  حدثته  ولعله  المحتلة، 
الفلسطينيين غضباً لمسجدهم، فإن ذلك لن يتجاوز ثورة 

لحظية قد تستمر يوماً أبو بضعة أيام وتنتهي.
الحرفي  بالمعني  انتفاضة  نعم  انتفاضة،  كانت  لكنها 
والثوري والنضالي، وبات تاريخ الثامن والعشرين من 
سبتمبر للعام 2000 واحداً من أبرز العالمات المضيئة 
في تاريخ الشعب الفلسطيني.ففي مثل هذا اليوم، وقبل 
األسبق  الصهيوني  الوزراء  رئيس  اقتحم  عاماً،   22
في  وتجول  المبارك،  األقصى  المسجد  شارون  أرييل 
األقصى  المسجد  استفزازي،وداخل  بشكل  ساحاته 
التي  االحتالل  قوات  بين  ضارية  مواجهات  اشتعلت  
المرابطين  وجموع  والحماية،  للتأمين  شارون  رافقت 
جندًيّا   25 إلصابة  أدى  ما  األقصى،  المسجد  داخل 
النفايات  وعلب  بالحجارة  رشقهم  بعد  صهيونًيّا، 
نحو  أصيب  الذين  الغاضبين،  الشبان  من  واألحذية 
داخل  من  خرجت  التي  بجراح.المشاهد  منهم   20
بركان  بتفجير  كفيلة  كانت  األقصى  المسجد  باحات 
انتفضوا  الذين  الفلسطينيين  نفوس  في  الكامن  الغضب 
االحتالل،  ضد  كلها  الفلسطينية  الجغرافيا  امتداد  على 
النضال  سجل  في  بارزة  وعالمة  جديدة  مرحلة  لتبدأ 
والجهاد الفلسطيني.واشتدت المواجهات في اليوم الثاني 
انتهاء  بعد  أيلول   29 الجمعة  وافق  والذي  لالنتفاضة، 
6 شبان و300  استشهاد  أسفر عن  ما  الجمعة،  صالة 
جريح.وفي 30 سبتمبر 2000، أعدمت قوات االحتالل 
الطفل محمد جمال الدرة، في مشهد هز العالم، وأصبح 
منذ ذلك الوقت يمثل رمًزا وأيقونة لالنتفاضة، وكانت 
المشاهد إيذانا بمرحة أقوى واحتجاجات أشد استمرت 

وتصاعدت على مدار سنوات االنتفاضة، واستشهد في 
ذات اليوم 13 مواطًنا وأصيب 623 آخرون.

انتفاضة  أسفرت  فلسطينية رسمية،  ووفًقا إلحصائيات 
لـ  إضافة  فلسطينًيّا   4412 استشهاد  عن  األقصى 
وُجرح  إسرائيلًيّا   1069 قتل  بينما  جريًحا،   48322

4500 آخرون حسب بيانات رسمية صهيونية.
الفلسطيني  العمل  بتصاعد  انتفاضة األقصى   وتميزت 
الفلسطينية  المقاومة  تطوير  عجلة  ودوران  المسلح، 
دكت  التي  الصواريخ  المتالك  وصواًل  لعتادها 
لعمليات  إضافة  رئيسا  سببا  وكانت  المستوطنات، 
األنفاق في الهروب الصهيوني من جحيم غزة، كثمرة 
الفلسطيني  الشعب  ومقاومة  األقصى  النتفاضة  حقيقية 

الباسل طوال سنواتها.

 حاول االحتالل الصهيوني بقيادة شارون وأد االنتفاضة، 
فجرب كل أشكال اإلجرام، من اقتحام للمناطق والمدن 
من  عدد  أكبر  واغتيال  المنازل،  وهدم  الفلسطينية، 
والعسكرية  السياسية  باألحزاب  األول  الصف  قيادات 
الفلسطينية، وفي مقدمتهم مؤسس حركة "حماس" الشيخ 
من  وثلة  الرنتيسي،  العزيز  عبد  ونائبه  ياسين،  أحمد 

القيادات السياسية والعسكرية.
توقفت  األقصى  انتفاضة  أن  فعلًيّا  نسجل  أن  ويمكن 
الفلسطينية واالحتالل في  السلطة  تهدئة  وقعته  باتفاق 
لكن  المصرية،  الشيخ"  "شرم  بقمة   ،2005 فبراير   8
ذلك لم يوقف نضال الشعب الفلسطيني وجهاده فأعقب 
انتفاضة األقصى محطات جهادية مضيئة ومفصلية كان 
األقصى  انتفاضة  منجزات  على  مبنيا  أركانها  أساس 

النتفاضة  والعشرين  الثانية  الذكرى  وتأتي  المباركة. 
جراء  الويالت  يعاني  األقصى  والمسجد  األقصى، 
تستهدف  والتي  تتوقف،  ال  التي  االحتالل  مخططات 
إزالته من الوجود واستبداله بالهيكل المزعوم في هدفها 
المحاوالت  ويالت  من  يعاني  لذلك  ووصواًل  النهائي، 
وتهويده  ومكانًيّا  زمانًيّا  لتقسيمه  المستميتة  الصهيونية 

بالكامل.
وتأتي الذكرى بينما اقتحم المسجد األقصى في النصف 
ألف   27 من  أكثر  فقط،  الجاري  العام  من  األول 
مستوطن، وأبعدت سلطات االحتالل عنه أكثر من 650 
بمناسبة  مكثفة  اقتحامات  األيام  هذه  وتشهد  مرابطاً، 
عيد رأس السنة العبرية، والتي أصبحت موسماً لتهديد 

األقصى والعدوان المكثف على حرمته وقدسيته.
التي  اليهودية  األعياد  خالل  المستوطنون  ويسعى 
طقوس  وتأدية  بالبوق،  النفخ  إلى  األيام،  هذه  تمر 
ودعوات  تحذيرات  وسط  باحاته،  داخل  مسبوقة  غير 

فلسطينية الستمرار الحشد والرباط داخله.
العهد  يزال على  الفلسطيني ال  والشعب  الذكرى  تمر   
أرضه،  على  ثابتاً  واألسرى،  والجرحى  الشهداء  يقدم 
حامياً ومدافعاً عن أرضه ومقدساته دون كلل أو ملل، 
األخرى،  تلو  والهبة  االنتفاضة،  تلو  االنتفاضة  ويفجر 
نقاطاً مضيئة على مسار التحرير الذي باتوا يؤمنون أنه 

بات أقرب من أي وقت مضى.
على  بقوة  معادالتها  تفرض  اليوم  أصبحت  فمقاومتهم 
االحتالل، وتفرض عليه أجندتها السياسية والعسكرية، 
وباتت قادرة على إحداث الرعب في قلب كيانه الهش، 
الزاوية  حجر  هي  األقصى  انتفاضة  تكون  أن  ويمكن 
هللا  رحم  اليوم،  المتطورة  المقاومة  هذه  لكل  الحقيقي 
االنتفاضة وشهداء شعبنا، ورزق شعبنا نصرا  شهداء 

مبيناً عما قريب.

قبل 22 عامًا اقتحم رئي�س الوزراء ال�ضهيوين الأ�ضبق امل�ضجد الأق�ضى املبارك

انتفا�صة االأق�صى.. حمطة بارزة ومقاومة ال زالت م�صتمرة

قالت حركة "حما�س"، اإن عمليات الغتيال اجلبانة لن متر مرور الكرام، ولن جتلب 

للعدو اأمًنا مزعوًما، ودماء ال�ضهداء هي �ضعلة الغ�ضب وفتيل الثورة املت�ضاعدة، حتى دحر 

الحتالل عن اأر�ضنا.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

معنى » اإنا هلل واإنا اإليه راجعون «

ترجمة  الوفي  العسقالني  حجر  ابن  الحافظ  تلميذ  السخاوي  اإلمام  أفرد 
حافلة لشيخه في كتاب مستقل سماه “الجواهر والددر” فاستوفى فيه البحث 
يستغي  ال  التي  الفوائد  بفرائد  الكتاب  وأشبع  الحافظ،  حياة  عن  والدراسة 
عنها الطالب والعالم، ومن الدرر المستفادة من الكتاب األسباب التي مكنت 
الحافظ ابن حجر ألن يكون عالما حافظا متقنا مفيدا، ويمكن تلخيص أسباب 
نبوغ ابن حجر من كتاب الجواهر في ستة أمور على النحو اآلتي:   السبب 
األول: حسن العالقة باهلل تعالى لن تجد إماما من أئمة الدين إال وقد تزود 
فثمرته  والتقوى،  الخشية  على  قائم  العلم  أساس  ألن  والخشية،  بالتقوى 
صحة االعتقاد والعبادة، وحسن العمل والمعاملة، والوقاية من الوقوع في 
الشافعي  المحرمات والشبهات وعدم الخوض فيما ال نفع فيه. قال اإلمام 
:تقوى هللا وإصابة  العلم وال يحسن إال بثالث خالل  رحمه هللا: ال يجمل 
ويسدد  يوفق  أن  حري  المتدين  الورع  التقي  والعالم  والخشية]1[.  السنة 
ويعان في تأصيل العلم وإتقانه، وقد كان اإلمام الحافظ أحمد بن علي أبو 
الفضل ابن حجر ممن أوتي حظا من التقوى والورع والتحري في مأكله 
ومشربه وملبسه وأموره كلها، وضبط لسانه مما يشهد لورعه، حتى في 
الدعاء على من ظلمه، وسعة حلمه وصدره، وحسن سياسته، واإلغضاء 
عن من يؤذيه، ال سيما مع القدرة على االنتقام، بل يحسن لمن أساء اليه، 
ويتجاوز عن من قدر عليه، وعدم سرعة غضبه، ما لم يكن في حق هللا 
تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم، إلى غير ذلك من التهجد وكثرة الصوم 
والتالوة والتضرع، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، وإن خوفه من هللّا 
عز وجل ومحاسبتُه لنفسه، فأمٌر يفوُق الوصَف كما قال السخاوي. وقد ذكر 
يوما القبر والموت، فقال: بينما المرُء بين أهله وعشيرته الذين ألَِفهم وألفوه، 
إِذ انتَقَل إلى مكان لم يألَْف مثله قط وجاءه َمْن لم يره قط، واسترسل في ذكر 
الة. السبب الثاني:  هذا المعنى، ثم صعق صعقًة مطربًة، ونهض إلى الصَّ
المواهب اإللهية هناك أمور فطرية فطر هللا تعالى ابن حجر عليها واستعان 
بها على ضبط العلم، ومنها: 1- الذكاء والحفظ إن منزلة الحفظ في العلم 
كمنزلة أدوات الشرط من فعل الشرط وجوابه، وال يتحقق العلم وال ينال إال 
بالحفظ والفهم، ولذا يقال: من حفظ المتون حاز الفنون، فنعمة الحفظ، وقوة 
الذكاء، من األسباب المعينة على النبوغ في العلم. ولم ينل ابن حجر لقب 

الحافظ عن فراغ، ولم يكن اللقب صادرا عن مجاملة، بل له كل مدلوالته، 
وقد استحق ابن حجر هذا اللقب لما رزق من الحفظ بالمكانة، حيث كان 
سريع الحفظ، وعجباً في الذكاء، وثابت الذهن وحاضر المعلومات. يقول 
السخاوي: وكان رحمه هللا رزق في صغره سرعة الحفظ بحيث يحفظ كل 
يوم  في  مريم  أنه حفظ سورة  ذلك  في  أمره  من  وبلغ  يوم نصف حزب، 
الصغير”  “الحاوي  من  الصفحة  يصحح  األيام  أكثر  في  كان  وأنه  واحد، 
ثم يقرأها تأمال مرة أخرى، ثم يعرضها في الثالثة حفظا، ولم يكن حفظه 
األذكياء  طريقة  على  تأمال  حفظه  كان  بل  األطفال،  طريقة  على  الدرس 
الطلب: “عمدة األحكام”  بداية  الحافظ في  في ذلك غالبا. ومن محفوظات 
للمقدسي، و”الحاوي الصغير” للقزويني، و”مختصر ابن الحاجب” األصلي 
للبيضاوي،  للهروي، و”منهج األصول”  في األصول، و”ملحة اإلعراب” 
وألفية العراقي، وألفية ابن مالك، و”التنبيه في فروع الشافعية” للشيرازي، 
في  الساوي  و”مقدمة  المختصرات”،  “جامع  وبعض  “الشاطبية”،  وغالب 
العروض”. وكان من عادة الحافظ ابن حجر أنه كلما انتهى حفظه لكتاب 
عرضه على شيوخ عصره. ومن عجائب دقة حفظ الحافظ أنه عقد مجلس 
المناظرة مع شمس الدين محمد الهروي، حيث أورد الهروي مجيبا من سأله 
حديثا من “ابن ماجه”، وسمى من رجال السند قاسم بن عبد الكريم، فقال 
له الحافظ: اإلسناد الذي سقته البن ماجه غلط، وليس في “ابن ماجه” وال 
في غيره من الكتب الستة أحد اسمه قاسم بن عبد الكريم.. وآل الكالم إلى 
أن ذكر حديث السبعة الذين يظلهم هللا في عرشه، فقال الحافظ: هل فيكم 
من يحفظ لها ثامنا؟ فقالوا: ال، فقال: وال هذا الذي يدعي حفظ اثني عشر 
ألف حديث -يعنى الهروي- فسكت! وقيل له: فهل تحفظ أنت ثامنا؟ فقال: 
نعم، أعرف ثامنا وتاسعا وعاشرا، وأعجب من ذلك أن في “صحيح مسلم” 
إفادته،  منه  فالتمس  ثامنا،  كله  الهروي- حفظه  الشيخ –  هذا  يدعي  الذي 
فقال: المقام مقام امتحان ال مقام إفادة، وإذا صرتم في مقام االستفادة أفدتكم. 
الظالل”.  إلى  الموصلة  الخصال  “معرفة  سماها  رسالة  ذلك  في  ألف  ثم 
2- سرعة القراءة بالنسبة لسرعة القراءة، فإنها من أجل النعم اإللهية على 
العالم لما فيها من زيادة استدراك العلم واستيعابه مع الفهم، ال سيما والعمر 
مما  واالستيعاب؛  القراءة  ملكة سرعة  في  آية  الحافظ  كان  وقد  قصير.   

أعانه على إطالع واسع في أمهات الكتب ومصادر العلوم. قد بلغ به الغاية 
القصوى في الكتابة والكشف والقراءة، فمن ذلك أنه قرأ البخاري في عشرة 
مجالس من بعد صالة الظهر إلى العصر، ومسلماً في خمسة مجالس في 
نحو يومين وشطر يوم، والنسائي الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منها 
قريب من أربع ساعات، وأغرب ما وقع له في اإلسراع أنه قرأ في رحلته 
الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صالتي الظهر 
فيها  قرأ  وثلث شهر،  وكانت شهرين  بدمشق،  إقامته  مدة  وفي  والعصر، 
الكتابة  3- سرعة  أشغاله.  ويقضيه من  يعلقه  ما  مائة مجلد مع  من  قريباً 
قال أبو إسماعيل األنصاري: “المحدث يجب أن يكون سريع الكتابة سريع 
تحت  يدخل  ال  ما  يده  بخط  الحافظ  كتب  وقد  المشي”]2[.  سريع  القراءة 
ي إلى الزوال  الحصر، ومن ذلك أنه كان يكتب في تلخيصه لتهذيب الِمزِّ
كراًسا في الكامل، وهو كسالسل الذهب، غايًة في النِّسبة، يكون بخط غيره 
نحو كراسين فأكثر. وكتب “التَّقييد”، البن نُقطة في خمسة أيام، وكتب كتاب 
فصل الربيع في فضل البديع للزكي في تسع كراريس في يومين متاليين، 
فرغ منه وقت العصر من اليوم الثاني، مع ما تخلَّل ذلك ِمْن أكل وشرب 
وحديث، وصالة، وغير ذلك ِمْن راحة. ومن الغريب أنه انتقى “فهرست” 
ه إلى مكة حال ركوبه في المحارة سائًرا. وأغرب  الحافظ السلفي وهو متوجِّ
ِمْن هذا كلِّه: أنه أكمل كتاًبا مخروًما ما فيه ِمَن النَّقص، وهو نحو كراس، 
وطالب الكتاب واقف عند بابه. وكان ال تمنعه الكتابة عن فهم ما يسمعه 
من علم وحديث، حتى إنَّه اجتمع بمؤرخ العصر التقي المقريزي، فتحدثا، 
فيه.  هو  ا  عمَّ يشغله  لئالَّ  الحديث  قطَع  التقيُّ  فرام  بالكتابة،  مشغوٌل  وهو 
فقال له الحافظ: إنَّ ذلك ال يمنعني َعِن اإلصغاء والفهم لما تقوله، بل ربما 
أكون حين الكتابة أحضَر بااًل منِّي عند عدمها في بعض األوقات.   السبب 
الثالث: الشيوخ المتخصصون  قال موسى بن يسار أنه:” ال تأخذوا العلم 
إال من أفواه العلماء” ألن العلماء مثابة مفاتيح العلوم، وبهم يتأصل ويتخرج 
الطالب في فنون العلوم. هذا، وإنه قد اجتمع للحافظ ابن حجر من الشيوخ 
الذين يشار إليهم، ويعول في حل المشكالت عليهم ما لم يجتمع ألحد من 
أهل عصره، ألن كل واحد منهم كان متبحرا ورأسا في فنه الذي اشتهر 

به، ال يلحق فيه.

اِبِريَن * الَِّذيَن إِذا أَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّ قال تعالى: } وَبشِّ
-156 جاء   155  : البقرة   } إليه راجعون  وإنا  إنا هلل  قالُوا 
للنبي   ) ِر  َوَبشِّ  ( قوله  في  الخطاب   : الوسيط  التفسير  في 
صلّى هللا عليه وسلّم أو لكل من تتأتى منه البشارة. والجملة 
عطف على )لنبلونكم( عطف المضمون على المضمون أي: 
االبتالء حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبر. والمصيبة 
اسم فاعل من اإلصابة، والمراد بها اآلالم الداخلة على النفس 
بسبب ما ينالها من الشدائد والمحن. وراِجُعوَن من الرجوع 
بمعنى مصير الشيء إلى ما كان عليه، يقال: رجعت الدار 
إلى فالن إذا ملكها مرة ثانية، وهو نظير العود والمصير. 
واإلحسان  العظيمة  بالرحمة  محمد  يا  وبشر   : والمعنى 
الجزيل، أولئك الصابرين الذين من صفاتهم أنهم إذا نزلت 
بهم مصيبة، في أنفسهم أو أموالهم أو أوالدهم، أو غير ذلك، 
لقضاء  المطلق  التسليم  سبيل  على  وقلوبهم  بألسنتهم  قالوا: 
ِ أى: إنا هلل ملكا وعبودية، والمالك  هللا والرضا بقدره إِنَّا هلِلَّ
يتصرف في ملكه ويقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، »وإنا 
إليه راجعون« أي: وإنا إليه صائرون يوم القيامة فيجازينا 
نزول  عند  لقضائه  والتسليم  الصبر  من  به  أمرنا  ما  على 
 ) ِ الشدائد التي ليس في استطاعتنا دفعها. فقولهم : ) إِنَّا هلِلَّ
إقرار بالعبودية والملكية هلل رب العالمين. وقولهم )وإنا إليه 
والثواب والعقاب  البعث والحساب  إقرار بصحة  راجعون( 
يقولون  الذين  إلى  البشارة موجهة  القيامة. وليست هذه  يوم 
بألسنتهم هذا القول مع الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، 

وإنما هذه البشارة موجهة إلى الذين يتلقون المصائب بالسكينة والتسليم لقضاء هللا ألول حلولها، يشير إلى هذا 
قوله- تعالى-: } الَِّذيَن إِذا أَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة{ قالُوا فإنه يدل على أنهم يقولون ذلك وقت اإلصابة »ويصرح بهذا 
قوله صلّى هللا عليه وسلّم »الصبر عند الصدمة األولى« . وهذه الجملة الكريمة وهي قوله- تعالى: } الَِّذيَن إِذا 
أَصاَبْتُهْم { إلخ  وصف كريم ألولئك الصابرين، ألنها أفادت أن صبرهم أكمل الصبر، إذ هو صبر مقترن ببصيرة 
مستنيرة جعلتهم يقرون عن عقيدة صادقة أنهم ملك هلل يتصرف فيهم كيف يشاء، ومن ربط نفسه بعقيدة أنه ملك هلل 
وأن المرجع إليه، يكون بذلك قد هيأها للصبر الجميل عند كل مصيبة تفاجئه. قال القرطبي: جعل هللا هذه الكلمات 
وهي قوله- تعالى: } إنا هلل وإنا إليه راجعون { ملجأ لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني 
المباركة، فإن قوله } إنا هلل{ توحيد واقرار بالعبودية والملك وقوله ) َوإِنَّا إِلَْيِه راِجُعوَن ( إقرار بالهلك على أنفسنا 
والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع األمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل 
نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال: } يا أسفى على يوسف{ . هذا، وال يتنافى مع الصبر ما يكون من الحزن عند 
حصول المصيبة، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلّى هللا عليه وسلّم بكى عند موت ابنه إبراهيم وقال: “العين 
تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون” . وإنما الذي ينافيه ويؤاخذ 
اإلنسان عليه، الجزع المفضى إلى إنكار حكمة هللا فيما نزل به من بأساء أو ضراء، أو إلى فعل ما حرمه اإلسالم 
ضا فضٌل مندوٌب إليه،  النياحة وشق الجيوب، ولطم الخدود. وجاء في تفسير ابن رجب الحنبلي : الرِّ من نحو 
 ُ بِر خيٌر كثيٌر، فإنَّ هللاَّ أمَر به، ووعَد عليه جزيَل األجِر.قال هللاَّ ، والصبُر واجٌب على المؤمِن حتٌم.وفي الصَّ مستحبٌّ
اِبِريَن )155( الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّ اِبُروَن أَْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{ . وقال: } َوَبشِّ : } إِنََّما يَُوَفى الصَّ عزَّ وجلَّ

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن )156( أُولَِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت  َقالُوا إِنَّا هلِلَّ
قال   .  }  )157( اْلُمْهَتُدوَن  ُهُم  َوأُولَِئَك  َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم  ِمْن 
ضا عزيٌز، ولكنَّ الصبر معوُل المؤمِن.والفرُق  الحسُن: الرِّ
عن  وحبُسها  النَّفس  كفُّ  بَر:  الصَّ أن  والصبِر:  ضا  الرِّ بين 
التسخِط مع وجوِد األلم، وتمنِّي زواِل ذلَك، وكفُّ الجوارح 
الصدِر  انشراُح   : ضا  والرِّ  ، الجزع  بمقتَضى  العمِل:  عن 
المؤلم، وإْن وجَد  بالقضاِء، وترك تمَني زواِل ذلك  وسعتُُه 
من  القلَب  يباشر  لما  يخفُِّفه،  ضا  الرِّ لكنَّ  باأللِم،  اإلحساَس 
ضا، فقد يزيُل اإلحساَس  َروح اليقيِن والمعرفِة، وإذا قِوَي الرِّ
باأللم بالكليّة. وأورد ابن جزي الغرناطي في كتابه التسهيل 
سبعين  من  أكثر  في  الصبر  ذكر  عن  فائدة  التنزيل  لعلوم 
قال  الدين.  في  موقعه  لعظمة  وذلك   ، القرآن  في  موضعاً 
من عشرة  أجر محصور  لها  الحسنات  كل  العلماء:  بعض 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إاّل الصبر فإنه ال يحصر أجره، 
ِحَساٍب{  ِبَغْيِر  أَْجَرُهْم  ِبُروَن  ٱلصَّٰ يَُوفَّى  إِنََّما   { تعالى:  لقوله 
]الزمر: 10[ وذكر هللا للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة:  
]آل عمران:   } ِبِريَن  ٱلصَّٰ يُِحبُّ   ُ َوٱهللَّ  { قال:  المحبة،  أولها: 
ِبِريَن { ]البقرة:  َ َمَع ٱلصَّٰ 146[. والثاني: النصر قال: } إِنَّ ٱهللَّ
ِبَما  ٱْلُغْرَفَة  يُْجَزْوَن   { قال:  الجنة.  153[. والثالث: غرفات 
 { قال:  الجزيل  األجر  والرابع:   .]75 ]الفرقان:  َصَبُروْا{ 
 ]10 ]الزمر:   } ِحَساٍب  ِبَغْيِر  أَْجَرُهْم  اِبُروَن  ٱلصَّ يَُوفَّى  إِنََّما 
البشارة،  ففيها  اآلية،  هذه  في  المذكورة  األخرى  واألربعة 
ِبِريَن { ]البقرة: 155[ والصالة والرحمة  ِر ٱلصَّٰ قال: } َوَبشِّ
ِئَك ُهُم ٱْلُمْهَتُدون{ والصابرون على أربعة أوجه: صبر على  ـٰ بِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُولَ ن رَّ ٌت مِّ ِئَك َعلَْيِهْم َصلََوٰ ـٰ والهداية }أُولَ
البالء، وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم 
التكبر بها. وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها، وفوق الصبر 
التسليم؛ وهو ترك االعتراض والتسخيط ظاهراً، وترك الكراهه باطناً، وفوق التسليم: الرضا بالقضاء، وهو سرور 
النفس بفعل هللا وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعله المحبوب محبوب. أحاديث نبوية في أجر االسترجاع وقد ورد 
في ثواب االسترجاع، وهو قول }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه اإلمام 
أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قوال سررت به. قال: “ال يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثم 
يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إال فعل ذلك به”. وفي صحيح مسلم، عنها أنها قالت: سمعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: “ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إال آجره هللا من مصيبته، وأخلف له خيرا منها” قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت 
كما أمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخلف هللا لي خيرا منه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. روى اإلمام 
أحمد: عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي، فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة -يعني الخوالني -فأخرجني، وقال 
لي: أال أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى، قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: “قال هللا:يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال: فما 

قال؟ قال: حمدك واسترجع، قال: ابنو له بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.“
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املـوافق لـ 03 ربيع الأول 1444

ويدخل يوم الـ 12 من ربيع األول في الجزائر، في قائمة 
األجر  مدفوعة  عطلة  يوم  وهو  الرسمية،  الدينية  األعياد 

لموظفي اإلدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
وفي بيان لها، نقلت الوزارة تهاني وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف، يوسف بلمهدي إلى الشعب الجزائري خاصة، 
واألمة اإلسالمية عامة، سائال المولى أن يعيد الذكرى علينا 
بالصحة والعافية وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء 
احتفالية  أجواء  المولد  ليلة  المسلمين.وتعرف  بالد  وسائر 
عائالت  تفّضل  حيث  الوطن،  مناطق  جميع  عبر  بهيجة 
هذه  وتعد  الليلة،  هذه  مع  بالتزامن  أطفالها  ختان  كثيرة 
المناسبة الدينية فرصة الستحضار خصال ومآثر الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، إذ يحيي الجزائريون في هذه الليلة 
المباركة، ذكرى مولد حبيبنا المصطفى، رسول الرحمة، 
بالّذكر الطيب، وباستحضار خصاله ومآثره التي خاطبت 
نقلت  نبوية  سيرة  ودونتها  مبين،  عربي  بلسان  اإلنسانية 
خاصة  الوطن  واليات  أغلب  والعبر.وتسود  الدروس  لنا 
روحانية  نفحات  تغمرها  احتفالية  أجواء  منها  الجنوبية 
القرآنية  ومدارسها  وزواياها  مساجدها  تعيشها  متميزة 

المصنفات  وتتنوع  األنوار،  ربيع  شهر  حلول  تزامنا 
والمتون التي يتغنى بها المحتفون من منطقة ألخرى، حيث 
تشمل قراءة متن الهمزية والبردة وتخميس البغدادي وابن 
النبي.والعام  مدح  في  المدونة  التآليف  من  وعديد  مهيب 
التقاليد  وإحياء  للتضامن  المحلية  الجمعية  أكدت  الماضي 
المولد  احتفالية  تصنيف  أهمية  بشار  بوالية  "وروروت" 
النبوي الشريف )ذكرى مولد الرسول األعظم محمد صلى 
الوطني  والثقافي  الديني  التراث  بسجل  وسلم(  عليه  هللا 
باعتبارها واحدة من أكبر االحتفاالت الدينية والثقافية التي 
تشتهر بها منطقة بني عباس التي تجري في أجواء فريدة 
من نوعها سواء على مستوى الجزائر أو الدول المغاربية، 
وأوضح في هذا الصدد رئيس الجمعية عبد القادر تلماني 
بقوله "أن جمعيتنا وعديد مكونات المجتمع المدني بوالية 
بني عباس يعتقدون أنه حان الوقت لتصنيف هذه االحتفالية 
الدينية والثقافية الكبرى في سجل التراث الوطني الالمادي 
إحياء  تنظيم  يعزز  بما  لتنشيطها  هيئة رسمية  واستحداث 

هذه الذكرى الدينية العظيمة".
حياة �شرتاح

في  والفنون،  الثقافة  وزارة  تشارك 
للصالون  والعشرين  الواحدة  الطبعة 
)سيتاف  واألسفار  للسياحة  الدولي 
 29 من  تنظيمه  المقرر   )2022
قصر  في  أكتوبر   2 إلى  سبتمبر 
المعارض بالجزائر العاصمة، حسب 
للوزارة.وأوضح  بيان  في  ورد  ما 
الثقافة  قطاع  مشاركة  أن  البيان 
والفنون تعد "تأكيدا للدور المنوط به 
ومكانته  والتراث"  الثقافة  ترقية  في 
تحقيق  في"  أساسي  كفاعل  البارزة 
للعمل  و"تجسيدا  المستدامة"  التنمية 
ودعما  القطاعات  متعدد  التشاركي 
والصناعات  السياحة  قطاع  لجهود 
المتكامل  التنفيذ  إطار  في  التقليدية 

لبرنامج عمل الحكومة«.
وزارة  جناح  زوار  وسيكتشف 
والتنوع  الثراء  والفنون  الثقافة 
المواقع  خالل  من  للجزائر  الثقافي 
سياحيا  استغاللها  الممكن  الثقافية 
والوجهات الثقافية السياحية المتميزة، 
على  العالمي  الثقافي  التراث  كمواقع 
للتاسيلي  الثقافية  الحظيرة  غرار 
نازجر)اليزي( الى جانب مواقع أثرية 

سيتم  كما  وطني،  كتراث  مصنفة 
عرض مشاريع لمؤسسات ناشئة في 
االقتصادي  والتثمين  الترويج  مجال 

للممتلكات الثقافية.
أهم  المناسبة،  بهذه  وستعرض 
الوصاية  المؤسسات تحت  إصدارات 

التراث  وتثمين  بحفظ  تتكفل  والتي 
الثقافي، باإلضافة إلى تسطير برنامج 
عبر  النشاطات  هذه  سيواكب  ثري 
وورشات،  ومحاضرات  ندوات 
يؤطرها مختصون في التراث الثقافي.
حياة �شرتاح

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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بعد عر�صه يف "كان" بفرن�صا

بو�شارب يعر�ض 
"اإخواننا" يف مهرجان 

اأجيال ال�سينمائي يف قطر

بوشارب  رشيد  الجزائري  المخرج  يعرض 
أجيال  مهرجان  في  "إخواننا"  الجديد  فيلمه 
 2022 للعام  العاشرة  دورته  في  السينمائي 
التي تمتد من 1 إلى 8 أكتوبر  الدوحة،  في 
"كان"  مهرجان  في  عرضه  بعد  المقبل، 
السينمائي بفرنسا، إضافة إلى أعمال أخرى 
لمخرجين بارزين وواعدين، ويتولى تقييمها 

نحو 600 من حّكام "أجيال«.
المهرجان  في  الطويلة  األفالم  وتتناول 
التعامل  بينها:  من  متنوعة،  مواضيع  عّدة 
والكوميديا  العقلية،  والصحة  الحزن،  مع 
الخفيفة حول العاطفة األخوية، وكيف يتأقلم 
التواصل  منصات  ضغوط  مع  األلفية  جيل 
إلى  الطويلة  األفالم  وتعرض  االجتماعي، 
جانب 26 فيلماً قصيراً، وذلك في ثالث فئات 
عاماً(، هالل   12  -  8( محاق  عمرية هي: 
)13 - 17 عاماً(، وبدر )18 - 25 عاماً(، 
وسيقوم الحكام بمشاهدة ومناقشة األفالم مع 
وتقييم  العالم،  أرجاء  مختلف  من  نظرائهم 
األفالم الختيار الفائز منها بجوائز المهرجان.
وتتضمن قائمة محاق األفالم الطويلة التالية: 
"دنيا وأميرة حلب" من إخراج ماريا ظريف 
إخراج  من  التفاح"  و"يوم  قاضي،  وأندريه 
الكبير" للمخرج  الغفاري، و"الرجل  محمود 
إخراج  من  التنين"  و"أميرة  شوينار،  كميل 
األفالم  رو.أّما  وأنتوني  دينيس  جاك  جان 
من  يانغ"  "بعد  فهي  هالل  فئة  في  الطويلة 
كتابة وإخراج كوغونادا، و"ملكة الكوميديا" 
للمخرج  و"المنطقة"  لينكن،  سانا  إخراج  من 
أليكس بريتز. كما يقّدم المخرج علي أصغري 
مؤسسة  من  المدعوم  الثاني  الطويل  فيلمه 
فئة  تضم  الغد«.بينما  "حتّى  لألفالم  الدوحة 
الفيلم  يتقدمهم  الطويلة،  األفالم  من  عدداً  بدر 
بوشارب  للمخرج رشيد  "إخواننا"  الجزائري 
المرشح لثالث جوائز أوسكار، و"كشكش، من 
دون الريش ما فينا نعيش" من إخراج ليا نجار، 
وهو فيلم مدعوم من مؤسسة الدوحة لألفالم. 
إضافة إلى "أختي ليف" من إخراج آالن هيكس 

و"حفريات" من إخراج أليكس سردا.
حياة �شرتاح

ينطلق اليوم بق�صر املعار�ض باجلزائر العا�صمة

يف ح�صيلة جديدة
 مل�شالح احلماية املدنية

 8 قتلى و139 جريح 
يف حوادث املرور خالل يومني
يف  الوطن،  من  بوليات  وقعت  مرور  حوادث  ت�شببت 

وفاة 8 اأ�صخا�ض واإ�صابة 139 اآخرون بجروح متفاوتة 

ح�شب  الأخرية،  �شاعة   24 الـ  خالل  اخلطورة، 

املديرية العامة للحماية املدنية، اأم�ض الأربعاء.

وقامت وحدات احلماية املدنية ح�شب امل�صدر ذاته يف 

الفرتة ما بني 27 و28 �شبتمرب اجلاري بـ 130 تدخال، 

نتيجة وقوع حوادث مرور عرب عدة وليات، و�صجلت 

اأثقل ح�صيلة، ح�شب امل�صدر ذاتهن بوليتي اجلزائر 

وورقلة وبالن�صبة لولية اجلزائر.

و�صجلت م�شالح احلماية املدنية وفاة �شخ�س واإ�صابة 

م�صتوى  على  و�صاحنة  �صيارة  بني  ا�صطدام  يف  اآخر 

وحتديدا  عكنون  البي�شاء-بن  الدار  ال�صريع  الطريق 

ب�صعيد حمدين ولقي �شخ�س اآخر حتفه وجرح اآخر 

يف حادث ده�س بالقطار مبحطة القطار ببئر توتة.
وفاة  املدنية  احلماية  م�شالح  �صجلت  وبورقلة، 

�شخ�شني واإ�صابة ثالثة اآخرين بجروح، اإثر ا�صطدام 

ببلدية   49 رقم  الوطني  بالطريق  �صيارتني  بني 

ودائرة ورقلة.

حياة �شرتاح

فيما تراجعت اأ�صعار

 النفط اخلام بـ 1 باملائة

النفط اجلزائري عند عتبة 
87 دوالر للربميل

توا�صل اأ�صعار النفط ت�صجيل تراجعها رغم ارتفاعها 

م�صتويات  اإىل  الرتاجع  لتعاود  اأول  اأم�ض  الطفيف 

لرتفاعاته  الدولر  عودة  بفعل  للربميل  دولر   83
القوية، بينما يتم�صك النفط اجلزائري ب�صعر 87.54 

دولر للربميل.

باملائة   1 من  اأكرث  اخلام  النفط  اأ�صعار  وتراجعت 

خالل تعامالت اأم�ض متاأثرة بارتفاع الدولر، وياأتي 

النفط  خمزونات  بزيادة  بيانات  مع  بالتزامن  ذلك 

الأمريكية، التي عّو�صت الدعم من تخفي�شات الإنتاج 

من  العديد  اأوقف  الذي  اإيان  اإع�صار  عن  الناجمة 

املن�صات يف خليج املك�صيك.

غرينت�ض،  بتوقيت  �شباًحا   08:00 ال�شاعة  بحلول 

القيا�صي  برنت  خلام  الآجلة  العقود  �شعر  تراجع 

 85.30 م�شجاًل  باملائة   1.12  - نوفمرب  �شهر  -ت�صليم 
خلام  الآجلة  العقود  �شعر  وانخف�س  للربميل،  دولًرا 

غرب تك�شا�س الو�صيط -ت�صليم نوفمرب - بن�صبة 1.21 

باملائة اإىل 77.55 دولًرا للربميل.

حياة �شرتاح

حول �شخ�س حمتال كان ين�صط عرب 

�شبكات التوا�صل الجتماعي

اأمن �سوق اأهرا�س 
يوجه نداء للمواطنني

وجهت م�شالح اأمن ولية �صوق اأهرا�ض نداء للجمهور 

من اأجل تقييد �صكوى اأو الإدلء ب�صهادات �شد �شخ�س 

مواقع  عرب  والحتيال  الن�صب  ق�شايا  يف  متابع 

التوا�صل الجتماعي.

وح�شب بيان للجهات املخت�شة اأم�ض فقد قامت م�شالح 

اأمن ولية �صوق بتوقيف املدعو "ب. اأ" امل�شتبه فيه 

يف ق�شايا انتحال ا�شم الغري والن�صب والحتيال عرب 
مواقع التوا�صل الجتماعي.

لكل  نداء  المنية  امل�شالح  وجهت  ال�شدد،  هذا  ويف 

�صواء  الذكر،  لل�صالف  �شحية  وقع  قد  يكون  �شخ�س 

بو�صفه  معلومات  له  اأو  معه  تعامل  اأو  �شخ�شيا  التقاه 

التقدم  اأو  اأهرا�ض،  �صوق  حمكمة  اإىل  التوجه  �شاهدا، 

اإىل مقر الأمن الولئي اأو اإىل اأقرب مقر لل�صرطة عرب 

تراب اجلمهورية لتقييد �صكوى اأو الإدلء ب�صهادة يف 

ق�شية احلال.

حياة �شرتاح

تتيح اجلمع بني 32 �شخ�شا 

يف نف�ض الت�صال

"ميتا" تك�سف عن ميزة 
جديدة الإجراء

 املكاملات عرب وات�ساب
مارك  "ميتا"  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كشف 
زوكربيرغ، عن ميزة جديدة إلجراء المكالمات 
عبر واتساب، تتيح الجمع بين 32 شخصا في 
منشور  في  زوكربيرغ  االتصال.وقال  نفس 
"نحن  فيسبوك:  على  الرسمي  حسابه  عبر 
واتساب  المكالمات على  بصدد طرح روابط 
بدًء من هذا األسبوع حتى تتمكن من مشاركة 
رابط لبدء مكالمة بضغطة واحدة"، وأضاف: 
"نحن نختبر أيًضا مكالمات فيديو مشفرة آمنة 

لما يصل إلى 32 شخًصا".
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن التعديل 
باالنضمام  يسمح  إدخاله  الشركة  تعتزم  الذي 
إلى المكالمات عبر روابط يمكن إنشاؤها داخل 
إرسال  من  المستخدمون  وسيتمكن  التطبيق، 
لدعوته  واتساب  يستخدم  الرابط ألي شخص 
رقمه  يكن  لم  لو  حتى  للمكالمة،  لالنضمام 
لديهم،  االتصال  جهات  قائمة  ضمن  مسجاًل 

وهو األمر الذي لم يكن ممكناً في السابق.
حياة. �ض/ الوكالت

وقعت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية "أ. سي. 
أس" على اتفاقية-إطار مع الهيئة الجزائرية لالعتماد "ألجيراك"، 
بغرض تحسين قدراتها التنافسية.وجاء في بيان لشركة "أ. سي. 
أس" أنه "تنفيذا لتعليمات وزير الصناعة، أحمد زغدار، القاضية 
باعتماد كل المخابر التابعة لقطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية 
اتفاقية-إطار  على  التوقيع  القابضة  الشركة  بمقر  أول  أمس  تم 
والهيئة  الكيمياوية  للتخصصات  الجزائرية  القابضة  الشركة  بين 
الجزائرية لالعتماد«.وأضاف البيان أن االتفاقية التي وقعها كل 
من الرئيس المدير العام لـ "أ. سي. أس" سمير يحياوي، والمدير 
القدرة  تحسين  إلى  "تهدف  بوديسة،  الدين  نور  أللجيراك،  العام 
التنافسية للشركة القابضة، وتطوير المهارات الوطنية في أسواق 

التصدير الدولية، من خالل اعتماد مخبر على األقل لكل تخصص 
أساسا  التخصصات  هذه  الشركة«.وتتمثل  تخصصات  من 
الطبية  والمستلزمات  والبالستيك  والمطاط  والدهن  الورق  في 
والمنظفات ومواد الصيانة والزجاج والمواد الكاشطة، حسب ذات 
المصدر الذي يبرز أن "منتوجات الشركات الفرعية ذات جودة 
عالية في معظمها وقابلة للتصدير"، على غرار تلك التي تصدر 

حاليا كالورق والكرتون والدهن والزجاج.
كما تهدف االتفاقية إلى "وضع برنامج للمرافقة التقنية قصد تطوير 
قدرات هيئات تقييم المطابقة في مجاالت تخصص فروع الشركة 

القابضة وكذا الحفاظ على جودة وسمعة منتوجاتها".
حياة �شرتاح

وزارة الثقافــة والفنون حا�سرة 
يف ال�سالـــون الـدويل لل�سياحـــة 

بعد التوقيع على اتفاقية بني جممع "اأ. �صي. اأ�ض" والهيئة اجلزائرية لالعتماد

نحو حت�سني القـــدرة التناف�سية لل�سركــة 
القاب�سة يف اأ�ســـواق الت�سديــر الـدوليـــة

تعد عطلة ر�صمية مدفوعة الأجر يف اجلزائر

ذكرى املولد النبوي ال�سريف 
�ستكون يوم 8 اأكتوبر املقبل

اأعلنت وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف، عن موعد ذكرى املولد النبوي ال�صريف، والتي �صتكون 

يوم ال�صبت 12 ربيع الأول 4144 هجري املوافق لـ 08 اأكتوبر 2022.


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

